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Unikátní nález na Dyji v Břeclavi:

Fragmenty člunu mohou být staré tisíce let
Ve vodě mohly ležet tisíce let.
Teď budou fragmenty dubového
člunu zkoumat odborníci. Dva
zachovalé kusy vydlabané lodi,
na které upozornil archeology
náhodný kolemjdoucí, se našly
v dubnu při těžbě štěrkopísku
na Dyji mezi vídeňským a bratislavským mostem v Břeclavi.
Podle archeologa Libora Kalčíka z břeclavského muzea jde přitom o skutečný unikát. „Na řece
Dyji nebyl žádný takový nález
doposud zdokumentovaný. V posledních dvaceti letech se navíc
podobný člun v České republice nenašel. Zdokumentovaných
nálezů ručně dlabaných člunů,
které pocházejí z dob od střední
doby kamenné do středověku, je
přitom v Česku jen několik málo
desítek,“ vysvětluje nadšeně archeolog.
Třímetrový a dobře zachovalý
fragment s patrným žebrem člunu, které pravděpodobně oddělovalo prostor pro náklad, nyní
čeká na konzervaci.
Celý člun mohl být podle prvotních odhadů dlouhý i deset
metrů. Jeho přesné stáří určí
analýza dřeva pomocí radiokarbonové metody a dendrochronologie. To může trvat i několik
měsíců. Už teď je ale podle archeologa téměř jisté, že člun nebude mladšího data, než z období
středověku. „Fragmenty člunu
mohou klidně pocházet z doby
římské nebo z raného středověku. Přesné určení doby vzniku může napomoci mimo jiné

i k dotvoření obrazu o splavnosti
Dyje,“ pokračuje Kalčík s tím, že
nejstarší nalezené čluny tohoto
typu, o kterých ví, jsou z období
6 500 let př. n. l.

Po určení stáří fragmentů
a jejich konzervaci by se mohly
stát součástí expozice na Pohansku. „Počítáme s dotvořením vizualizace celého člunu, případně

bychom k tématu života kolem
řeky Dyje v proudu času mohli udělat výstavu,“ uzavírá archeolog vyprávění o unikátním
nálezu.
(dav)
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Břeclav se mění: Prostory přednádraží
budou důstojným vstupem do města

Klidová
zóna pro
lidi místo
nevzhledného parkoviště.
B ř e c l av ská radnice začne
letos na podzim s kompletní rekonstrukcí prostoru přednádraží. Na parkování se samozřejmě
nezapomnělo. Zásadně se navíc
podle břeclavského místostarosty Jakuba Matušky zvýší
i bezpečnost.
Kdy by se mělo s rekonstrukcí
začít, jak dlouho by měla trvat?
Opravy výpravní budovy, která
svým zevnějškem bude odkazovat na bohatou železniční historii Břeclavi, by měly být hotovy
v létě letošního roku. My bychom
od podzimu měli začít s rekonstrukcí prostoru přednádraží. Velkou neznámou, tak jako u mnoha
jiných investic, představují sítě
staršího data. I přesto počítáme
s tím, že by do konce příštího roku
mělo být kompletně hotovo.

Současná podoba prostoru
přednádraží není příliš reprezentativní. Co se změní?
Plocha dnes slouží jako nepříliš vzhledné parkoviště s minimem prostoru pro lidi. Ta změna
proto bude zásadní. Nově zrekonstruované bezbariérové prostory
přednádraží totiž budou sloužit
především lidem. Cestující čekající na vlak si zde budou moci pohodlně sednout do stínu stromů.
Celá plocha by měla být začátkem „břeclavského bulváru,“ jak
pracovně říkáme trase od nádraží
k zámku. Přibude zeleně a z místa
se stane důstojný vstup do města.
Břeclavský uzel dnes zaznamená
asi dvacet tisíc přestupů denně,
je proto určitě žádoucí, aby prostory přednádraží Břeclav reprezentovaly na úrovni, kterou dnes
postrádáme.
Nezpůsobí omezení parkovací kapacity problémy?
S řešením parkování v návaznosti na omezení parkovacích
míst samozřejmě počítáme. V návaznosti na rekonstrukci prostor
budeme s největší pravděpodob-

ností opravovat i přilehlé ulice,
kde by v rámci rekonstrukce měla
vzniknout nová parkovací stání.
Parkování tak zčásti rozmělníme
právě do ulic. Dlouhodobá stání v režimu „zaparkuj a jeď“ (vlakem) jsou k dispozici na bývalém
autobusovém nádraží. Odsud je to
k vlaku doslova pár minut. Nově
opravená plocha přednádraží počítá především s krátkodobým
parkováním typu „dej pusu a jeď“,
kde řidič může zastavit maximálně na deset minut. Stávající parkoviště u pošty z větší části dál bude
sloužit stejnému účelu jako dnes,
tak aby si lidé pohodlně mohli vyřídit listovní náležitosti.
Jedním z diskutovaných témat oblasti nádraží a parku je
bezpečnost. Počítá město s dalším zvýšením bezpečnosti místa v návaznosti na přeměnu
přednádraží v klidovou zónu?
Bezpečnost je pro nás při budování této zóny prioritou. Chceme, aby se prostory parku, pěší
zóny, nádraží i přednádraží staly
pro obyvatele města bezpečnou
plochou ve dne i v noci. Už nyní

na pořádek v celém okolí intenzivně dohlíží strážníci i kamery.
Místo bude určitě pod dohledem
městské policie. Vznikne nová
služebna městské policie v parku. Ta bude zároveň sloužit jako
zázemí pro pavilon, který od léta
ožije kulturou.
Na které konkrétní zajímavé
prvky nebo inovativní řešení se
mohou lidé těšit?
Jak už jsem říkal – více zeleně,
vodní prvek a pítko, nové osvětlení plochy, přechody a plná bezbariérovost místa. Samozřejmostí
budou lavičky a koše.
Jaká si vyžádá rekonstrukce
frekventovaných prostor omezení?
Je jasné, že rekonstrukce takové plochy přinese velké nároky
zejména pro cestující, což znamená mimo jiné změnu organizace
dopravy. Proto vás prosíme o trpělivost. Pokud budete mít připomínky nebo podněty, napište nám
je na facebook nebo e-mailem.
Práce se budeme snažit co nejvíce
urychlit a věřím, že výsledek bude
stát za to. 
(dav)
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Slovo starosty

