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Břeclav zasáhl po letech sibiřský mráz

"Taková zima už dlouho nebyla," řekl si nejeden Břeclavan. A meteorologické statistiky
to potvrzují. Údaje měřící stanice v Poštorné (www.pocasi-breclav.cz) ukazují, že za posledních sedm let klesla průměrná měsíční teplota v lednu
pod bod mrazu pouze v letech
2013 a 2016 a to shodně pouze
na -0,5°C. Letos bude průměr
mrazivě nižší - v době uzávěr-

ky tohoto vydání byl teplotní
průměr prvních 22 dnů nového
roku -4,9°C. Také zatím nejnižší lednová teplota, zaznamenaná
meteorologickou stanicí -17,9 °C
(7. ledna 2017 v 6.53 hodin) se
v Břeclavi již řadu let neobjevila. Na některých místech města
se v tento den dostala teplota až
k magické mínus dvacítce. Pocitová teplota přitom mířila až
k -22 °C. Na několika dnů se

také Břeclav změnila v ojíněnou
pohádku (foto), což je jev, který

se zde v takové míře neobjevil
několik let.
(juh, foto dav)

Následující tabulka ukazuje přehled průměrných,
maximálních a minimálních teplot několika posledních let.
LEDEN
průměr
max.
min.

2011
+0,3
+12,9
-11,3

2012
+2,0
+10,3
-10,3

2013
-0,5
+10,9
-12,6

2014
+2,4
+13,4
-11,6

2015
+2,8
+16,7
-5,5

2016
-0,5
+11,7
-13,7

2017
-4,9
+7,2
-17,9

(Hodnoty roku 2017 jsou za období 1.-22. ledna)

Hejtman se zajímal o nemocnici a Lichtenštejny
Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek na konci ledna
zavítal do Břeclavi. Po návštěvě
místního muzea, jednal v břeclavské nemocnici s ředitelem Jiřím Jurníkem. A to především
o aktuální situaci nemocnice po
navýšení tarifních platů lékařů
a dalších zaměstnanců i s letošními investičními záměry. „Probrali
jsme také špatný stav stravovacího zařízení nemocnice, které bude
vyžadovat investici. Probrali jsme
možnosti, jakými bychom společně mohli pomoci efektivnímu
fungování nemocnice a dalšímu

zlepšení zdravotní péče o pacienty,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.
Poté hejtman navštívil Lichtenštejnský dům, kde mu při odborném výkladu představil Miroslav
Geršic historii Břeclavi a při setkání s břeclavským starostou Pavlem
Dominikem probrali možnosti
další spolupráce s městem nejen na
poli kultury. „Určitě budeme chtít
prohloubit přeshraniční spolupráci s rodem Lichtenštejnů,“ netajil
záměry hejtman.
Na návštěvě Břeclavi hejtmana
doprovázela náměstkyně Taťána
Malá, břeclavský místostarosta

www.alcaplast.cz

Svatopluk Pěček, poslanec Miloslav Janulík, předseda výboru
sociálně zdravotního krajského

zastupitelstva Milan Vojta a ředitel břeclavského muzea Petr
Dlouhý. 
(dav, jmk)

Chcete vědět více
o městské policii
v Břeclavi?
Navštivte
webové stránky

Břeclav na twitteru

www.mpbv.cz

Ti z vás, kteří mají
twitter, mohou nově
sledovat twitterový
účet radnice
@MestoBreclav
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Nádražní budova se bude opravovat

Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC) bude investovat
do oprav a rekonstrukcí nádraží
kolem 600 milionů korun. Dostane se i na Břeclav. Na tiskové
konferenci to uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Opravy by měly
začít ke konci letošního roku.
Opravovat se budou podle
Ťoka mimo jiné nádražní objekty v Náchodě, Turnově, Přerově,
Břeclavi, Lipníku nad Bečvou,
Kuřimi, Sokolově nebo Hradci
Králové.
Pro Břeclav je to dvojnásob
příznivá zpráva, protože na opravu výpravní budovy bude navazovat přestavba prostoru před
nádražím, kterou připravuje město. "Jsem rád, že naše iniciativa
byla úspěšná a že jsme nakonec

byli zařazeni mezi nádraží, která se brzy začnou opravovat. Na
opravu výpravní budovy břeclavského nádraží je již zpracován
projekt a vydáno stavební povole-

Asistenti prevence
kriminality mají respekt

Zklidnění situace na břeclavském koupališti, ale také v ulicích
města. Romští asistenti prevence
kriminality (APK) si za roky práce v Břeclavi získali respekt místních Romů, ale také majoritních
obyvatel města.
V ulicích je potkáte téměř celý
rok. Na tři měsíce v roce však
kvůli specifickému nastavení
Programu prevence kriminality
a extremismu – Úsvit pracovníci APK z ulic zmizí. A právě to by
břeclavská radnice chtěla společně
s břeclavskými strážníky změnit.
„Určitě by bylo nanejvýš vhodné,
aby asistenti působili v břeclavských ulicích po celý rok. Proto
nyní budeme řešit, jakým způsobem zajistit, aby tomu tak bylo,“
vysvětlil při setkání s APK, kde
mimo jiné ocenil jejich činnost
a přínos pro město, břeclavský
starosta Pavel Dominik s tím, že
jednou z variant je stálý pracovní poměr pro město. Právě tak to
totiž funguje v některých jiných
městech.
Čtyři břeclavští APK mají náplň svojí práce bohatou. Na přechodech u základních škol ráno

dohlíží, aby děti kolem budov nedělaly nepořádek a včas do školy
nastoupily. Přítomní jsou u škol
i odpoledne. Kromě toho komunikují s romským etnikem, dohlíží
na části měst s vyšší koncentrací
osob nebo části, které mohou být
potenciálně problémové, pomáhají s nalezením hledaných osob,
jsou přítomni u akcí s větší návštěvností, ale také hlídají třeba
na břeclavském koupališti.
Výčet jejich činností je však
daleko širší. Pomáhají orgánu sociálně - právní ochrany dětí, společně s Apoštolskou církví Břeclav
a městem Břeclav se jim daří stahovat děti z ulice a snaží se o smysluplné trávení volného času dětí
ze sociálně slabších rodin. Ty pak
mohou svůj čas využít například
v klubu Na Valtické.
Kromě APK vedení města poděkovalo na půdě radnice i jednomu z Domovníků, dalšího
projektu MVČR, který je přímou
odpovědí na stávající potřeby obcí
zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek, posílit osobní odpovědnost
obyvatel za dodržování bezpečnostních standardů. 
(dav)

ní," uvedl břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček. Rekonstrukce
by měla podle představ SŽDC začít ke konci roku. "Jakmile skončí hlavní stavební práce a zmizí

těžká technika, zahájíme práce
na revitalizaci prostoru před nádražím," nastínil plány břeclavské
radnice Pěček.
(juh, foto dav)

Ornitologové v Břeclavi
napočítali 20 druhů ptáků

Na 1500 ptáků napočítali
ornitologové v polovině ledna
v Břeclavi. A to za jediný víkend.
Na řece Dyji (Od Staré Břeclavi
po železniční most směr Bratislava) se v tomto počtu objevilo 20
různých druhů opeřenců. Kvůli
letošní mrazivé zimě je totiž nezamrzlých vodních ploch velmi
málo. Ptáci se proto v rekordních
počtech stahují k řekám a to právě
i do Břeclavi.
Kromě hejn neblaze proslulých kormoránů jste na Dyji

v centru města mohli pozorovat
velké množství dalšího ptactva.
K vidění byly známé kachny divoké, lysky, ale také v těchto končinách méně obvyklí morčáci bílí
nebo ostralky štíhlé (foto).
Ornitologové z celé Evropy se
přitom v lednu vydávají k vodním
tokům a nádržím pravidelně. A to
právě proto, aby zmapovali výskyt vodního ptactva. Do sčítání
se již roky zapojuje díky dobrovolníkům i Česká republika.
(rh, foto R. Hasilová)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
ku lturní
akce, a nejen
t y pořádané mu z e em
a městem, jsou
nedílnou souč ást í života
v Břeclavi. Desítky skvělých akcí,
mnohdy ve spolupráci s městem,
pořádají místní slovácké krúžky.
Ať už je to oblíbený poštorenský
Fašank nebo Hudecké dny, vánoční jarmarky v jednotlivých městských částech, Babské hody a další.
Jsem proto velmi rád, že se nám
podařilo dostat zástupce všech
krúžků na půdu radnice a podiskutovat s nimi za účasti všech místostarostů. Ze schůzky, jejíž hlavní
náplní bylo poděkování za dosavadní činnost pro město a jeho
obyvatele, však k mému milému
překvapení vzešlo množství zajímavých nápadů, podnětů i návrhů řešení.
Se starostou poštorenských
Koňarů Milanem Studeným,

starostou Charvatčanů Martinem Radkovičem a starostou
Slováckého krúžku Stará Břeclav Vlastimilem Horákem jsme
nejvíce diskutovali kolem novely zákona, která nově nastavuje
přísnější pravidla týkající se rušení nočního klidu. Vzhledem
k tomu, že "krúžkaři" v kulturních domech pořádají desítky
akcí ročně, přísnější pravidla
jim mohou přinést nemálo problémů. Po vzrušené debatě jsme
se shodli, že problematickou novelu budeme řešit v dalších měsících na úrovni zastupitelstva
a pokud možno tak, aby situace
byla vyřešena ku prospěchu krúžků i obyvatel, bydlících v okolí
kulturních domů.
Mimo to jsme ale diskutovali také o revitalizaci prostor na
Rovnici, které by se tak už letos
měly stát důstojnějším místem
pro pořádání akcí. Jaro by mělo
přinést také spolupráci všech krúžků na společné akci, která by se
dala označit "sletem břeclavských
cimbálek". Už roky Břeclavi chybí
dechová hudba. I to by podle sta-

rostů krúžků nemusel být neřešitelný problém. Milan Studený sice
naříkal, že se rodí málo kluků, ale
po letech by město konečně mohlo svoji dechovku mít.
Obecným problém krúžků
je menší počet chlapců. Apeluji
tedy na ty z vás, kteří mají k tradicím a folkloru blízko, zvažte,
jestli by právě jeden z krúžků
nebyl pro vašeho syna dobrou
volbou. Se starosty krúžků jsme

se rovněž dohodli na důstojnější vánoční výzdobě jednotlivých
městských částí v příštím roce.
Dovolte mi závěrem poděkovat nejen starostům krúžků,
ale především všem Břeclavanům, kteří jsou činní v krúžcích
i dalších folklorních seskupeních
a pomáhají tak zachovat a rozvíjet tradice našich předků.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Prvním Břeclavanem
roku 2017 je Martínek

Projekt Dobrý úřad pokračuje
Podělte se o svou zkušenost,
pošlete nápady ke zlepšení, inspirujte… Projekt Dobrý úřad
v Břeclavi stále běží. Během jednání na úřadě si tak i nadále můžete ze stojánků v kancelářích vzít
formulář, v němž vyplníte svou e-mailovou adresu a odbor, na kterém jednání probíhalo. Vyplněný
formulář vhoďte do boxu k tomu
určenému. Během následujících
dní Vás e-mailem požádáme,
abyste zhodnotili svou zkušenost
s úřadem a městem.