Příprava výstavby obchvatu úspěšně pokračuje
Vá že n í
obyvatelé
Břeclavi,
t ě š í
mě, že Vás
mohu inf o r m ov a t
o důležitém posunu vpřed, týkajícím se
břeclavského obchvatu.
Dlouho jsme v souvislosti
s obchvatem dostávali zprávy,
že se něco komplikuje, že něco
nejde. Proto jsem opravdu rád,
že nyní na vlastní oči vidíme, že
se věci reálně posunuly dopředu,
že už jsou hmatatelné výsledky.
V květnu jsem se s kolegy
účastnil kontroly realizovaných
kompenzačních opatření, uložených v souvislosti s plánovanou
výstavbou obchvatu města Břeclavi. Tato opatření mají nahradit
negativní dopad stavby do území
v soustavě Natura 2000, který
vznikne při realizaci tolik potřebné dopravní stavby. Kontrolního
dne se účastnili také zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Agentury

ochrany přírody a krajiny, ekologického dozoru, Jihomoravského
kraje, Lesů České republiky. Přijel
i zástupce organizace Děti Země.
Celkem je nařízeno 25 kompenzačních opatření různých
typů - jedná se například o vybudování lesních tůní, výsadbu
a úpravu lesních a lučních porostů, výsadbu solitérních dřevin a alejí, ale i instalaci budek
pro zpěvné ptactvo a hnízdních
podložek pro čápy. V současné
době zbývá dodělat tři opatření,
která se budou realizovat letos na
podzim. Nejde ale jen o samotnou realizaci, Jihomoravský kraj
musí následně potvrdit, že opatření fungují a plní svůj účel. Zcela
ideálním příkladem je tůň Štoglovka v lužním lese mezi Břeclaví
a Poštornou na přiložené fotografii. Bezprostředně po dokončení
stavebních úprav se zde objevili chránění skokani štíhlí a čolci.
Odhad celkových nákladů na
realizaci kompenzačních opatření včetně pětileté následné péče
je vyčíslen na 41 milionů, realizovány už jsou práce za 21,2 mi-

Příspěvky zast. klubů
Bude prostor před nádražím
nejen pěkný, ale i funkční?
Je chvályhodné, že město již
několik let připravuje revitalizaci
prostoru před břeclavským nádražím. Prostranství bude upraveno,
abychom se za něj nemuseli stydět. ALE. Problém je v tom, že
dopravní prioritu zde budou mít
chodci, a že dojde k radikálnímu
omezení ploch pro parkování
osobních vozidel včetně krátkodobého. Přitom nebylo provedeno
řádné sčítání dopravní frekvence s následnou analýzou dopravy a potřebnosti parkovacích míst
před nádražím - alespoň jsem se
ničeho takového nedopátral. Nikomu nevadí, že dnes je ve špičkách příjezdů a odjezdů vlaků
parkoviště doslova napěchováno
krátkodobě parkujícími auty.
Protože současný provoz velmi dobře znám, již několik let

upozorňuji, že revitalizace nemá
dobré dopravní řešení a snažím
se o korekci. Bohužel marně. Příprava jede dál - dnes již na realizačním projektu. Skutečně se
obávám, že si před nádražím vyrobíme asi za 20 mil Kč další traumatický dopravní bod. A to mně
doopravdy vadí.
Nebudu ubírat prostor dalším
textem, ale prosím redakční radu
a vedení města, aby k textu umístilo situaci připravovaného řešení
prostoru před nádražím. Navrhuji
také, aby byla tato situace a vizualizace umístěna i v prostoru před
nádražím. Břeclaváci i cestující
se tak mohou seznámit s plánovanou revitalizací a s jejími parametry. Děkuji.
Ing. Luboš Krátký, zastupitel
za uskupení Naše Břeclav

lionu. Plně
souhlasím
s Dav id e m
Fialou z Ředitelství silnic
a dálnic, podle kterého
je velmi významný fakt,
že se podařilo s organizací Děti Země před několika
měsíci dohodnout, aby se její zástupci neúčastnili správních řízení, která souvisí s obchvatem
Břeclavi a která doposud poměrně úspěšně blokovali. Za to jim
byla nabídnuta možnost účastnit
se kontrolních dnů a podobných
setkání s tím, že se ŘSD bude soustředit na konkrétní fakta, která

souvisí s ochranou přírody a s realizovanými kroky. O stavební
povolení obchvatu by se přitom
mělo žádat už příští rok a s výstavbou bude možno začít hned,
jak krajský úřad potvrdí, že realizovaná kompenzační opatření
jsou účinná.
Bc. Svatopluk Pěček
starosta Břeclavi