Rovněž děkujeme za dosavadní zpětnou vazbu k odvedené
práci úředníků Městského úřadu
Břeclav, na základě které můžeme dále zdokonalovat komunikaci mezi městem a občany nebo
zlepšovat poskytované služeb.
Vážíme si také toho, že v dosavadních výsledcích projektu jste
napříč odbory s prací břeclavských úředníků spokojeni.
Více informací o projektu naleznete také na http://www.dobry-urad.cz/. 
(dav)

Výzva předsedům SVJ

Prvním břeclavským miminkem roku 2017 se stal Martin Vnenčák,
který přišel na svět 2. ledna v osm hodin ráno. V lednu přišli nejmladšího Břeclavánka i jeho rodiče pozdravit také starosta města Pavel Dominik a místostarosta Jaroslav Válka. Mamince předali krásnou kytici,
dárek a nákupní poukázky v ceně několika tisíc korun. Úplně první dítětem, které se letos narodilo v břeclavské porodnici, byl Jakub Řeháček
z Moravské Nové Vsi, který to stihl už 1. ledna v 7.24 hodin. 
(juh)

V souvislosti s lednovou havárií vodovodního potrubí si dovolujeme vyzvat předsedy sdružení vlastníků bytových jednotek
(SVJ), aby nahlásili svá telefonní čísla a e-mailové adresy Elišce
Holešinské Windové z městského úřadu v Břeclavi, která má na
starosti krizové situace. E-mail eliska.windova@breclav.eu. Díky
úzké spolupráci města Břeclavi a společnosti VaK Břeclav budete
o případných nastalých haváriích či poruchách pracovnicí úřadu
neprodleně informováni. Informace o nastalé poruše nebo havárii se objeví také na sociálních sítích města. 
(dav)

V souvislosti s mrazivým počasím došlo v lednu k havárii na vodovodním potrubí na Smetanově nábřeží u hasičské zbrojnice. K podobné situaci může bohužel dojít také při se střídáním plusových
teplot a opětovného silného mrazu. K tomuto účelu slouží linka
519 304 611 společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. V případě
poruchy tedy neprodleně volejte uvedenou linku.
(dav)

Havárie hlaste na 519 304 611
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UPOZORNĚNÍ
PRO PROVOZOVATELE TOMBOLY
Dne 1. 1. 2017 vešel v platnost zákon 186/2016 Sb. o hazardních
hrách, dle kterého nemusí provozovatel tomboly s herní jistinou
(cena losu x počet prodaných losů), jejíž výše nepřekročí 100.000 Kč
žádat městský úřad o povolení tomboly. Pokud výše herní jistiny
překročí 100.000 Kč, je provozovatel povinen ohlásit obecnímu
úřadu konání této hazardní hry, a to nejméně 30 dní přede dnem
předpokládaného zahájení provozování.
(juh)

Zdravé město Břeclav
postoupilo do kategorie C
Město Břeclav je od roku 2011
zapojeno do Národní sítě Zdravých
měst a Místní Agendy 21. I díky
novému politikovi zdravého města
Svatoplukovi Pěčkovi a intenzivní
práci koordinátorů se podařilo přejít z kategorie D – mírně pokročilí
do kategorie C – středně pokročilí.
Krom prestiže pro město a nových
závazků, se vstupem do kategorie
C občanům města otevře možnost
zapojení do více osvětových kampaní, jako jsou akce Den Země,

Národní dny bez úrazu, Svatováclavský běh, aj. Občané budou mít
i letos možnost přijít říct svůj názor na Veřejné fórum, které se bude
konat 25. 5. 2017 v Domě školství.
Připravujeme pro žáky základních
škol výtvarné soutěže, školní fórum a pro mateřské školky animační program o zdravé výživě, akce
k třídění odpadu, aj. Sledujte aktuální akce na webu http://breclav.
eu/dokumenty/zdrave-mesto a FB
Zdravého města Břeclav. (lč, mp)

Seminář o pěstounské péči
v Břeclavi

Slyšeli jste už o pěstounské péči? Nebo vás už dokonce
někde v koutku napadlo, jestli by náhradní rodičovství
nebyla cesta právě pro vás? Pokud máte rádi děti, umíte
to s nimi a máte ve svém srdci ještě jedno místo, možná
byste opravdu byli skvělými náhradními rodiči! V českých
ústavech vyrůstá bez rodičů 9 tisíc dětí a všechny potřebují někoho, kdo je bude mít rád.
V pondělí 13. března můžete o náhradní rodinné péči zjistit víc. Na městském úřadě pořádá nezisková organizace
Dobrá rodina společné setkání s názvem Moderní pěstounství. Na Moderním pěstounství se setkávají ti, jež uvažují
nad dlouhodobou pěstounskou péčí, pěstounskou péčí na
přechodnou dobu, hostitelskou péčí, osvojením či jen nad
dobrovolnickou činností.
Kde: MěÚ Břeclav, zasedací místnost č. 39
Kdy: 13. 3. 2017, od 16 do 20 hodin
Cena: 300 Kč (cena pokrývá náklady cestovné lektorek,
které přednáší zdarma a náklady na občerstvení účastníků)

Město získalo pro majitele památek 633 tisíc korun
- Obnova oken a dveří na budově fary v Poštorné byla podpořena dotací ve výši 100.000
korun. I zde se jedná o I. etapu
prací. V průběhu obnovy byla
zjištěna původní barevnost oken,
která byla obnovena. Vlastník objektu, Římskokatolická farnost
Břeclav-Poštorná, hodlá pokračovat v postupné obnově všech
výplní.

Město Břeclav již od roku 2008 spolupracuje s ministerstvem
kultury na dotačním programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. V roce 2016 byla
pro správní obvod Městského úřadu Břeclav ministerstvem stanovena kvóta ve výši 633.000 korun, která byla stoprocentně využita.
Částka byla rozdělena mezi
žadatele – vlastníky kulturních
památek následovně:
- Na židovském hřbitově
v Břeclavi proběhla druhá etapa
restaurování Kuffnerovy hrobky.
Židovské obci Brno, jako vlastníku památky, byla poskytnuta
dotace ve výši 174. 000 korun.
Náklady na provedení odborných
zásahů na hrobce však byly několikanásobně vyšší, zbytek nákladů uhradil vlastník.
- Na objektu synagogy v Břeclav byla provedena oprava vstupních a interiérových dveří. Město
Břeclav obdrželo na tyto opravy
dotaci ve výši 89.000 korun.

- Dalším úspěšným žadatelem
o dotaci bylo Město Podivín, které obdrželo částku 100.000 korun.
Za tyto peníze byla provedena obnova nástěnné malby v interiéru
budovy Základní školy, která je
kulturní památkou. Malba zobrazuje tři samostatné mapy. Dílo je
datováno rokem 1923, avšak jedna mapa je staršího data. Mapy
byly průběžně přemalovávány,
podle historických změn hranice státu.
- Na obnovu ohradní zdi hřbitova v Bulharech byla přidělena dotace ve výši 120.000 korun. Jedná
se o I. etapu obnovy ohradní zdi.
Příjemcem dotace je obec Bulhary.

- Římskokatolická farnost Rakvice pokračovala v opravě střech
na přístavcích kostela sv. Markéty
v Přítlukách. Na tyto práce získala
dotaci ve výši 50.000 korun.
O vyhlášení dotačního programu pro rok 2017 budou majitelé kulturních památek včas
informováni.
Ing. Hana Hřebačková
vedoucí odboru životního prostředí

Na pokladně můžete platit kartou
Od závěru roku 2016 můžete platit
na pokladně městského úřadu platební kartou.
Na veškeré své platby tak již
nepotřebujete hotovost.

OKNO
NEMOVITOSTÍ

REALITNÍ KANCELÁŘ

“DÍVÁME SE NA SVĚT
OČIMA NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ”

NALÉHAVĚ HLEDÁM PRO SVÉ
KLIENTY BYT 2+1 NEBO 3+1 V
BŘECLAVI.
PRO SOLVENTNÍ KLIENTY
HLEDÁM RD DO 4 MIL.
Lenka
Bajgerová

DĚKUJI ZA ZAVOLÁNÍ – 739 300 933

TĚŠÍME SE NA VÁS: 733 500 193

WWW.RKOKNO.CZ
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Pozvánka na veřejné projednání územního plánu
Městský úřad Břeclav oznamuje, že v pondělí 20. 2. 2017 v 16:00
hodin v zasedací místnosti č. 112 MěÚ Břeclav proběhne veřejné
projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu
Břeclav.
Dokumentace projednávaného územního plánu je vystavena
k veřejnému nahlédnutí na MěÚ
Břeclav – odbor rozvoje a správy,
oddělení úřad územního plánování, 2. patro, dveře č. 226, zejména v úřední dny (pondělí 8.00
– 17.00 hodin, středa 8.00 – 18.00
hodin, úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00

hodin), jinak podle telefonické
dohody (tel. 519 311 357). Dále
je zveřejněna i na internetových
stránkách Města Břeclav
http://breclav.eu/folder/2310/
Námitky proti Návrhu ÚP
Břeclav mohou dle ustanovení
§ 52 odst. 2 stavebního zákona
podat pouze vlastníci pozem-

ků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen dotčené osoby).
Ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona může každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání (tj. do 27. února 2017,
včetně) uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Dle ustanovení § 22 odst. 3
stavebního zákona se stanoviska,
námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpisem
osoby, která je uplatňuje.
Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele: Městský úřad
Břeclav, odbor rozvoje a správy,
náměstí TGM 3, 690 81 Břeclav.

(ors)

Sprejerství je trestný čin. Na vandaly si počíhají strážníci
tagů a jiných nápisů. Ten dokáže
srovnat všechny zjištěné malůvky a nápisy a určit, zda dopadený
sprejer má na svědomí jen jednu
věc nebo i čmáranice jiné, třeba
i v jiných částech městech nebo
i v městech jiných. V případě
pozitivní shody jsou pak i trest
a případná náhrada škody o to
citelnější.
Jakýkoli boj s pachateli protiprávních jednání je však o to
méně účinný, o co více jsou na něj
městští nebo republikoví policisté sami. Nikdy nikde nemůže být
strážník či policista všude. Vší-

Asi každý normální člověk
jakékoliv ničení částí hřbitovů a s nimi sousedících objektů
sloužících k poslednímu rozloučení se zesnulými odsoudí, řada
z nich si zanadává, ale jakýkoliv
morální odsudek nebo pohrdání
s určitými jedinci nehne. Právě
k těmto jedincům směřují následující řádky.
Na základě poštorenského
incidentu zintenzivnili strážníci
kontroly hřbitovů a jejich okolí.
Žádný ze sprejerů a jiných vandalů si ani nemůže být jistý, zda
jeho jednání není monitorováno
obrazovým záznamovým zařízením. Čím si však jistý být může,
že v případě svého dopadení má
zaděláno na pořádné problémy.
Ať již škodu způsobí v jakékoliv
finanční výši, ať již ke kresbám
použije obyčejnou tužku, fix
nebo barevný sprej nebo cokoliv
jiného, může takový podloudný
neumělec zapomenout na shoví-

vavost i na řešení celé věci v rámci přestupkového řízení. Každé
výše popsané jednání je totiž
bez ohledu na svůj rozsah a způsobenou škodu hodnoceno jako
podezření z trestného činu poškozování cizí věci formou sprejerství. Následné trestní řízení
ukončené vynesením rozsudku
jsou pak zkušeností, které s odstupem času litoval mnohý z dopadených sprejerů. Už jen proto,
že určitý cejch v podobě záznamu
v trestním rejstříku jej může ještě
na pár let dopředu handicapovat
při ucházení se o různé pracovní
pozice v rámci hledání zaměstnání. Ovšem tvrdé následky vše
může mít i na nezletilce. Jejich
hřešení na svůj nízký věk je účinné jen částečně; trable čekají i na
jejich rodiče.
Všichni sprejeři navíc musí
počítat s tím, že městská policie
již nějaký čas disponuje speciálním srovnávacím systémem tzv.

SLEVA
ze SLEVY

87 %

NAPROSTO POSLEDNÍ ŠANCE !!!

sk sle
ute va
čn
ěa
ž

S případem posprejované smuteční obřadní síně v místní části Poštorná se ke konci loňského roku setkali strážníci břeclavské
městské policie. S občasným shromažďováním pochybných partiček v okolí hřbitovů po celé Břeclavi se strážníci setkávají opakovaně a dlouhodobě. A také léta provádí z těchto důvodů v okolí
pohřebišť namátkové kontroly. Případ posprejování smuteční síně
však svou morální upadlostí přece jenom vybočuje z řady jiných
sprejerských aktivit.

mavost občanů je velmi důležitým
prvkem v předcházení jakémukoli deliktnímu chování. Proto
kdokoli z vás, laskavých čtenářů,
bude svědkem páchání jakéhokoli přestupku nebo trestného činu,
prosím, oznamte to neprodleně na
bezplatnou telefonickou tísňovou
linku 156 (městská policie) nebo
158 (policie ČR) tak, aby se pachatele podařilo přistihnout při
činu nebo bezprostředně poté.
Rychlé dopadení a následné rychlé potrestání je tím nejúčinnějším
trestem i prevencí do budoucna.