Břeclav má Cenu za kvalitu
ve veřejné správě
Ministerstvo vnitra
udělilo Cenu za kvalitu ve veřejné správě za
rok 2018 městu Břeclav, a to za zavedení
systému managementu kvality podle normy
ISO 9001:2015. Cenu
převzali ve čt vr tek
16. května v Arcibiskupském paláci v Olomouci
tajemník Městského úřadu Zdeněk Opálka a starosta Břeclavi
Svatopluk Pěček.
Slavnostní večer byl součástí Národní konference kvality ve
veřejné správě, která se koná každoročně v gesci ministerstva vnitra. Cílem je setkávání odborníků
z oblasti kvality, předávání zkušeností a dobrých praxí při zavádění
kvality ve veřejné správě.
"Dnešek ukázal, že společně
dokážeme “zázraky” a pomyslnou třešničkou na dortu bylo slavnostní předání ceny Ministerstva
vnitra ČR pro Město Břeclav za
kvalitu ve veřejné správě, která
je výsledkem práce mých kolegů
z městského úřadu," sdělil k ocenění tajemník městského úřadu
Zdeněk Opálka.
Městský úřad Břeclav vloni
v červenci obdržel certifikát nor-

my ISO 9001:2015 pro výkon působnosti veřejné správy, který
potvrzuje, že činnost radnice odpovídá požadavkům této normy,
je prováděna v požadované kvalitě a že jsou přesně stanoveny
kompetence i odpovědnost jednotlivých pracovníků za vykonávání příslušných činností. Splnit
podmínky pro udělení certifikátu
nebylo jednoduché. Příprava na
certifikaci probíhala více než rok.
Během této doby se zmapovaly
všechny činnosti, které se na úřadě provádějí, a upřesňovala se odpovědnost konkrétních úředníků.
"Certifikát ISO 9001 je potvrzením, že v rámci úřadu jsou přesně
stanoveny postupy, způsoby řešení a kompetence. Nyní je na nás,
abychom nastavenou úroveň kvality udrželi a dále zvyšovali,“ uvedl
tajemník Zdeněk Opálka. (juh)
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Město chce odměnit ty, kteří třídí poctivě

Zavést systém, který bude
motivovat Břeclavany k třídění
odpadu a umožní ocenit ty, kteří třídí poctivě. To je jeden z významných bodů programového
prohlášení současné koalice.

Vedení radnice proto navázalo spolupráci s Radkem Staňkou
z iniciativy Moje odpadky, který se realizací takových systémů
zabývá a v několika obcích a městech už je uvedl do praxe. Svou

Podpora biodiverzity v Břeclavi
Volná krajina se dnes potýká
s obrovskou ztrátou biodiverzity, kterou způsobuje především
intenzivní zemědělství. Mnoho
organizmů však nachází útočiště
v lidských sídlech. Městské prostředí je vhodné pro velké množství druhů hmyzu a kvetoucích
rostlin, včetně těch vzácných
a ohrožených. Biologický potenciál městských prostranství
je však omezen příliš intenzivní údržbou, zejména častým sečením.
Snadným opatřením pro podporu biodiverzity ve městě je
proto vytyčení ploch, na kterých
bude probíhat údržba s velmi nízkou intenzitou, například sečení
pouze jednou ročně během léta.
V letošním roce se Břeclav
přidala k mnoha dalším městům
a obcím, které se snaží přírodě
pomoci. Členové komise životního prostředí Filip Šálek a Jakub

Těšitel vytyčili několik pilotních
ploch městských trávníků (např.
v podzámčí u Cyklosféry, v areálu bývalého cukrovaru, podél
silnic na Valtické a na Bratislavské), které zůstanou po větší část
vegetační sezóny nepokosené.
Rostliny tak dostanou šanci vykvést a vytvořit semena a hmyz
může dokončit svůj vývoj. Toto
opatření by mělo podpořit hlavně kvetoucí rostliny a opylovače
– tedy motýly a samotářské včely.
Plochy jsou v terénu označeny informačními nápisy. Vstup
na ně není nijak omezen, naopak
všichni zájemci mohou zblízka
pozorovat, co zde v průběhu roku
kvete a létá. Pilotní nekosené plochy jsou vyznačeny především na
místech, která nejsou příliš intenzivně využívána, a ponechání vyššího porostu tak není v konfliktu
s dalšími aktivitami.
Jakub Těšitel

představu řešení pro Břeclav nastínil na semináři v Domě školství.
„Připravujeme motivační systém sběru odpadu, chceme zlepšit současný systém. Ještě letos
spustíme pilotní program svozu
přímo od občanů v zástavbě rodinných domů v Poštorné, Staré
Břeclavi a Charvátské Nové Vsi.
Vytříděný odpad budou lidé dávat do plastových pytlů s čárovým kódem. Zároveň si budou
moci na webové stránce zřídit
svůj odpadový účet, na kterém
si kdykoliv zkontrolují, kolik a jakého odpadu vyprodukovali a na
jakou odměnu mají nárok. Kdo
bude třídit lépe, získá v dalším
roce slevu na poplatku za odpad. Sleva může dosáhnout až
70 %. Systém bude dobrovolný.
Jsme na společném postupu domluveni s firmou AVE, která stejný systém provozuje v Jílovém
u Prahy,“ uvedl místostarosta Jakub Matuška.
Náklady na svoz a likvidaci
netříděného odpadu by v uvede-

ných lokalitách (cca 10,5 tisíce
obyvatel) mohly klesnout zhruba
o 2,9 milionu korun ročně.
Systém se ale bude snažit občany přimět k tomu, aby se snažili vytváření odpadů předcházet
- například nákupem v bezobalovém obchodě, darováním starých, ale ještě použitelných věcí,
za používání ekologických paliv
apod.
Problematika odpadů bude
pro města a obce ještě palčivější, až bude schválena novela zákona o odpadech, která by měla
snížit množství skládkovaného
odpadu v ČR na pětinu. Zároveň
zvýší cenu za jednu tunu odpadu na skládce zhruba čtyřnásobně. A to všechno budou muset
zaplatit obce a občané. Proto je
potřeba minimalizovat množství
směsného komunálního odpadu, motivovat občany k lepšímu
třídění a ocenit ty, kteří třídí poctivě, aby nedopláceli na ty, kteří
jsou k našemu životnímu prostředí lhostejní.
(juh, dav)

Začaly práce na Budovatelské
V květnu začala první etapa rekonstrukce ulice Budovatelská.
V rámci oprav první etapy se vybuduje nové parkoviště o kapacitě 41 míst, součástí bude také nové veřejné osvětlení. Projekt
pamatuje i na výsadbu nových stromů. Prosíme o trpělivost při
opravách. Počítejte se ztíženými dopravními podmínkami po dobu
rekonstrukce. Hotovo by mělo být do 22. července.
(dav)

!!! POZOR !!!

Nově od září 2019

kurzy pro žáky a studenty
základních škol a středoškoláky - pouze 8 + 8 studentů

tel.: +420 777 318 677 | www.nemcinabreclav.cz
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Komunitní centrum Kotelna pomůže potřebným
Zástupci několika projektů a organizací slavnostně otevřeli Komunitní centrum Kotelna, které bude sloužit nejen ke komunitní
práci s dětmi, mládeží a rodinami. V KC Kotelna Na Valtické se tak
budou scházet zástupci Centra pro komunitní práci v rámci projektu Komunitní sociální práce ve městě Břeclav, dále zástupci projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav, Royal
Rangers a IQ Roma servis. Pracovníci projektů a organizací často úzce
spolupracují a vzájemně si tak mohou pomoci při práci s klienty. Základem je přitom práce s dětmi a mladistvými, skupinami, řešení občanského soužití, ale také třeba řešení zadluženosti, bytových nebo
rodinných problémů.
Za aktivní účasti úseku sociálních věcí města Břeclavi tak nově vzniká platforma spolupráce napříč jednotlivými subjekty sociální pomoci
v obci a pro uživatele sítě projektů se tak otevírá velmi široká paleta nabídky nástrojů při řešení obtížné životní situace. Tento model, převzatý
ze zahraniční praxe, se jeví jako velmi účinný nástroj pomoci.  (dav)

Studenti navrhovali
Vzpomínky pamětníků ožijí
19. čer vna od né i široké veřejnosti představí
úpravy podzámčí a sídliště 17 Vehodinstředu
se v břeclavské Syna- právě na slavnostní prezentaci
Dvě skupiny studentů lednické zahradnické fakulty po dobu
tří týdnů pracovaly na návrzích,
jak by mohl vypadat areál podzámčí a jak by se mohlo zlepšit
životní prostředí na největším
břeclavském sídlišti Na Valtické.
Výsledky své práce prezentovali
v květnu v aule lednické fakulty.
Práce studentů přinesla hned
několik zajímavých a neotřelých
myšlenek. Skupina, která řešila
okolí zámku, se mimo jiné zhlédla v minulosti a navrhla v podzámčí, na louce, kde se konají např.
Svatováclavské slavnosti, obnovit vodní plochu, která zde bývala. Kulturní a společenské akce
navrhli přemístit na nedaleké Zámecké louky, kde by bylo možné
při pořádání akcí lépe využít zázemí zimního stadionu.
Skupina řešící Valtickou kromě doplnění zeleně navrhla
propojení sídliště se zástavbou
v Habrově Seči pásem lesa, kte-

rý by sloužil jako odpočinková
zóna. Součástí práce studentů byl
i dotazník o sídlišti. „Z výsledků
mimo jiné vyplynulo, že lidé nebydlící na sídlišti ho vnímají výrazně hůře než místní obyvatelé. Na
Valtické je patrný také generační
problém. Ideové návrhy studentů, kteří během uplynulých týdnů působili také přímo v terénu
a hovořili s lidmi, jež o prostorech
ví nejvíce, nám budou cennou inspirací,“ řekl břeclavský starosta
(juh)
Svatopluk Pěček. 

goze uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich
sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky osmi pamětníků
z Břeclavi a okolí, jejichž životy
významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na území České republiky.
Do projektu Příběhy našich
sousedů, který se na Břeclavsku
konal letos poprvé, se zapojilo
celkem osm žákovských týmů
ze sedmi základních škol. Pod
vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění
žáci ze ZŠ Kpt. Nálepky, ZŠ Kupkova, ZŠ Na Valtické, ZŠ Slovácká, Masarykovy ZŠ Lanžhot, ZŠ
Moravská Nová Ves a ZŠ Valtice. V průběhu pěti měsíců žáci
nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali
dokumentární materiály k jejich
příběhům. Ze shromážděných
podkladů pak vytvořili vlastní
dokumentární díla, která odbor-

v polovině června. Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, jsou např. bývalí vojenští
důstojníci, žena, která byla jako
pětiletá odsunuta s Němci z Brna
nebo lidé, kteří vzpomínali na
osvobození jihomoravských vesnic na konci 2. sv. války.
Na prezentaci jsou zváni nejen pamětníci, ale také rodiče
a spolužáci žáků, zástupci škol,
představitelé zúčastněných
obcí a veřejnost.
Do projektu pod taktovkou
Post Bellum, o.p.s.. se od roku
2012 do ledna 2019 zapojilo
661 českých škol s 4 234 žáky
a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů. Cílem je zpřístupnit touto
formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu třinácti až patnáctiletých žáků a studentů. Více
informací naleznete na www.pribehynasichsousedu.cz.
MgA. M. Chalupská