(zno, foto dav)

Likvidujeme všechny kabáty v ceně maximálně do 999,- Kč! Ano všechny kabáty
jsou pod 999,- Kč, a to jak pánské, tak i dámské. Slevnili jsme pro Vás na super
nízké ceny obleky, kalhoty, saka a všechno dámské zboží! A pozor!! Akce navíc!
Pokud odevzdáte tento kupon při nákupu jakékoliv naší značkové kravaty,
bude Vám účtována bez ohledu na uvedenou cenu za neuvěřitelných 39,- Kč!
A to se již vyplatí přijít! Těšíme se na Vás! Akce platí do vyprodání zásob!

www.modaprostejov.cz

BŘECLAV, U Tržiště 24, č.p. 3164
u průchodu k Úřadu práce
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Nevyjíždějte s namrzlými skly

Nejsilnější mrazy za poslední roky v lednu
znepříjemňovaly život také řidičům. I Břeclavané tak nezřídka ráno museli škrábat mnohdy
jen špatně odstranitelnou námrazu z oken svých
automobilů. Břeclavští policisté však upozorňují
na nutnost zbavit před vyjetím vůz nejen sněhu,
ale také právě námrazy. Nedostatečné odstranění námrazy, ať už z důvodu spěchu nebo lenosti
totiž nezřídka bývá příčinou dopravních nehod.
A to samozřejmě proto, že řidiči mají z vozu velmi omezený výhled.
Řidiči, kteří podcení odstranění námrazy, neohrožují jen
sebe, ale také ostatní účastníky
silničního provozu. Jihomoravští
policisté bohužel už evidují také
nehodu s tragickými následky, za
níž stálo právě nedostatečně očištěné čelní sklo.
Proto se policisté v Břeclavi při
kontrolách v posledních týdnech
soustředili také na řádné odstranění námrazy z oken vozů. A to

zejména v ranních hodinách
na venkovních
parkov ištích
u sídlišť.
„Dopravní hlídce v Břeclavi se
dokonce stalo, že řidič vozu, který se policisté snažili zastavit, na
jejich výzvu nereagoval. Vozidlo
zastavil až v době, kdy za sebou
uslyšel zvukové výstražné znamení. Jak sám uvedl, nezastavil z dů-

Oprava kanalizace
si vyžádala uzavírku
Od pondělí 23. 1. 2017 začaly
na ul. Nádražní práce na opravě
kanalizace v rozsahu od křižovatky ul. Tylova x Tř. 1. Máje po PKZ
– Poštorná keramika. Pracovníci
opraví stávající kanalizační šachty a vymění 60 m kanalizačních
trub u křižovatky ulic Nádražní
a Gagarinova.
Od 23. 1. 2017 do 15. 3. 2017
probíhá částečná uzavírka pro
opravu šachet (zúžený průjezd-

ný profil komunikace kolem šachet). Současně od 30. 1. 2017
do 15. 3. 2017 probíhá celková
uzavírka za účelem výměny kanalizačního vedení, opravy šachet
umístěných uprostřed vozovky
a jednoho překopu vozovky.
Celková uzavírka je rozdělena
na 3 úseky, dle aktuálních potřeb
a klimatických podmínek. Opravy kanalizace provádí firma VHS
Břeclav s.r.o. 
(ors)

Ulice Stromořadní je uzavřena
Od pondělí 16. ledna je uzav řena ulice Stromořadní od
kruhového objezdu u starého
autobusového nádraží po kapli sv. Cyrila a Metoděje (příjezd
k vlakovému nádraží kolem nového parkoviště u pošty je zacho-

ván). Důvodem je neodkladná
oprava kanalizace, kterou provádí
společnost Vodovody a kanalizace
Břeclav. Uzávěrka by měla skončit
28. února. Uzávěrku a objízdné
trasy najdete na http://breclav.eu/
file/30711/.
(ors)

vodu, že policisty přes neočištěná
skla neviděl. Ráda bych zde znovu připomněla, že ze zákona řidič
nesmí řídit vozidlo, na němž jsou
nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran, ale také

řídit vozidlo, na němž nebo na
jehož nákladu je led, který by při
uvolnění mohl ohrozit bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětlila tisková mluvčí břeclavských policistů Kamila
Haraštová.
(dav)

Koeficienty pro výpočet daně
z nemovitostí se nemění
Město Břeclav pro zdaňovací období r. 2017 na svém území
nastavené koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí nemění
a ani nezavádí místní koeficient.
Daň z nemovitostí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013,
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na
území Břeclavi nadále platí tyto
koeficienty:
U stavebních pozemků se pro
celé území města Břeclavi násobí základní sazba daně koeficientem 2,5.
U obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů
a u ostatních samostatných ne-

bytových prostorů z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy,
se pro celé území města Břeclavi
násobí základní sazba daně koeficientem 2,5.
U staveb pro ind iv iduá lní rekreaci a rodinných domů
v yužívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které
plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží,
u garáží vystavěných odděleně
od obytných domů, u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže a u staveb
pro podnikatelskou činnost a u
samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost se pro celé území
města Břeclavi stanoví koeficient, kterým se násobí základní
sazba daně ve výši 1,5. 
(lv)

Město Břeclav nabízí k prodeji
Pozemek p. č. 2103/9 o výměře 385 m 2 , jehož součástí je
stavba bez č. p./č. e., a pozemek
p. č. 2103/8 o výměře 12 m 2, včetně všech součástí a příslušenství,
vše v k. ú. Charvátská Nová Ves.
Nemovité věci se nachází na
sídlišti Na Valtické v Charvátské
Nové Vsi. Objekt je bývalou kotelnou, v současné době je nevyužívaný, je odpojený od veškerých
sítí, je určen pro účely poskytování služeb občanské vybavenosti.
Nemovité věci se nabízí minimálně za cenu 900 000 Kč. Prodej se uskutečňuje dle platných

zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav.
Podrobnější informace o prodeji
lze získat na tel. čísle 519 311 386
(Lenka Starnovská).
Zájemci o nabízené nemovité
věci mohou podávat své žádosti
na adresu:
Městský úřad Břeclav, nám.
T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81,
odbor majetkový, Lenka Starnovská, a to do 31. 10. 2016. Prohlídku
nemovitých věcí lze uskutečnit na základě tel. domluvy –
tel.č. 731 428 206 (Vítězslav Vala).

(om)
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Tvrdé postihy za poškození dopravních značek
Poškozování dopravních značek, ať už jejich povalením nebo
třeba pouhým otočením, je kratochvílí provozovanou zřejmě od
dob, co se vůbec značky začaly používat. Na vině jsou „telecí léta“
pubertálních výrostků nebo alkohol zastírající rozum dospělců.
Poškozené nebo poničené dopravní značky jsou čas od času vidět
v Břeclavi, stejně jako v jiných městech či vesnicích nebo na silnicích mezi obcemi. Ať se již na tuto věc dívá někdo jakkoliv, shovívavost nebo omluva ve stylu „jsou horší věci“ rozhodně na místě
není. Vždy se jedná o protiprávní jednání a někdy celá svérázná
kratochvíle může mít doslova tragickou dohru.
Není značka jako značka - co
do svého významu. Vždy je to
příslušenství pozemní komunikace a jakákoliv neoprávněná
manipulace s ní je postižitelná.
Ať již jde o přestavování značek
nebo jejich zakrývání, vyvracení, pokreslování či otáčení. Každá dopravní značka je věc, která
někomu patří a má svou hodnotu. Stejně tak něco stojí její oprava nebo výměna. Ten kdo značky
poškozuje či ničí tak musí počítat
s tím, že v případě svého dopadení bude platit. Jednak za škodu,
kterou způsobil, jednak za přestupek, který spáchal. To je ovšem ta
lepší varianta.
Tou horší je, když někdo poničí nebo zcela odstraní značku
zákazovou nebo upravující přednost v jízdě. Už bez následku na

ní, kdejaká popelnice si podobnou logikou říká o své vysypání,
nová fasáda o popsání a výloha
o rozbití. Prostě rebelský druh
zábavy. Každý takovýto rebel

nebo opilec po vystřízlivění však
zkrotne, pokud posléze zjistí, že
jeho kratochvíle byla skutečně
chvilková, kdežto její následky
trvalé a nenapravitelné.  (zno)

Pozvánka
na Výroční členskou schůzi Svazu
těl. postižených MO Břeclav,
která se koná dne 6. 3. 2017 - pondělí v 14.00 hod.
ve velkém sálu na Domu školství Břeclav.

škodu nebo způsobenou újmu
se jedná o podezření z trestného činu. Pokud používáme slovo
obecné ohrožení, pak v těchto
případech to je doslovné a trefné
pojmenování svérázné zábavy výrostků a opilců. Ohrožen je totiž
potencionálně každý účastník silničního provozu v místě, kde výše
popsaný druh značky odstranil.
Instalace zákazové nebo přednost
upravující značky má vždy svůj
důvod. A to dost velký. Většinou
tím důvodem je fakt, že daný úsek
silnice je nepřehledný, nebezpečný a je v něm zvýšené riziko dopravní nehody, tedy riziko újmy
na zdraví nebo na životě.
Opilcovou optikou nebo pubertálním pohledem na svět tak
může být každá značka vhodnou
věci ke kývání, otáčení a povale-

Prosíme o dochvilnost!
Ke kontrole zaplacených příspěvků
bude požadován průkaz STPSrdečně zve všechny své členy
Výbor STP MO Břeclav

Změna otvírací doby lékárny Na poliklinice
Od 1. února 2017 ve všední dny 7 - 18 hod
V sobotu pohotovost 8 – 20 hod
Neděle a svátky pohotovost 8 - 18 hod
Zdravotní potřeby: všední dny 7.30 - 17 hod

Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice hlavního rozpočtáře města odboru ekonomického Městského úřadu Břeclav
Předpoklady a požadavky:
Státní občanství ČR, příp. cizí
státní občan s trvalým pobytem
v ČR, starší 18 let, způsobilost
k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
Odměňování:
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění, platová třída 10
Předpokládaný nástup únor/
březen 2017.
Místo výkonu práce: Břeclav
Kontaktní osoba pro přijímání
přihlášek a zodpovězení dotazů:
Jana Pelikánová, personální
a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: jana.pelikanova@breclav.eu
Přihlášku podejte osobně
na podatelně Městského úřadu
na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu
s uvedením kontaktní osoby,

Kvalifikační požadavky

vysokoškolské, popř. středoškolské vzdělání ekonomického směru, vhodné pro uchazeče s praxí účetní
či ekonoma

znalosti oboru

rozpočtování ve veřejné správě, znalost zákona
o účetnictví, ekonomický přehled

praxe ve státní správě a samosprávě

výhodou, ne podmínkou

další požadované dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), zdvořilé vystupování, samostatnost, rozhodnost, plánování, důslednost, organizační
schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, komunikativní dovednosti na vysoké úrovni, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

Co očekáváme od budoucího zaměstnance

1) dobrou orientaci v účetnictví a výkazech, práci s rozpočtem
2) metodické vedení v dané oblasti
3) samostatnost, pozitivní přístup k řešení problémů

vše nejpozději do 15.02.2017.
Přihláška uchazeče (ke stažení
na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul,
datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního
občana, datum a podpis