Příspěvky zastupitelských klubů

Zvýšení počtu parkovacích míst Na Valtické
Jedním z nejvíce bolestivých
míst v oblasti dopravy je nedostatek parkovacích míst, zvláště
pak na sídlištích, kde počet parkovacích míst nestíhá reagovat
na zvyšující se počet vozidel na
jednu bytovou jednotku.
Tímto problémem se zabývám
již dlouhou dobu a do dopravní
komise města Břeclavi jsem přišel s návrhem na zvýšení počtu

parkovacích míst na sídlišti Na
Valtické. Návrh počítá s vybudováním cca 80 parkovacích míst
na pozemcích města a to od bytového domu č.p. 78 až po MŠ
Na Valtické (viz. mapka). Dopravní komise doporučila radě
města, aby se s tímto návrhem
zabývala.
Rudolf Vašek,
člen dopravní komise za ČSSD
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Zástupci radnice
popřáli seniorkám

Vedení města Břeclavi popřálo plnému sálu Domu školství vše nejlepší ke dni matek. Zástupci břeclavské radnice ve složení starosta
Svatopluk Pěček, místostarostové Jakub Matuška a Richard Zemánek
seniorům rovněž představili projekt Senior taxi, o kterém budeme již
brzy informovat více. "Chtěli bychom vás také ujistit, že domov s pečovatelskou službou v Poštorné patří k prioritám současného vedení radnice a budeme se všemi dostupnými prostředky snažit získat na jeho
výstavbu potřebné dotace," ubezpečil všechny přítomné místostarosta
Jakub Matuška. K dobré náladě přispělo vystoupení Břeclavánku. O několik dnů později popřáli zástupci Břeclavi, ke kterým se přidal poslanec
Miloslav Janulík, vše nejlepší ke dni matek také plnému sálu Obecního
domu ve Staré Břeclavi. Seniorkám k oslavě přispěli zdařilým vystoupením také děti z MŠ Hřbitovní. 
(dav)

Evropské centrum mládeže
Břeclav hostilo dva projekty
Evropské centrum mládeže
Břeclav (EYCB) hostilo v prvních
jarních měsících dva projekty
podpořené programem Erasmus+: Mládež. Pr vní z nich,
tréninkový kurz „ACT – Active Citizens of Today!“ byl zaměřen na
téma aktivního občanství a participace mladých lidí. Hlavním cílem projektu bylo zdůraznit úzký
vztah mezi občanstvím, odpovědností každého jednotlivce za
prostředí, v němž žije a aktivní
participací.
Třicet pracovníků s mládeží
ze třinácti evropských zemí během něj pomocí metod neformálního vzdělávání jako simulace,
dramatizace, role plays a diskuse
zkoumalo, jak se měnilo chápání občanství v historii, co to znamená být občanem obce, národa
a Evropy a jaká z občanství vyplývají práva a povinnosti. Tréninkový kurz byl určen lidem,
kteří přímo pracují s mládeží, proto bylo jeho důležitou součástí
sdílení metod aktivní participace a konkrétních příkladů dobré
praxe aktivního zapojení mládeže do života jejich komunity. O ty
se s pracovníky s mládeží poděli-

li i místostarosta Břeclavi Jakub
Matuška a člen Ardea Břeclav –
základního článku Hnutí Brontosaurus Jakub Těšitel.
V rámci druhého projektu, setkání v rámci Erasmus+ Klíčové
akce 2, strategického partnerství
„Education for Deeper Social Integration“ přivítalo EYCB dvanáct
pracovníků se znevýhodněnými
dospělými lidmi z Bulharska, Itálie, Řecka, Slovinska, Španělska
a Velké Británie. Ti v rámci školení absolvovali exkurze do místních organizací, které pomáhají
sociálně, ekonomicky, zdravotně
či jinak znevýhodněným lidem.
Navštívili tak pobočku IQ Roma
servis v Poštorné, několik pracovišť Oblastní charity Břeclav
a inovativní brněnský projekt
Housing First podporující začlenění lidí bez domova zpět do společnosti.
Projektu se dostalo přijetí i na
břeclavské radnici, kde místostarosta Richard Zemánek představil způsoby, jak se město Břeclav
stará o své občany s omezenými
příležitostmi. Vedle exkurzí účastníci také sdíleli zkušenosti z vlastJakub Miklín
ní praxe. 

Břeclavská OHK
spolupracuje s podnikateli
už více než čtvrt století
Okresní hospodářská komora Břeclav (OHK) sdružuje místní podnikatele už více než čtvrt
století. Hájí jejich zájmy a snaží
se s nimi neustále spolupracovat. „Svými aktivitami pomáháme podnikatelům prosadit se na
trhu a přerůst svou konkurenci.
Propojujeme firmy se školami,
podnikatele mezi sebou a s našimi partnery. Nezbytnou součástí naší práce je podnikatelský,
informační a konzultační servis,
podpora malého a středního podnikání, exportu, odborného vzdělávání a další služby, dle potřeb
našich členů. Poradíme a předáme informace v oblasti práva,
v otázkách zaměstnanosti a jiných
odvětvích. Členům poskytujeme
příležitosti k získávání nových
obchodních partnerů. Výborné
osobní vztahy jsou pro nás velmi důležité,“ vysvětluje ředitelka
OHK Břeclav Vendula Dvořáková.
Hlavní činností OHK Břeclav je přitom organizace vzdělávacích seminářů a odborných
kurzů, o které je velký zájem
ze strany podnikatelů i široké veřejnosti. „Na podzim plánujeme
mnoho edukativních aktivit na
různá témata. Můžete se těšit na