Nutno doložit:
strukturovaný profesní životopis
originál výpisu z rejstříku trestů
(ne starší 3 měsíců)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
motivační dopis
Bez požadovaných dokladů
nelze přihlášku zařadit mezi

přihlášky uchazečů o výběrové řízení. Uchazeč souhlasí,
aby přihláška do výběrového
řízení byla uložena a archivována na personálním úseku po
dobu 5 let.
Vyhlašovatel si v yhrazuje
právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
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Vedení radnice
mezi seniory

Stalo se již tradicí, že v úvodu nového roku představitelé města
navštěvují obyvatele břeclavského Domova seniorů. Ani letos tomu
nebylo jinak. Ve čtvrtek 5. ledna se starosta Pavel Dominik a místostarosta Jaroslav Válka vydali Na Pěšinu, aby babičkám a dědečkům
popřáli všechno nejlepší, především pak hodně zdraví. Při té příležitosti se také zajímali o to, jak jsou klienti se službami Domova seniorů spokojeni. Informovali je také o změnách a vylepšeních, které toto
zařízení v blízké době čekají (evakuační výtahy, úprava parku, nová
kuchyně apod.). 
(juh)

Akce pro seniory

Setkání pro seniory pořádané
břeclavskou společností Remedia
Plus mělo v loňském roce premiéru. Zároveň s tím, jak středisko
UTILIS (Denní stacionář a Integrační centrum) začalo působit
v prostorách na Růžičkově ulici
v centru města, otevřela se také
možnost pořádat akce pro veřejnost z důvodu bezbariérovosti.
Volba padla na seniory. V průběhu
roku proběhlo setkání s promítáním historických fotografií Břeclavi plným vzpomínek, dále společné
zpívání, vánoční aranžování, beseda o zdravém stravování, společné
pečení a příprava na svátky. Do
akcí se zapojilo na třicet seniorů.
Po úspěchu akcí loňských proto Remedia připravila akce pro seniory i letos:

15. února – beseda „Břeclav ve
vzpomínkách“ - fotografie a dokumenty vítány, občerstvení
8. března – hudební kavárna,
poslech hudby, občerstvení, povídání
12. dubna – velikonoční aranžování, práce na výzdobě k Velikonocům, povídání o významu
svátku
Akce pro seniory se konají
ve středisku Integračního centra UTILIS, společnosti Remedia
Plus Břeclav, Růžičkova 5, vždy
od 14.30 hod.
Pokud máte problémy se dopravit z důvodu používání pomůcek (hole, vozík), zavolejte na
tel. vedoucí služby, p. Kožďálové
519 324 011 nebo napište na e-mail:
sp.utilis@remediaplus.cz.  (jp)

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Název společnosti: Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.
Název
společnosti:
Hill’s
Pet Nutrition
Manufacturing,
s.r.o.
Místo výkonu
práce:
Hustopeče,
Nádražní
269/49
Místo
práce:
Hustopeče, Nádražní 269/49
Datumvýkonu
nástupu:
ihned
Datum
nástupu:poměr
ihned na dobu určitou (1 rok) s možností
Hlavní pracovní
Hlavní
pracovní
poměr
na dobu určitou (1 rok) s možností
prodloužení
na dobu
neurčitou
prodloužení
na dobu
neurčitou
Práce ve směnném
provozu:
12 hodinové směny
Práce ve směnném provozu: 12 hodinové směny

Mechanik údržby:
Mechanik
údržby:
Požadavky:

Požadavky:
 SOŠ/SOU technického zaměření (strojník/zámečník)
 SOŠ/SOU
technického
zaměření (strojník/zámečník)
svářeč (metoda
TIG) výhodou
 svářeč
(metoda
TIG)vvýhodou
zkušenosti
s prací
technické oblasti obdobného zaměření,
 zkušenosti
s prací
v technické oblasti obdobného zaměření,
základní znalost
pneumatiky
znalostMS
pneumatiky
 základní
PC dovednosti:
Office, Internet
 PC
dovednosti:
MSBOffice,
Internet
řidičský
průkaz sk.
- aktivní
řidič
 řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič

Nabízíme:
Nabízíme:

výrobní bonus dle firemních výsledků, 5 týdnů dovolené, příspěvek
výrobní
bonus dle
firemních výsledků,
týdnůpenzijní
dovolené,
příspěvek
na dojíždění,
stravenky,
příspěvek 5 na
připojištění,
na
dojíždění,nákup
stravenky,
příspěvek
na firemní
penzijní vzdělávání
připojištění,a
zvýhodněný
firemních
produktů,
zvýhodněný
nákup kurzy,
firemních
produktů,
příspěvek na jazykové
směnný
provoz firemní vzdělávání a
příspěvek na jazykové kurzy, směnný provoz

Operátor výroby:

Operátor výroby:
Požadavky:
Požadavky:
 SOŠ/SOU technického zaměření (strojní nebo elektro)
 SOŠ/SOU
zaměření (strojní nebo elektro)
manuální technického
zručnost
 manuální
schopnostzručnost
pracovat s automatickými stroji
 schopnost
pracovat
automatickými stroji
základní znalost
MS sOffice
 základní
Officeoperátora/seřizovače výhodou
předchozíznalost
praxe MS
na pozici
 předchozí
na pozici operátora/seřizovače
zkušenostipraxe
z potravinářského
průmyslu výhodouvýhodou
 zkušenosti z potravinářského průmyslu výhodou
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Díky všem, kteří přispěli útulku
Polyfonia vyzpívala
nemocným dětem 47 tisíc

Doslova mrazivě kouzelnou
atmosféru měl závěrečný koncert
tří gymnaziálních sborů, dvou komorních orchestrů a cimbálové
muziky na Velehradě.
Třetí Vánoční ozvěny odezněly v neděli 8. ledna 2017 v barokní
bazilice známého poutního místa.
Skvělá společnost se sešla na obou
stranách unikátního koncertního
chrámu. Pomyslné jeviště obsadily
břeclavská Polyfonia hodonínská
Barbastella a uherskohradišťská
Viva la musica, Břeclavský komorní orchestr, Komorní orchestr
ZUŠ Hodonín a cimbálová muzika Cifra. K nadšenému publiku
se díky téměř sto čtyřiceti zpěvákům a muzikantům dostal pří-

děl hudby během tří výjimečných
večerů v Břeclavi, Hodoníně a na
Velehradě.
Základem velehradského koncertu byly moravské lidové koledy
a slavnostní mše pro smíšený sbor
a orchestr Missa Festiva od současného skladatele Johna Leavitta.
Cifra zpestřila program osmi skladbami upravenými primášem Petrem
Číhalem pro sborové čtyřhlasy.
Aplaudující publikum se s nadšením
přidalo k závěrečné písni.
Všechny tři večery měly dobročinný účel. Z břeclavského koncertu putovalo 47 tisíc korun ze
vstupenek a sponzorských darů
dětskému oddělení Nemocnice
Břeclav. 
(sr)

Organizátorka Pomoci pro pejsky a kočičky Bára Janíčková děkuje
všem dárcům, kteří na konci loňského roku přispěli zvířecím obyvatelům městského útulku v Bulharech v rámci 5. ročníku této akce. I vaše
dary v podobě dek, čistících a dezinfekčních prostředků, krmiv, pamlsků nebo i osobní návštěvy pomohly ke zlepšení komfortu prostředí, ve
kterém zvířata přebývají. 
(red)

Slovácký krúžek Poštorná pořádá
v neděli 19. února

Dětský disco karneval
Kulturní dům Poštorná, začátek ve 14 hodin
Předtančení Actiwity DC, Taneční studio Morava.

S NÁMI
NEZAMRZNETE
VELKÝ
VÝPRODEJ
ZIMNÍCH
PRODUKTŮ

KAPALINY DO CHLADÍCÍCH SYSTÉMŮ
ZIMNÍ KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ

ADITIVA
A MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ

AUTOBATERIE

DÁREK ZDARMA

Sovadinova 10, Břeclav •

www.MADOIL.cz •

KE KAŽDÉMU
NÁKUPU

TEL.:

E-SHOP:

519 321 573

www.OLEJECZ.cz

DRŽITEL CERTIFIKÁTU
ISO 9001:2009
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Slovácký krúžek Poštorná
a Mìsto Bøeclav
vás zvou na

15. poštorenský

O

O
O

O
O

FAŠANK

O

Zpívající právník
vystoupí v kině

O

25. února 2017

O

14.00 sraz chase a maškar u kostela O
14.30 fašanková obchùzka
18.00 fašanková zábava v Kulturním domì O
24.00 pochovávání base
O
O
O
Hraje dechová hudba Hornobojani
O

O

O

O

O

Ivo Jahelka, známý jako zpívající právník vystoupí 27. 2. v 19 hodin v kině Koruna. Jeden z nejznámějších českých folkových písničkářů vystudoval Právnickou fakultu v Praze. Vystupuje od osmdesátých
let. Po celou dobu své profesní kariéry se věnuje zhudebňování humorných případů ze soudních a policejních spisů. Nahrál 13 alb. Podílel se
na pořadu České televize Neznalost neomlouvá. Napsal několik knih.
Často vystupuje na koncertech a festivalech. Drží se životního motta:
Humor a smích jsou kořením života. 
(red)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Břeclavané přispěli 173 879 korun
V pátek 6. ledna se na cestu
Břeclaví vydalo několik desítek
malých i velkých králů, koledníků Tříkrálové sbírky, kterou
už tradičně pořádá Charita.
V průvodu ani letos nechyběl
starosta města Pavel Dominik
v sedle velblouda, doprovázený
svými zástupci Jaroslavem Válkou a Zdeňkem Urbanem. Společně s Oblastní charitou Břeclav
odstartovali Tříkrálovou sbírku.
V následujících dnech zavítali tři
králové do břeclavských domácností i na radnici.
Břeclavští úředníci společně se
po skončení sbírky zaměstnanci
Oblastní charity a místostarostou města Zdeňkem Urbanem
na půdě radnice dobrali k cifře
téměř 174 tisíc korun. Právě tolik
letos vybrali koledníci v Břeclavi
v rámci Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Břeclav děkujeme
všem lidem, kteří svým příspěvkem pomohli potřebným.

Většina vykoledovaných prostředků každoročně zůstává v regionu, kde byly vybrány, a putuje
na vícero charitativních projektů. Letos Charita z prostředků
sbírky podpoří vznikající hospicovou péči, která pomáhá lidem
s nevyléčitelným onemocněním
v jejich domácím prostředí a poskytuje podporu jejich blízkým.
Dále finance podpoří Dobrovolnické centrum, které koordinuje
a metodicky vede dobrovolnickou práci ve službách a na akcích
Charity. Zhruba desetina výtěžku připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení
zdrojů obživy nebo vzdělávání),
nebo zůstane jako rezerva pro
případ humanitárních katastrof.
Na Břeclavsku ještě nejsou
sečteny všechny obce, výsledná
částka už přesto převyšuje dva
miliony a mohla by tak atakovat
loňskou hranici dvou a půl milionů korun. 
(juh, dav)

KOUPÍM - PRODÁM
• Zajištění manželé hledají RD do 4 mil Kč.
Tel. 604 560 454		
• Koupíme byt 3+1 nebo 3+kk.
I v původním stavu. Tel. 737 735 172
• Hledáme ke koupi RD s vinným sklepem.
Tel. 736 411 776		
• Koupím byt v Břeclavi (1+1, 2+1).
Tel. 604 560 454		
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Galerie 99 zahájila rok 2017
výstavou Antonína Vojtka „ Jeho
ženy“ ( modelky). Jde o více než 20
obrazů, které zobrazují v barevných škálách tváře a těla krásných
žen, které jsou často doplněny květinovým motivem. Žena a květina
k sobě bytostně patří. Tato výstava potrvá do konce měsíce února.
Začátkem března bude v Galerii 99 otevřena nová výstava Martiny Klakové a Michala Mikuliče.
Podrobnosti připravujeme.
Po celý rok 2017 do Galerie 99
chodí zájemci o spoluúčast na malování společného obrazy pravdy.
Do dnešních dnů malovalo obraz
okolo 150 osob, každý účastník
obraz také podepíše. Jsme v kon-

taktu s Agenturou Dobrý den
z Pelhřimova, neboť se chceme pokusit o vytvoření unikátního díla.
Obraz a jeho barevná skladba vypoví o tom, jací jsme, jaké máme
touhy a sny, v jaké době žijeme.
Přijďte také.
Galerie nabízí : stálou expozici
šperků ze dřeva, více než sto grafických děl, veškeré služby související s poradenstvím a výtvarným
uměním, oceňování obrazů, restaurování, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od
14.00 do 17.00 hodin, případně
po telefonické domluvě kdykoliv519 372 118, 723 930 015, 723 887
977. Galerie AV na ul. J. Moláka na
zazvonění nebo na telefon

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Břeclavská knihovna připravuje na únor 2017
Akce pro děti
na pobočce v Poštorné
V pátek 10. února se v 16.30 na
poštorenské pobočce uskuteční
další tematické vyprávění s dílničkou z cyklu Povídám, povídám
pohádku nazvané Kde se schovávají pohádky?
Freddie Mercury
v hudební kavárně
Srdečně zveme všechny příznivce Freddieho Mercuryho
na první hudební kavárnu roku
2017, která se bude konat v úterý
14. ledna a ve čtvrtek 16. února
v malém sále knihovny. Přijďte
společně s námi strávit příjemné
zimní odpoledne při povídání
o životě jednoho z nejlepších rockových zpěváků s videoukázkami
jeho sólových skladeb i písní, které nazpíval se skupinou Queen.
Vstupné dobrovolné.
VU3V: České dějiny
a jejich souvislosti
Zveme všechny zájemce ke
studiu dalšího semestru Virtuální Univerzity třetího věku
tentokrát na téma České dějiny a jejich souvislosti. Druhá
přednáška se uskuteční v úterý
14. února v 15 hodin ve velkém
sále knihovny.
Lektorem kurzu je prof. PhDr.
Zdeněk Beneš, CSc. V jednotlivých přednáškách budou probírána následující témata:
1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století
a jeho problémy
Na jaře 2017 začíná nový studijní běh Svět kolem nás II., ke
studiu VU3V je možné se připojit
i v tomto semestru. Cena kurzu
za celý semestr je stanovena na
420,- Kč, pro čtenáře knihovny
300,- Kč. Přihlásit se je možné
ještě i na druhé přednášce.
Virtuální Univerzitu třetího
věku mohou studovat: osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku i osoby kategorie
50 +. Další informace: www.e-senior.cz, tel. č. 725 107 305, e-mail
cech@knihovna-bv.cz.
Jak zvládat negativní emoce
Břeclavská knihovna pokračuje dalším z řady kurzů věnovaných osobnostnímu rozvoji,
které se konají každý třetí čtvrtek

v měsíci v malém sále knihovny.
Ve čtvrtek 16. února v 18 hodin
je pro zájemce připraven seminář
Jak zvládat negativní emoce, který povede koučka a terapeutka
Alena Navrátilová. Pomocí jednoduché techniky EFT se naučíte,
jak mít své negativní emoce pod
kontrolou a jak se vyhnout situacím a rozhodnutím, jichž byste
se s klidnou hlavou mohli vyvarovat. Vstupné dobrovolné.

Cesta nejen ke hvězdám
- Nepál: cesta k hoře
Mera Peak
Cyklus populárně naučných
besed Cesta nejen ke hvězdám
pokračuje v pátek 24. února
v 18 hodin v malém sále knihovny cestopisnou přednáškou Martina Dvořáka, která pojednává
o cestě málo chozeným trekem
nepálského podhůří, nádhernou
zelenou krajinou plnou rýžových

Duchovní numerologie:
Jaký je člověk ve vztazích
s ohledem na životní číslo
Zájemce o ezoteriku zveme na
další přednášku Nikolety Udwardy z cyklu Duchovní numerologie,
tentokrát na téma Jaký je člověk ve
vztazích s ohledem na životní číslo. Přednáška se uskuteční v pondělí 20. února v 17 hodin v malém
sále knihovny, cena slosovatelné
vstupenky je 222 Kč, rezervace na
e-mailu: colett333@gmail.com.

Nové služby břeclavské
knihovny: Donáška do
domu, výběr knihy on-line

Černobyl – 30 let poté
Zveme všechny zájemce na
cestopisnou besedu Černobyl
– 30 let poté o cestě do opuštěné černobylské zóny. Přijďte
si poslechnout vyprávění naší
kolegyně Lucie Pyskaté, která
tato místa vloni opět navštívila. K vidění bude také spousta
fotografií, dokumentujících jak
to dnes v černobylské zóně vypadá a funguje, a co všechno je
zde možné navštívit. Beseda se
uskuteční v úterý 21. února v 18
hodin ve velkém sále knihovny.
Vstupné dobrovolné.
Tváře Břeclavi – jak pečovat
o městskou zeleň
Hnutí Mladí a Neklidní Vás srdečně zve na další setkání z cyklu
Tváře Břeclavi. Tématem panelové diskuse bude tentokrát problematika péče o městskou zeleň
v Břeclavi. Setkání se uskuteční
ve čtvrtek 23. února v 17 hodin
v malém sále knihovny. Vstup
volný.

V břeclavské k ni hov ně
můžete od ledna 2017 využít
donášky objednaných knih, časopisů a zvukových knih přímo
do domu. Tato služba je bezplatná a prioritně je určena pro handicapované a imobilní občany.
Zároveň ji však mohou využít
i občané s omezenou schopností
pohybu či dlouhodobě nemocní.
Podmínkou je pouze platný čtenářský průkaz a bydliště ve městě Břeclav.
Služba funguje dvakrát měsíčně vždy v předem dohodnutý
termín v dopoledních hodinách.
Maximálně lze vypůjčit pět knih
najednou. Pokud byste vy osobně nebo někdo z vašich známých
měli zájem službu využít, neváhejte kontaktovat pracovnici
knihovny. Případní zájemci se
mohou hlásit už nyní, služba je
kapacitně omezena. Bližší informace získáte u Mgr. Radany
Denemarkové, tel.: 519 372 149,
mail: naucna@knihovna-bv.cz.
Další nová služba, ODLOŽÍME VÁM KNIHU, je určena
čtenářům, kteří se z časových
č i ji ných důvodů nemohou
v knihovně zdržet vybíráním
knih. Pokud se zrovna nenacházíte v knihovně, tak si můžete

Do zubní ordinace
v Břeclavi přijmu
zdravotní sestru, asistentku
na plný úvazek.
Nástup možný ihned.
Kontakt zden13@seznam.cz

polí, řek a folkloru až do oblasti vysokých hor k vrcholu hory
Mera Peak (6461m n. m.). Z vrcholu této hory se naskýtá pohled
na slavné himalájské velikány
jako Mt. Everest aj. Prostřednictvím přednášejícího navštívíte
také několik historických chrámů a klášterů a cestu zakončíte
na nejnebezpečnějším letišti na
světě v Lukle. Vstupné dobrovolné.
(jč)

z domu či na cestě přes katalog
objednat tituly z fondu ústřední
knihovny. Najednou lze objednat
maximálně tři knihy. Knihy lze
vybírat prostřednictvím záznamů v on-line katalogu knihovny
a v katalogu Carmen. Máte-li ve
svém čtenářském kontě uvedenou e-mailovou adresu, obdržíte
nejpozději do 24 hodin informaci o tom, jsou-li vámi odložené
knihy připraveny k vyzvednutí.
Knihy budou pro vás přichystány do následujícího půjčovního dne a odloženy po dobu tří
dnů.
Pokud v této době zůstanou knihy nevyzvednuté, budou uvolněny jiným zájemcům.
Objednávky realizované o víkendech, svátcích nebo v době
mimořádného uzavření knihovny, budou vyřízeny nejpozději
nejbližší půjčovní den. Prostřednictvím této služby lze objednávat pouze knihy, které jsou
dostupné ve volném výběru, tedy
nejsou půjčené, jinak je třeba využít klasické rezervace. Knihovna ovšem nemůže zaručit, že si
knihu před vyřízením objednávky nevypůjčí jiný čtenář. Služba
je určena registrovaným čtenářům.
(jč)

Prodám cihlový byt 1+1
v centru Břeclavi
Vhodná investice
k pronájmu
http://bit.ly/zerotinova
tel. 607 005 043
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Díla Tichého v synagoze Křivánek v muzeu
František Tichý (1896-1961)
je významný český malíř, grafik,
kreslíř a jevištní výtvarník, jehož
dílo na výstavu v břeclavské synagoze s laskavým svolením zapůjčila Galerie výtvarného umění
v Roudnici nad Labem, která se
sbírkou Tichého děl pyšní. Tichý
vystudoval akademii výtvarného umění v Praze u profesorů
Obrovského a Krattnera. V jeho
tvorbě jej velmi poznamenal pobyt v Paříži, kde na něj silně zapůsobilo díla Picassa, Seurata,
Chardina nebo Daumiera. Umění
však pro něj nebylo vždy obživou.
Ve Francii se živil prací v továrně
na látky, později koloroval porcelán. Až po svém návratu do Čech

v roce 1935 se výhradně věnoval
malířství, mezi lety 1945-1951
pracoval jako profesor Uměleckoprůmyslové škole v Praze.
Je považován za přední osobnost české avantgardy 40. let
20. století Jeho tematický záběr
je velmi pestrý – přes zátiší, portréty, městské krajiny, varietní
a manéžní motivy až ke knižním
ilustracím a divadelním scénickým návrhům. Výběr z kreseb,
grafik a návrhů toho velevýznamného českého umělce bude možné spatřit v břeclavské synagoze
od 2. 2. do 26. 3. 2017 v břeclavské synagoze. Přijďte se podívat
na klasiku české umělecké scény
1. pol. 20. století. 
(nk)

TERMÍNY PLESŮ V BŘECLAVI 2017
Ples ZŠ Kupkova
Termín: 10. 2. 2017
Místo konání: KD Delta Břeclav
Organizátor: ZŠ Kupkova,
zs@kupkova.cz
Farní ples
Termín: 11. 2. 2017,
začátek v 20:00 hodin
Místo konání: Dům školství Břeclav
Pořadatel: Římskokatolická farnost
Břeclav, www.farnostbreclav.cz
Krojový ples
Termín: 11. 2. 2017
Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves
Organizátor: Slovácký krúžek
Charvatčané, tel. č.: 603 555 636
(Martin Radkovič), e-mail: martin.
radkovic@email.cz
Dětský krojovaný ples
Termín: 12. 2. 2017
Místo konání: KD Stará Břeclav
Organizátor: Břeclavánek,
tel.: 723 732 682, e-mail:
breclavanek@email.cz
Ples školy Slovácká
Termín: 17. 2. 2017, 19:30 hodin
Místo konání: KD Delta Břeclav
Organizátor: ZŠ Slovácká,
kontaktní osoba:
Mgr. Iva Jobánková,
tel. č.: 519 361 282, e-mail:
ijobankova@slovacka.cz
XXII. Reprezentační ples
ČSSD Břeclav
Termín: 17. 2. 2016,
začátek v 19:30 hodin
Místo konání: Dělnický dům
v Břeclavi
Organizátor: ČSSD Břeclav
Ples ZŠ Komenského
Termín: 17. 2. 2017,
začátek v 19:30 hodin
Místo konání: Kulturní dům
Poštorná, Organizátor: ZŠ
Komenského, tel. č.: 519 372 155,
e-mail: zskomen@seznam.cz
Rybářský ples
Termín: 18. 2. 2016,

začátek ve 20:00 hodin
Místo konání: Kulturní dům
„Na Obecní“, Stará Břeclav
Organizátor: MRS MO Břeclav,
tel. č.: 731 421 004 (David Hykl),
e-mail: mo.breclav@quick.cz
61. ples Gymnázia Břeclav
Termín: 24. 2. 2017,
začátek v 19:30 hodin
Místo konání: Kulturní dům Delta
Břeclav, Organizátor: Gymnázium
a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Břeclav:
519 326 162, e-mail: info@gbv.cz
Školní ples Soukromá
SOŠ manažerská
a zdravotnická Břeclav
Termín: 3. 3. 2017,
začátek v 20:00 hodin
Místo konání: Hotel Imos Břeclav
Organizátor: Soukromá SOŠ
manažerská a zdravotnická Břeclav,
tel. č.: 519 326 067, e-mail:
ssoss.breclav@post.cz