workshop snoubení vína s jídlem,
kurz první pomoci, jazykové kurzy
pro děti, semináře se zaměřením
na marketing, změny v legislativě,
personalistiku, účetní aktuality
a spoustu dalších. Prostřednictvím těchto akcí se nám daří proškolit až 700 osob ročně. Naší vizí
do budoucna je otevřít MBA studium a neustále zkvalitňovat a inovovat služby v oblasti vzdělávání,“
pokračuje Dvořáková.
OHK Břeclav ví, že budoucností na trhu práce jsou dospívající.
„Pomocí Břeclavského fortelu,
exkurzí do firem a vzdělávacích
akcí chceme přispět k rozvoji
dospívající mládeže. Cítíme, že
v dnešní době je velmi důležité, aby absolventi škol vykročili správným směrem a vybrali si
vhodné budoucí povolání. Každoročně připravujeme Břeclavský fortel, kde se prezentují firmy
převážně technického zaměření.
Žáci se tak mohou přesvědčit, že
stát se členem pracovního týmu
prezentovaných společností je
správný krok. Břeclavský fortel
je dnes už každoroční nedílnou
součástí vzájemné spolupráce
škol, firem a hospodářské komo(dav)
ry Břeclav,“ doplňuje. 

Učitelé partnerských škol
probírali vzájemnou spolupráci

Setkáním partnerských škol se obvykle rozumí především setkání žáků. Na začátku května se však spolu setkaly pedagogické sbory
partnerských škol a to rovnou na mezinárodní úrovni. Témata další
vzájemné spolupráce probíraly v Lednicko-valtickém areálu pedagogické kolektivy břeclavské ZŠ Na Valtické a základní školy z rakouského Poysdorfu. „Přeshraniční spolupráce mezi školami má na děti
rozhodně velmi pozitivní vliv a žáky motivuje. Aby tomu tak mohlo
být, je určitě potřeba, aby mezi sebou komunikovali také učitelé škol,
podobné „teambuildingy“ proto vítám,“ uvedl místostarosta Břeclavi
Richard Zemánek, který se setkání účastnil. 
(dav)
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Děti jsou stejné jako dřív,
ale některým rodičům chybí respekt
Střídání generací. Ředitelem
Základní školy Slovácká se od
1. srpna stane teprve čtyřiatřicetiletý Martin Janošek. Vystřídá Ivu Jobánkovou, která jako
ředitelka školy působila deset
let, na ZŠ Slovácká přitom začala učit dříve, než se nový ředitel
narodil. Jací byli žáci dříve a jací
jsou nyní? Je to s nedostatkem
pohybu u současné mládeže
opravdu tak hrozné? Vyzpovídali jsme Ivu Jobánkovou, která
na konci školního roku odchází
do zaslouženého důchodu.
Jak dlouho pracujete ve
školství? Kde jste začínala? Jak
dlouho působíte na ZŠ Slovácká?
Do školství jsem nastoupila
hned po maturitě v roce 1976, protože jsem nebyla přijata na vysokou školu. Důvodem byla politická
angažovanost mého otce v roce
1968. Naštěstí mi bylo umožněno
studovat dálkově. Postupně jsem
působila na základních školách
v Lanžhotě, Rakvicích a v Hruškách, v roce 1982 jsem zakotvila na ZŠ Slovácká, tehdy Říjnové
revoluce.
Začínala jsem na pozici učitel,
kdy mými spolupracovníky a vzory byli zkušení kolegové - tělocvikáři Jirka Pavlov a Jirka Horník.
Postupem času jsem se stala vedoucím učitelem tělesné výchovy, následně jsem vystudovala
výchovné poradenství a stala se
výchovnou poradkyní. Po konkursním řízení v roce 2009 jsem
byla jmenována ředitelkou školy.
Jak vnímáte ze své pozice
obecně vztah dnešních žáků
k učitelům? Už ve filmech
z 30. let minulého století můžeme vidět záběry o tom „kam
ta dnešní mládež spěje.“ Tato
věta je populární napříč generacemi. Jaký je ale dnes vztah
žáků k pedagogickým autoritám? Je chování dnešních žáků
skutečně tolik odlišné od chování minulých generací?
Děti, tedy žáci, jsou stále stejní. Hledají své místo „na slunci“.
Všichni jsme byli v jejich věku nejchytřejší, všichni jsme zkoušeli,
co naše okolí vydrží. Změna na-

stala spíše v rovině rodič – škola.
Dříve bylo ze strany rodičů vůči
škole více respektu. Dnes si mnohý rodič dokáže vynucovat nebo
si stěžovat na zcela triviální věci,
nad kterými by se dříve mávlo rukou. A to mnohé z těchto rodičů
znám ze školních lavic, takže vím,
jaká to byla „kvítka“. Pokud však je
mezi učitelem a rodičem soulad, je
vyhráno. Žádný učitel nedělá nic
schválně a má zájem se s rodiči
na společném postupu domluvit.
Další otázka souvisí se sportem, protože jste se v profesní
kariéře výchově mladých sportovců věnovala. Když porovnáte třeba situaci před dvaceti lety
a dnes, opravdu jsou děti školou
povinné méně pohybově zdatné, než tomu bylo dříve? Jak velký rozdíl je mezi generacemi?
Děti se v oblasti pohybu dnes
příliš nerozvíjí. A opět se dostáváme k rodině. Když totiž rodina
bude podporovat pohyb dítěte
a nenechá ho jen sedět u počítače, bude potomek pohybově zdatnější, nebude otylý.
Mohu srovnat své hodiny tělesné výchovy dříve a nyní a musím přiznat, že jsem velmi slevila
ze svých požadavků. Vyřadila jsem
gymnastické prvky jako stoj na
rukou, přemet stranou, přemet
vpřed, přeskok přes kozu, cvičení na hrazdě apod. Některé děti
by tyto cviky“nemusely přežít“.
A tak je naším dnešním maximem
kotoul vpřed. Pro nás byly tyto prvky v žákovských letech běžnou