Městské muzeu m a ga ler ie
Břeclav připravilo výstavu děl
známé břeclavské osobnosti
Karla Křivánka.
Známý břeclavsk ý v ý t va r n í k,
fejetonista, muzikant, ale i učitel
a bývalý dlouhodobý zaměstnanec Městského
muzea a galerie
Břeclav své dílo
představí v muzeu pod vodárnou poprvé.
Karel Křivánek (*1949) s e
ve s vé v ý t v a rné tvorbě věnuje malbě, kresbě,
grafice, ilustraci
ale i plastice. Jeho
díla jsou na pomezí abstrakce,
často vša k k lade důraz na figurální motiv a motiv přírody. Je
obdivovatelem krás jižní Moravy, kouzla vinných sklípku, vinohradů a dlouhých lánů polí.
V malbách převládá expresivní
nálada, která mnohdy vzniká
úplnou absencí linky. Má svůj
typický rukopis, který udržuje i v tvorbě keramiky, v grafice nebo ilustraci. Křivánek je
členem UVU ČR a Sdružení

břeclavských výtvarníků. Má
za sebou několik desítek výstav,
a to jak kolektivních, tak i samostatných.
Výběr ze své rozsáhlé tvorby Karel Křivánek předvede na
své výstavě nazvané Inventura,
která bude zahájena slavnostní
vernisáží, dne 16. 2. v 17 hodin
v muzeu pod vodárnou. Výstava
potrvá do 19. 3.
(nk)

Egyptské dílničky v muzeu

XVIII. Reprezentační ples města
Termín. 10. 3. 2017,
začátek v 19:30 hodin
Místo konání: KD Delta Břeclav
Organizátor: Městské muzeum
a galerie Břeclav, tel. č.: 519 324 493,
519 323 050, email:
info@muzeumbv.cz
Country bál
Termín: 18. 3. 2017,
začátek v 19:30 hodin
Místo konání: sokolovna
Charvátská Nová Ves
Organizátor: TJ Sokol Charvátská
Nová Ves o. s., tel. č.: 728 061 211
(Jan Chyla)
Retroples
Termín: 25. 3. 2017,
začátek v 19:30 hodin
Místo konání: Kulturní dům
„Na Obecní“, Stará Břeclav
Předprodej vstupenek: Antikvariát
Ivo Kuba (u parku, naproti
gymnázia), cena vstupenky:
380,- Kč

V polovině ledna proběhla v budově muzea pod vodárnou tvořivá dílnička tematicky
blízká k výstavě Egypt dar Nilu.
Pro desítky malých i velkých návštěvníky byla připravena pestrá
paleta aktivit. Mohli si barvami
vyzdobit staroegyptský sádrový
reliéf se skarabeem nebo bohem

Re. Další aktivitou bylo zdobení
moduritového skaraba. Pomocí
připravených vystřihovánek bylo
možno si podle své fantazie dotvořit papírový nákrčník. Oblíbená
byla tvorba panoramat s chrámem
a pyramidou. Někteří příchozí si
zahráli staroegyptskou deskovou
hru Senet. 
(mmg)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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ÚNOR 2017
STŘEDA 15.2. v 19:00

Středa 1.2. ve 20:00, čtvrtek 2.2 v 17:00 a 20:00

Středa 22.2. ve 20:00

Alice jako jediná přežije klíčový střet s nemrtvými, který měl
rozhodnout o osudu lidstva. Musí se vrátit tam, kde katastrofa začala.
Režie: Paul W.S. Anderson. Hrají: Milla Jovovich, Shawn Roberts.
Akční, USA/Fr., 2016, titulky, od 12 let, 107 min., 120,- Kč

Jak už to tak bývá, dramatické události začínají většinou nenápadně.
Mladý manažer Lockhart dostane od nadřízených jednoduchý úkol.
Přivézt ze sanatoria pana Pembrokea, nepostradatelnou hlavu jejich
společnosti.. Režie: Gore Verbinski.
Hrají: Jason Isaacs, Dane DeHaan, Celia Imrie.
Horor, USA, 2017, titulky, od 15 let, 146 min., 120,- Kč

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA

Pátek 3.2. a sobota 4.2. v 17:00

PSÍ POSLÁNÍ

Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své
poslání. Režie: Lasse Hallström. Hrají: Britt Robertson, Dennis Quaid.
Komedie, USA, 2017, DABING, přístup., 100 min., 120,- Kč

Pátek 3.2. a sobota 4.2 ve 20:00

VŠECHNO NEBO NIC

Film Všechno nebo nic – český Deník Bridget Jonesové?
Režie: Marta Ferencová.
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michal Zebrowski.
Romantický, 2016, Česko, přístupný, 107 min., 110,- Kč

Neděle 5.2. v 15:00 a 18:00

ANDĚL PÁNĚ 2

Komedie, Česko, 2016, přístupný, 99 min., 120,- Kč

ÚTERÝ 7.2. v 17:15

ŽIVÝ PŘENOS DIVADELNÍ HRY

OVČÁČEK ČTVERÁČEK

divadlo Zlín

LÉK NA ŽIVOT

Čtvrtek 23.2. v 17:00 a 20:00

I DVA JSOU RODINA

Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na
francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt
Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu
holčičku a uteče... Režie: Hugo Gélin.
Hrají: Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand.
Komedie/drama, Fr, tit., od 12 let, 118 min., 120,- Kč

Pátek 24.2. a sobota 25.2. ve 20:00

JOHN WICK 2

Pátek 24.2. v 17:00 a sobota 25.2. v 17:00

PES RO(C)KU

Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou
a slibnou kariérou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul od strun a stal se
zcela novým druhem – psem rockovým...
Animovaný, USA, 2016, DABING, příst., 80 min. 120,- Kč

BŘEZEN

Středa 8.2. ve 20:00

BÁBA Z LEDU

Vstupné: 220,- Kč

KRUHY

Režie: F. Javier Gutiérrez. Hrají: Matilda Anna Ingrid Lutz, Alex Roe,
Johnny Galecki.
Horor, USA, 2017, titulky, od 15 let, 120,- Kč

Čtvrtek 9.2. v 17:00 a 20:00
Pátek 10.2. a sobota 11.2. ve 20:00

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

Už na Valentýna 2017 se budete moci ponořit do vyprávění, jež bude
ještě o odstín temnější.
Režie: James Foley. Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson.
Drama/romantický/erotický, USA, 2017, titulky,
od 15 let, 121 min., 140,- Kč

Pátek 10.2. - 17:00 ve 3D
Sobota 11.2. - 17:00, neděle 12.1. v 15:00

LEGO® BATMAN FILM

Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman.
Animovaný/akční/komedie, USA, 2017, DABING,
mládeži přístupný, 150,-/130,-Kč

Čtvrtek 16.2. ve 20:00

MÍSTO U MOŘE

KINO ART

Po smrti svého bratra zjišťuje Lee Chandler, že byl svým ustanoven
jako opatrovník synovce Patricka a vrací se do vesnice Manchester...
Režie: Kenneth Lonergan. Hrají: C. Affleck, M. Williams, K. Chandler.
Drama, USA, 2016, titulky, od 12 let, 137 min., 120,- Kč

Pátek 17.2. v 17.00 a 20:00, sobota 18.2 v 17:00

Středa 1.3. - 20:00, čtvrtek 2.3. - 17:00 a 20:00
Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší
naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.
Režie: Bohdan Sláma.
Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek.
Drama/komedie/, Česko, 2017, příst., 106 min., 130,- Kč

Pátek 3.3. a sobota 4.3. ve 20:00

LOGAN: VOLWERINE

Pátek 3.3. a sobota 4.3. v 17:00

BALERINA

Příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec.
S pomocí svého přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a
vydat se na cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů
a setkání..
Animovaný, Fr./Kanada, DABING, příst., 89 min., 120,- Kč

Úterý 7.3.

EXPEDIČNÍ KAMERA
festival oudoorových filmů.

Pátek 10.3. a sobota 11.3. v 17:00 20:00

MASARYK

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta... Hrají: Karel
Roden, Oldřich Kaiser, Eva Herzigová.
Životopisný, Česko, 2017, od 12 let, 113 min., 120,-Kč

Sobota 18.2. ve 20:00

ÚTERÝ 4.4. v 19:00 - divadlo na přání

ZLATO

Film je natočen podle skutečného příběhu těžebního skandálu Bre-X
Mineral Corporation na počátku 90. let. Režie: Stephen Gaghan.
Hrají: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard.
Drama/dobrodružný/thriller, USA, 2016, titulky,
od 12 let, 121 min., 120,- Kč

Úterý 21.2. ve 20:30

T2 TRAISPOTTING

KINO ART

Na počátku byla příležitost...a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let.
Mnohé se změnilo, mnohé zůstalo. Režie: Danny Boyle. Hrají: Ewan
McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner.
Drama/krimi, Velká Británie, 2017, titulky,
od 15 let, 130,- Kč

vstupné: 140,-Kč

NEDĚLE 19.2. v 16:00
DIVADLO PRO DĚTI

POHÁDKY Z KOŠÍKU
divadlo SEMTANFÓR SLAVIČÍN
vstupné: 80,-Kč

ÚTERÝ 21.2. v 18:00

CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ A PROMÍTÁNÍ S CK KUDRNOU
STOPEM Z BRNA ZA POLÁRNÍ KRUH
vstupné: 50,- Kč

PONDĚLÍ 27.2. v 19:00
ZPÍVAJÍCÍ PRÁVNÍK

IVO JAHELKA
vstupné - předprodej: 240,- Kč

ÚTERÝ 28.2. v 19:00

ROSTOV NA DONU - RUSKO

PÍSNĚ DONSKÝCH
KOZÁKŮ
kvarteto solistu Donského kozáckého chóru
vstupné - předprodej: 160,- Kč

NEDĚLE 5.3. v 17:00

KONCERT DECHOVÉ HUDBY

DRIETOMANKA
& VÝBĚR Z BOBULÍ

Po porážce X-menů se Wolverine a Profesor X ukrývají před
Nathaniel Essexem a jeho společností. Wolverine ale začíná ztrácet
svoji schopnost regenerace a Profesor X začíná projevovat známky
Alzheimera. Režie: James Mangold.
Hrají: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook.
Akční/dobrodružný/Sci-Fi, USA, 2017, od 15 let. 130,- Kč

VŠECHNO NEBO NIC

Film Všechno nebo nic – český Deník Bridget Jonesové?
Romantický, 2016, Česko, přístupný, 107 min., 110,- Kč

KONCERT BLUEGRASSOVÉ KAPELY

S PETREM VLACHEM

Další dobrodružství nájemného zabijáka...
Režie: Chad Stahelski.
Hrají: Keanu Reeves, Common, Bridget Moynahan.
Akční/krimi/thriller, USA, 2017, titulky, od 15 let, 122
min., 130,- Kč

„Nekorektní kabaret“. P. Michálka
Živě z bohnické léčebny v Praze.

POUTNÍCI

CAVEMAN
NA OBRANU PRAČLOVĚKA

vstupné: 340,-Kč

kinobreclav@seznam.cz, tel: 519 370 818
www.kinobreclav.cz
REZERVACE NA FILM KONČÍ: 30 min. před filmem
NA OSTATNÍ AKCE: 5 DNŮ OD REZEVACE
PŘEDPRODEJ A REZERVACE:
ÚT-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20 SO: 17:00 – 20:00

vstupné - předprodej: 150,- Kč

ÚTERÝ 21.3. v 19:00
KONCERT "70"

VLADIMÍR

MIŠÍK
& ETC

Petr „Kulich“ Pokorný – kytara
Pavel Skála – kytara, zpěv
Jiří Veselý – basa, harmonika
Jiří Zelenka – bicí, zpěv
Vladimír Pavlíček – housle
vstupné - předprodej: 360,- Kč

STŘEDA 29.3. v 19:00
OJEDINĚLÝ DVOJKONCERT

MARUSH

ONDŘEJ

HEJMA

/ŽLUTÝ PES.../

OSKAR

PETR

/MARSYAS.../

KATEŘINA PELÍŠKOVÁ

/PANYKA, GAIA MESSIAH, ŽLUTÝ PES.../

POZDNÍ SBĚR
vstupné - předprodej: 260,- Kč

Kino Koruna je provozováno za finanční podpory
Města Břeclav
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Galerii oživí mandaly
Neobv yklou formu umění
představí Městské muzeum a galerie Břeclav na Lichtenštejnském
domě v Galerii v podkroví. Umění mandal zde představí Blanka
Banasiková z Břeclavi, která se
této formě arteterapie věnuje již
více než 6 let. Právě tvorba mandal, jako forma autoterapie ji natolik uchvátila, že se mandaly staly
její duchovní cestou mezi nebem
a zemí. Tvrdí, že cítí jejich silnou
ochranu před zlem a uklidňují její
duši. Blanka Banasiková pracuje
na ZŠ v Charvatské Nové Vsi jako
vychovatelka a asistentka pedagoga. Zde vede výtvarný kroužek,
kde s dětmi tvoří právě mandaly,
díky nimž se dostala i do celostátní
soutěže Mandala dětem.
Mandala je jakýsi magický
kruh, symbol jednoty a rovnováhy vyskytující se ve všech kulturách a náboženstvích. Dnes je
především prostředkem k relaxaci a sebepoznání. Mandalu si
může vytvořit každý, kdo cítí její
sílu, kdo z ní cítí možnost poznat

sebe sama a kdo z ní bude čerpat
uklidnění.
Blanka pro tvorbu mandal nejčastěji pracuje s kombinovanou
technikou, používá krepový papír,
barevné tuše, akvarelové pastelky
a konečné dílo dotvořuje vysypáním třpytek.
Tvorba mandal ji umožnila
zúčastnit se i několika kolektivních, ale i samostatných výstav.
V břeclavském muzeu se představí poprvé, slavnostní vernisáž
proběhne ve čtvrtek 9. 2. v 17:00
v Galerii v podkroví. Přijďte načerpat energii a dozvědět se něco
víc o tomto umění!
Mgr. Nina Kuhnová
Kurátorka výstavy

Ledová královna v Poštorné
Místo dřeva led, tedy přesněji
řečeno sníh a voda. Břeclavský řezbář František Varga čekal několik
let, aby uskutečnil svoji představu. Díky mrazivému lednovému
počasí tak Varga mohl vytvořit
Poštorenskou ledovou královnu.
Ta měřila dva a půl metru a lidé
ji mohli spatřit na hrázi nedaleko
penzionu U Michlů. Sochu přitom
tvořil asi 6 hodin. V mrazu to nebylo nic jednoduchého. Sníh vlhčil vodou v kbelíku a smíchanou hmotu
nanášel po vrstvách na sochu. Socha je podle něj stejnou vzácností,
jako tuhá zima, kterou Břeclavané
mnoho let nezažili.
(red)

Břeclav v Malovaném kraji

Může za zimu Zima?
Někteří lidé si myslí, že za letošní zimu může jistý pan Zima
z naší ulice. Další skupina laických „odborníků“ z toho viní
mně neznámé bratry Zimovy.
Tajný spolek zavilých nacionálních spiritistů klade důsledky
letošního průběhu únorových
mrazů na bedra praprastaré
Hermíně Winterové, žijící kdesi v hloubi lužních lesů. Někde
v temnotě Kančí obory.
Zasvěcení konstatují, že v tom
mají prsty čínské triády. Nevím,
vyrůstal jsem v době, kdy velcí a mocní tvrdili, že poručíme
větru a dešti. A prdlačky. Prostý
lid věděl, kdo za to může. Ale už
dosti plytkých úvah a obskurních
hypotéz (skloňujeme jako ortéza). Rozhodl jsem se, že přijdu
těm pomluvám na kloub. Poradil jsem se s dvojicí mých psích
poradců. Reksa s Beníkem souhlasně tvrdili, že za to všechno
může televize. Prý tam mají tým
fešných čarodějnic, které to počasí po ránu zpytlíkují. A hlavní
podíl prý na tom má ta paní, co
létá s tím větroněm. Pozorně jsem
zvážil všechna pro a proti.
A rozhodl jsem se vyhledat
tajemnou paní Hermínu. Vydal
jsem se pro radu za jednou z nejstarších pamětnic. Stará paní
bydlící v jedné z nejkratších uliček našeho města mne po jistém
váhání přijala. Problém byl ale
v tom, že si už nic nepamatovala
a mluvila pouze německy. A já
ne. Posmutněl jsem. Ale stal se

zázrak. Když stařenka spolkla první pralinku, kterou jsem
prozřetelně přinesl, se její vrásčitá tvář náhle rozjasnila. „Ja,ja“.
A scvrklými prstíky rychle načrtla pomyslnou trasu: „Links, links,
rechts a eště třikrát do léva“. Nebyl jsem z toho dvakrát modrý.
Pardon, moudrý. Zkusil jsem na
to jít drobet z nadhledu. Vylezl
jsem s funěním na naši oficiální rozhlednu. Ze zámecké věže
jsem měl inkriminovaný prostor
jako na dlani. Kromě mé oblíbené lichtenštejnské hájenky nebyla v dohledu žádná chaloupka na
kuřecích nožkách.
Zajel jsem tedy pro změnu
do Poštorné. Z vrcholku poštorenského kostela se mi otevřel úžasný pohled. Někdo sekal
dřevo před hájenkou na Lúbeži. U hájenky v Bořím lese pár
otužilců šplhalo po lanech. Mezi
borovicemi chrochtala divoká
prasata. Vedle krmelců snídaly
srnky. Ale po frau Winterové ani
vidu ani slechu. Nezoufal jsem.
Byla tu ještě jedna možnost. Rozhodl jsem se, že vyšplhám na cukrovarský komín. Rozhlédl jsem se
pozorně kolem sebe a rázně uchopil kovové příčky úzkého žebříku.
Občané však bděli. Asi po metru
a půl šplhání jsem byl operativně
sundán místní policií. V Kroměříži jsem dostal slušivou a teplou
svěrací kazajku. Také mám pěkný výhled do zahrady. Možná tam
potkám i paní Winter.
Karel Křivánek

Právě vyšlo letošní první číslo
národopisného a vlastivědného
časopisu Malovaný kraj, vydávaného od roku 1946 v Břeclavi. Našeho města na Dyji se v něm týká
hned několik článků. Tím prvním je příspěvek Martina Sítka

Současná podoba městského masopustu v Břeclavi. Následuje pojednání Niny Kuhnové zaměřené
na vzácnou chorvatskou náboženskou knihu ve sbírkách městského
muzea, která dříve patřila někomu
z chorvatské komunity, jež se usadila v okolí Břeclavi. O kus dál je
v rámci cyklu Cimbálové muziky
jihovýchodní Moravy autorkou
Kateřinou Kovaříkovou představena CM Notečka z Charvátské
Nové Vsi. A nechybí ani medailon
k životnímu jubileu organizátorky
národopisných pořadů, zpěvačky
lidových písní a někdejší ředitelky
břeclavské knihovny Marty Ondráškové, jenž napsala Ludislava
Šuláková.
Ma lovaný k raj lze koupit
v Knihkupectví Vašíček, v turistickém informačním centru, v některých novinových stáncích či přímo
v sídle redakce v Domě školství na
ulici 17. listopadu 1a.
(mk)

Free Film Fest: Švédská teorie lásky
Šokující výpověď vyprávěnou formou filmové eseje přináší švédský dokumentární snímek Erika Gandiniho z roku 2015 nazvaný
Švédská teorie lásky. Švédsko se vydává za modelový příklad sociálního státu. Za kulisami novodobého ráje na zemi se ovšem odehrává překvapivé drama. V roce 1972 přišli politici s přelomovým
programem Rodina budoucnosti. Měl stvořit moderní společnost,
kde bude důraz kladen na nezávislost každého občana, jemuž ve
štěstí nesmí bránit ani vztahy k dětem, partnerům či rodičům. Po
čtyřiceti letech experimentu sociálního inženýrství je Švédsko zemí
zpřetrhaných rodinných vazeb. Lidé často žijí sami a sami umírají,
aniž někomu chybí. Snímek promítaný původně v rámci festivalu
Jeden svět můžete zhlédnout v úterý 7. února v 18 hodin v malém
sále knihovny. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám.TGM 9a (dům Domus), dv. č. 17.
Téma: Léčení rakoviny a prevence.
Středa 15. února 2017 od 18 do 20 hod.
Vstupné dobrovolné, nutná rezervace 732 613 853.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

RADNICE / 17

Břeclavan Josef Akai trénuje v olympijském centru
V Břeclavi vychoval mnoho
výborných veslařů, největším nedávným úspěchem je akademický mistr světa a olympionik z Ria
Lukáš Helešic (na snímku). Nyní
se trenér Josef Akai přesunul do
olympijského centra v Čechách.
I nadále se ale vrací do Břeclavi,
aby pomáhal s výchovou dalších
veslařských nadějí.
Kdo vlastně trenéra Akaie
k veslování přivedl? „Velký vliv na
moje sportovní začátky měl můj
otec. Přihlásil mě v sedmi letech
do gymnastiky, kde jsem získal
ohebnost a koordinaci těla. Později
jsem současně hrál na Slovanu fotbal, věnoval se cyklistice a chodil
na tréninky řecko-římského zápasu. V deseti letech mě otec k tomu
všemu přivedl do veslařského klubu, kde sám aktivně vesloval. Občas jsem jezdil na veslařské závody
jako divák, sžíval se s prostředím
a lidmi kolem vody. Po dvou letech udělal otec veslařský nábor
v břeclavských školách, po kterém
přišla spousta stejně starých kluků
veslovat. Nebylo to jen o veslování.
Pořádaly se turistické výlety, přespolní běhy, turnaje ve fotbale, nohejbalu, stolním tenisu – no prostě
všestrannost,“ vypráví.
Netrvalo dlouho a dostavily se
úspěchy. „V dorosteneckém a juniorském věku jsem získal medaile na mistrovství ČR a ČSSR,
jak ve dvojskifu, čtyřce párové
tak i osmě. V juniorské kategorii

jsem reprezentoval Československo na mezinárodních závodech
a mistrovstvích socialistických
států Družba, což byla náhrada za juniorské MS, když se MS
konalo mimo území Evropy. Vrchol kariéry byl krátký a pochopitelně v Dukle Praha, kde jsem
se specializoval spíše na párové
disciplíny a jezdil hlavně čtyřku
párovou, ze které mám také medaile z mistrovství ČSSR. Bylo
to bohužel období temna. Spousta posádek včetně naší trénovala
k republikové nominaci na OH
1984 a nakonec se her v kalifornském Los Angeles sportovci

sovětského bloku z rozhodnutí
SSSR nezúčastnili. Své sportovce
vyslalo pouze Rumunsko. Ačkoliv se jako oficiální důvod bojkotu her uváděly obavy o bezpečnost
účastníků a znečištěné životní
prostředí, jednalo se o odplatu za
bojkot moskevské olympiády. Po
této zkušenosti spousta sportovců
skončila s vrcholovým sportem.
Já osobně jsem v tomto období po
působení v Dukle Praha šel veslovat zpět do Břeclavi.“ pokračuje
v poutavém vyprávění Akai.
Jako trenér vychoval v Břeclavi množství talentů, teď ale odešel
do Čech. „Za mým odchodem do
olympijského centra Labe aréna
v Račicích u Prahy stála výhodná
nabídka a ideální podmínky v moderním tréninkovém centru, které mi tam nabídli. Zatím zde mám
smlouvu na 2,5 roku. Budu se podílet na tvorbě nové metodiky veslování, která je zaměřená hlavně na
mládež od 5 - 16 let včetně veslařské přípravky. Mám také působit
jako hlavní trenér v sousedním veslařském klubu Štětí, kde se buduje

nové sportovní centrum a moderní
veslařský bazén s protiproudem“.
Při trenérově vytížení překvapí, že zůstal z části i u tréninku
Břeclavanů. „Jsem domluven se
svými staršími a zkušenějšími
svěřenci (D. Neděla, A. Pospíšil,
K. Nosková, L. Balgová, M. Nedělová a A Suský), kteří jsou plně
samostatní, s tím, že při volných
víkendech budeme společně trénovat a nadále jim budu "ordinovat" tréninkový plán, který budou
plnit. Jsme stále v kontaktu a vše
konzultujeme. Domlouváme také
společné soustředění v Račicích,“
doplňuje Akai, který vidí v břeclavských veslařích velký potenciál. „V roce 2016 se stali naši žáci
nejlepším žákovským družstvem
v republice a nyní záleží jen na
jejich morálních vlastnostech,
trpělivosti a také na jejich správném podchycení z řad trenérů,
jak se budou rozvíjet dál. Věřím,
že břeclavští veslaři budou i nadále skvěle reprezentovat své město
na republikovém i mezinárodním
poli,“ dodal. 
(dav)