součástí hodin tělesné výuky. Samozřejmě, že ve třídách se sportovním zaměřením je situace lepší,
ale ty tvoří pouze třetina našich
žáků.
Povolání učitele je v médiích
často propírané téma. Jaká je
podle Vás dnes situace na „trhu
s kantory“? Jsou problémem
chybějící muži v oboru? Učitelé
kterých oborů se nahrazují nejobtížněji?
Učitelé opravdu nejsou. Když
jsem nastoupila do funkce, přicházelo mi od března do konce
školního roku pět žádostí týdně,
mohla jsem si vybírat. Když se to
stane nyní, je to naprostá výjimka.
U nás momentálně chybí učitelé
pro I. stupeň. Jsem ráda, že se někteří rozhodli přesluhovat a budou
nadále vyučovat. Tím se situace
pro příští školní rok vyřešila. Ale
musím také říci, že se mi podařilo
přijmout i nadšené mladé kantory,
kteří se velmi snaží, přichází s novými nápady, realizují je a je radost
je sledovat a pracovat s nimi.
Znám vás jako aktivní, energickou ženu, které by důchodový věk nikdo nehádal. Plánujete

s nástupem do důchodu ukončit
veškeré aktivity spojené s vaším oborem? Přeci jen, z rozjetého vlaku teď vkročíte na
poměrně klidné nádraží. Jaký
je ideální důchodový den Ivy
Jobánkové?
Jaký bude můj ideální důchodový den ještě nevím, zatím jsem
stále v Pendolinu a jedu. Musím
školu předat a s novým ředitelem
Martinem Janoškem (na fotografii společně s Ivou Jobánkovou
– pozn. red.) připravit nový školní rok. Teprve pak vystoupím na
tom klidném nádraží a budu dělat
všechno to, na co jsem neměla
dost času.
Ano, ukončím všechny aktivity spojené s mojí profesí. Moc
se na to těším. Nebudu řešit žádné vyhlášky, stížnosti, telefony,
emaily, kontroly apod. Budu se
věnovat jen svým zájmům. Budu
číst, sportovat, cestovat a hlavně
si svůj den budu plánovat společně s manželem. Můj ideální
den bude ten, který si společně
naplánujeme. Určitě mi nebude
chybět pohyb, výše zmíněné doplní čtyři vnoučata a ta dají taky
zabrat. 
(dav)
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Břeclav dětem: Tisíce lidí pod zámkem

Několik tisíc návštěvníků prošlo v květnu areálem podzámčí, kde
připravilo břeclavské muzeum společně s městem Břeclav, složkami
Integrovaného záchranného systému a dalšími partnery zážitkový den
pro děti. Ty si mohly vyzkoušet pohybové i vědomostní hry a soutěže, velkým lákadlem byla policejní, hasičská, ale třeba také vojenská
technika. Pomyslnou třešničkou na dortu byl přílet vrtulníku do areálu podzámčí. "I přesto, že počasí nebylo zrovna ukázkové, děti s doprovodem areál podzámčí zaplnily. Atmosféra byla skvělá, na příští
rok plánujeme několik novinek," řekl ředitel břeclavského muzea Petr
Dlouhý. 
(dav)

Parní lokomotiva v Břeclavi

Rybáři závodili na Včelíně
O prvním květnovém víkendu soutěžili na Včelíně rybáři
o to, komu se podaří přelstít nejvíc kaprů. Sobotních závodů
se zúčastnilo 70 dospělých závodníků,
kteří ulovili celkem
123 kaprů. Zvítězil Pavel Řezáč před Bronislavem Trčkou, když
oba dva ulovili 14 kaprů (rozhodoval součet délek ulovených ryb), třetí skončil Libor Salajka
(9). Největšího kapra o délce 77 centimetrů zdolal Jan Dobeš mladší.
Nedělní závody silně poznamenala nepřízeň počasí, ale děti byly
moc šikovné a nebylo jediného, které by neulovilo alespoň jednoho
kapra. Třináct jich chytil vítězný Milan Hebron, druhá byla Aneta Krejzová (11) a třetí Petr Baránek (6). Simona Baránková se mohla pochlubit největším kaprem, který měřil 64 cm. (juh, foto D. Starnovský)

Letos uplyne 180 let od zahájení provozu na železniční trati mezi
Vídní, Břeclaví a Brnem. U příležitosti tohoto výročí se v květnu "stavila" na břeclavském nádraží historická parní lokomotiva Rosnička
a dieselová lokomotiva Pilštyk s vozy ze 40. a 50. let minulého století,
bufetovým vozem a vozem pro přepravu kol a kočárků. Setkání s historickou vlakovou soupravou si na břeclavském nádraží nenechaly
ujít desítky lidí. První vlak přijel do Břeclavi 6. 6. 1839.
(dav)

I.C.E. karta pomůže
v ohrožení zdraví nebo života
Na vedlejší straně Radnice naleznete I.C.E. kartu. Tzv. Seniorská
obálka má za úkol usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví
nebo života. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných
nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké
osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě - na dveřích lednice nebo vnitřní
straně vchodových dveří.
„Tyto údaje, které by měly být pravidelně aktualizovány, poslouží
v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu,
optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení,“ uvedl jihomoravský radní Milan Vojta. „Věřím, že Seniorská obálka brzy zdomácní zejména tam, kde žijí lidé osamoceně
a napomůže v důležitých situacích, urychlí čas a rozhodování při
záchraně života,“ zdůraznil Vojta.
I.C.E. kartu si z Radnice jednoduše vystřihněte nebo vytrhněte.
Na zadní straně I.C.E. karty naleznete přehled zajímavých letních
akcí v Břeclavi. Akce společně s termíny tak budete mít kdykoliv po
ruce. 
(dav)
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I.C.E. KARTA

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

DatuM vyplnění

ZDravotní
poJišťovna

JMéno a příJMení, titul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergie

neMoci

oD KDy ?

léKy – náZev

DávKa

DávKování

KontaKty na blíZKé oSoby
pořaDí JMéno a příJMení

MěSto

vZtah

1
2
3
JMéno a KontaKt na
praKticKého léKaře

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby ZZS JMK, p.o. při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz
Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

podpis

telefon

Užijte si léto v Břeclavi
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Léto v Břeclavi není jen o koupání!
Přijeďte se do Břeclavi pobavit!