Country Rebels zářili na MS
V prvním lednovém týdnu se
uskutečnilo v Liberci mistrovství
světa v line dance. Tomuto u nás
málo známému stylu tance se u nás
věnují tanečníci TJ Sokol Charvátská Nová Ves – Country Rebels. Po
náročném maratonu kvalifikačních
soutěží v Rakousku, Belgii a jihočes-

kém Písku se do Liberce vypravilo
osm zástupců z Břeclavi. Po šestidenním tanečním maratonu přivezli do Břeclavi čtyři zlata a dvě
stříbra. Medailový úspěch ještě doplnily dvě 4. místa a 5. místo. Šampionátu se zúčastnilo 393 zástupců
z 21 zemí. 
(lv)

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ

Havlíčkova 232/31, Břeclav 4, 691 41
mobil: 776 106 980, e-mail: clas1@tiscali.cz
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Nejlepší osobnosti sportu města Břeclavi 2016
Na konci ledna ocenilo vedení radnice břeclavské sportovce.
V každé kategorii byli z nominovaných vybráni tři sportovci,
kteří získali ocenění. Všichni
ocenění si přitom byli na stupních vítězů rovni. První až třetí
místo se na půdě městského úřadu nerozlišovalo.
Mezi odchovanci břeclavského sportu kraloval olympionik
a akademický mistr světa ve veslování Lukáš Helešic, hokejový
reprezentant U18 a hráč vítězného týmu letošního Memoriálu I. Hlinky Dalimil Mikyska,
z dívek se do vítězné trojice dostala Ivana Kratochvílová, která
se dlouhodobě pohybuje na špici
Českého poháru v krasobruslení
mezi žačkami.
Kategorii žáků ovládly dívky.
Oceněna byla stříbrná skifařka
z MČR a vítězná na skifu i dvojskifu z mistrovství Moravy Magdalena Novotná, stříbrná z MČR

Ceny sportovcům předával břeclavský starosta Pavel Dominik.

Velká zasedací místnost městského úřadu byla zaplněná.
ve skoku do výšky Anna Bravencová a zlatá judistka z mezinárodní Velké ceny v Polné a bronzová
z přeborů ČR Ema Helešicová.
V kategorii dorost a junioři
byla oceněna Veronika Tušlová, první v soutěži družstev na
turnaji světového okruhu ITTF
Premium Junior Circuit – Algeria Junior & Cadet Open 2016,
stříbrná koulařka z MČR Leona Vargová, která je zároveň na
druhé pozici v republikových tabulkách v hodu diskem a ocenění
získal také další atlet Ondřej Vodák a to především díky prvenství
v halovém MČR juniorů ve skoku
vysokém a v trojskoku.
Mezi dospělými byly mezi
oceněnými veslařky Anežka
Buzrlová a Markéta Nedělová,
které společně obsadily zlatou
pozici ve čtyřce párové na mistrovství Moravy, stříbrnou na

mezinárodním MČR, a získaly prvenství ve stejné disciplíně
na MČR ve sprintu. Buzrlová je
kromě toho akademická mistryně ČR ve skifu žen, Nedělová má
titul z mistrovství Moravy v dvojskifu a bronz ze skifu. Oceněny
byly rovněž stolní tenistky Aneta Kučerová a Karin Adámková,
mistryně ČR ve čtyřhře a zlaté
z mezinárodního akademického mistrovství ČR. K oceněným
ženám se přidal také veslař Petr
Rampula, bronzový na dvojskifu
do 23 let na MČR a bronzový na
čtyřce párové na MČR ve sprintu.
Mezi nejlepší kolektivy žactva
se zařadili členové SVK Břeclav.
Družstvo starších žáků Slováckého veslařského klubu Břeclav
se stalo nejlepším žákovským
kolektivem v ČR, a získalo v anketě Nejlepší veslař roku pohár
za vítězství, který jim bude pře-

Sportovcům gratuloval stylem „ťukpěst“ také místostarosta Zdeněk Urban.
dán v únoru v Praze. Veslaři se
podíleli na vítězství ve čtyřkách
párových i nepárových s kormidelníkem, ve dvojskifech i skifech
na závodech v Brně, Otrokovicích, Hodoníně, v Praze na Bohemians, v Břeclavi a Třeboni.
V obou čtyřkách zvítězili také
na mistrovství Moravy a stříbrné medaile si přivezli z MČR.
Oceněno dále bylo družstvo žáků
ZŠ Slovácká za vítězství na mistrovství Evropy ve šprtci. Kromě
toho jsou stolní hokejisté přeborníky ČR a z 2. ligy postoupili
do první. Ohodnoceni byli také
mladší žáci volejbalového oddílu
TJ Lokomotiva. A to za 2. místo
ve finále mistrovství ČR v minivolejbale, 1. místo v minivolejbale
pro oblast východ ČR a prvenství
v krajské soutěži 7. tříd.
Mezi kolektivy juniorů kralovali veslaři Dalibor Neděla

a Aleš Pospíšil, kteří získali prvenství na mistrovství středoevropských států CEFTA ve čtyřce
s kormidelníkem, zlato ve čtyřce bez kormidelníka na MČR
nebo stříbro ve dvojce na MČR
ve sprintu a stříbro ve dvojce ve
finále Českého poháru družstev.
V kolektivech juniorů byl oceněn
i softbalový tým kadetů Locos
Břeclav z Lokomotivy Břeclav.
Softbalisté se v posledních dvou
sezonách umístili na stříbrné
a bramborové pozici v extralize
kadetů. Na základě těchto výsledků si 9 hráčů zajistilo účast v reprezentaci juniorů. Oceněni byli
také fotbalisté U17 MSK Břeclav,
kteří kopou Moravskoslezkou divizi dorostu, tedy druhou nejvyšší soutěž mladšího dorostu a po
podzimu jsou v tabulce druzí.
Mezi nejlepší kolektivy v kategorii dospělých patří MSK
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ci založila Sportovní klub Duhovka. Ten s dětmi i dospělými
dosahuje výborných výsledků ve
volejbalu. Oceněna byla také trenérka krasobruslení Mirka Myslivečková, která stála u zrodu
mnoha výborných krasobruslařů, a tento sport v oddíle Kraso
Břeclav trénuje přes 20 let. Ke
dvěma oceněným ženám se přidal trenér atletiky Jiří Petrjanoš,
který v břeclavské Lokomotivě
působí 35 let, nejprve jako závodník a držitel několika medailí
ze štafety MČR, nyní jako trenér
a organizátor oddílu. Je rovněž
předsedou okresní rady Asociace školních sportovních klubů,
která organizuje sportovní soutěže ZŠ a SŠ. 
(dav)

V kategorii odchovanci břeclavského sportu převzala ocenění za olympijského veslaře Lukáše Helešice sestra Ema (vlevo), dalšími oceněným
byli hokejista Dalimil Mikyska a krasobruslařka Ivana Kratochvílová.

Nejlepší „dospěláci“, zleva veslařky Markéta Nedělová (za dceru převzala maminka), Anežka Buzrlová, stolní tenistky Karin Adámková
a Aneta Kučerová a veslař Petr Rampula.

Kategorii žáci kralovaly dívky. Zleva judistka Ema Helešicová, atletka
Anna Bravencová a veslařka Magdalena Novotná.

Nejlepší trenéři – zleva trenérka krasobruslení Mirka Myslivečková,
trenérka volejbalu Marie Bábíčková a trenér atletiky Jiří Petrjanoš.

Mezi nejlepší kolektivy juniorů se zařadili veslaři Dalibor Neděla s Alešem Pospíšilem.

Gumotex Břeclav – stolní tenis – družstvo žen. Vivien Éllő,
Aneta Kučerová, Karin Adámková, Veronika Tušlová a Cheng
Xinyue získaly stříbro v extralize žen a prvenství v Českém
poháru. Kromě toho postoupily
do play-off mezinárodní superligy v příští sezoně. Oceněni byli
také břeclavští atleti – muži. Oddíl Lokomotivy Břeclav vybojoval
výbornými výsledky jednotlivců
v 1. lize čtvrté místo. Další oceněný, fotbalový tým Sokola Ch. N.
Ves zvítězil v okresním přeboru
a postoupil do I. B třídy.
Mezi nejlepší trenéry loňského
roku se dostala Marie Bábíčková,
trenérka volejbalu při břeclavské
Duhovce, která s dalšími nadšen-

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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Je to úžasný pocit obléct si oblečení, na které
jsem se mohla před 8 měsíci jenom dívat
Paní Renata Chudobová přišla do výživové poradny
NATURHOUSE na doporučení své kamarádky. S původní
hmotností přes 100 kg se během 8 měsíců dostala pod 80
kg a přes břicho zeštíhlela o 17 cm. Zdravotní problémy
postupně odešly s každým shozeným kilogramem.
Renato, můžete nám sdělit, co Vás přivedlo do výživové
poradny NATURHOUSE?
Ze zdravotních důvodů jsem se rozhodla ke snížení váhy.
Moje dobrá kamarádka mi poradila, ať vyzkouším výživovou poradnu NATURHOUSE, se kterou se jí podařilo
hubnout bez hladu a jo-jo efektu.
Začala jste dodržovat metodu NATURHOUSE. Co jste na
ní nejvíce oceňovala?
Hlavní pro mě byl individuální přístup. Výživová poradkyně zohledňovala mé neřesti, čímž je sladké. Upravila mi
jídelníček tak, aby moje hřešení výrazně neovlivňovalo
můj stravovací plán, který doplnila exkluzivními produkty.

facebook.com/naturhouse.cz
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-26
kg
Každý týden byl vidět na váze menší a menší hodnoty.
Jak se cítíte nyní lehčí o 26 kg?
Cítím se naprosto skvěle. Nezadýchávám se při chůzi do
schodů, jsem plná energie a cítím se atraktivnější.
I VY MŮŽETE ZAŽÍT STEJNOU PROMĚNU JAKO PANÍ
RENATA. NOVĚ OTEVÍRÁME VÝŽIVOVOU PORADNU
NATURHOUSE V BŘECLAVI V POLOVINĚ ÚNORA:
Shopping Center, J. Palacha 3197
tel.: 735 172 258
e-mail: breclav@naturhouse-cz.cz

www.naturhouse-cz.cz

OKNA
od SLEVULÁKA

ZIMNÍ SLEVY
AKCE PLATÍ JEŠTĚ DO 28.2.

www.pramos.cz
Okna, dveře, fasády, PVC, hliník. Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK v ceně od 19.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH.
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