Přehlídka minipivovarů
Desítky pivních speciálů na jednom místě.

Máte rádi pivo? Právě pro vás chystá-

Vychutnejte si 13. 7. pod zámkem skvělou

me tradiční Přehlídku minipivovarů

letní atmosféru prostoupenou chutí zlata-

v areálu pod břeclavským zámkem.

vého moku.

Mezi desítkami pivních speciálů v pří-

Setkání přátel jižní Moravy

jemném prostředí si vybere opravdu
každý. Areál pod zámkem láká o letních prázdninách také na pravidel-

Máte rádi folklor a kroje? V tom případě si
nenechte ujít největší přehlídku krojovaných z celého Podluží. Milovníci jižní Mo-

né Hudební středy U Kapra, kde si

ravy a folkloru se k břeclavskému zámku

na své přijdou nejen příznivci jazzu

sjedou 20. 7.

a blues. Milovníky létajících strojů
určitě nadchne mistrovství světa
v

akrobacii

zakončené

leteckým

dnem, fanoušci hokeje si nemohou
nechat ujít Hlinka Gretzky Cup, na
kterém se utkají světové hokejové naděje do 18 let. Folklorním svátkem bude
Setkání přátel jižní Moravy, kam se
sjedou krojovaní z celého Podluží, věrnou fanouškovskou základnu si už zís-

Břeclavské klobáskobraní
Vůně klobásek, ale i výborných pomazánek
rozproudí 27. 7. areál Na Včelíně v Břeclavi.
Přijďte si pochutnat.

Slavnosti rajčat
Oblíbená a tradiční gastroakce plná pochutin z rajských jablíček buxde na vaše
chuťové buňky čekat 10. 8. u břeclavské
synagogy.

kaly stále oblíbenější Slavnosti rajčat

Hlinka Gretzky Cup

u břeclavské synagogy. S posledními do-

Memoriál Ivana Hlinky nově přejmenovaný

zvuky léta vás město Břeclav pozve na

na Hlinka Gretzky Cup se letos vrátí z Kana-

Chilli fest a zlatým hřebem letní sezo-

dy na břeclavský zimní stadion. Nenechte

ny budou Břeclavské svatováclavské
slavnosti. Přijďte si v létě užít Břeclav!

Hudební středy U Kapra
Letní zahrádka U Kapra láká na pravidelné
středeční koncerty pod širým nebem po
celé letní prázdniny. Nebudou chybět žánry jako folk, blues, soul, jazz a další. Koncerty začínají kolem 19. hodiny.

Mistrovství světa v letecké akrobacii
Přijďte 5. – 13. 7. na břeclavské letiště, kde
se bude konat MS v letecké akrobacii zakončené leteckým dnem. Více informací se
dozvíte na www.aeroklubbreclav.cz

www.breclav.eu

si od 5. do 10. 8. ujít hokejové souboje budoucích světových špiček.

Chilli fest
Areál pod zámkem bude 14. 9. hostit dnes
už zaběhlou akci plnou chilli papriček. Pokud se vám při pomyšlení na ostré pochutiny rozbuší srdce, je pro vás Břeclavský
chillifest povinností.

Břeclavské svatováclavské slavnosti
Folklor a tradice. To jsou hlavní znaky břeclavských hodů, které místní znají jako Svatováclavské slavnosti. V pátek chlapi ručně
postaví máju v podzámčí, sobota bude
patřit podmanivému kulturnímu programu a neděle se nese v duchu folklorních
zvyků. Přijďte 27. – 29. 9. do Břeclavi.
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Park žije! Kulturní akce se přesunou k pěší zóně
Přirozený stín, příjemné
prostředí plné zeleně, dlouhodobé a důstojné využití pavilonu. Kulturní léto se letos
přesune ze schodů KD Delta do
břeclavského parku. Ten bude
díky detašovanému pracovišti městské policie bezpečným
místem pro konání kulturních akcí, ale také prostorem
pro odpočinek a relax ve stínu
stromů. Nejen o letní kultuře
v parku jsme si povídali s ředitelem břeclavského muzea
Petrem Dlouhým a radním Petrem Vlasákem, který ve městě už několik let kulturní akce
organizuje.
Proč se po letech kulturní
léto vrátilo pod křídla břeclavského muzea?
Dlouhý: Konečně se nám podařilo získat prostor, o který jsme
usilovali delší dobu, a tím je výstavní pavilon v parku u gymnázia. Dosavadní místa, kde se
odehrávalo kulturní léto, mi nepřišla ideální.
Vlasák: Přesně tak. Shodli
jsme se, že vrátit takzvané nedělní promenádní koncerty zpět
ke gymnáziu a parku, kde už
kdysi byly, bude vzhledem k přírodnímu zastínění a klidu v parku nejlepší. Schody kulturního
domu či prostor před zimním stadionem nejsou důstojným prostředím pro kulturní akce.
Otevře se tedy lidem i pavilon v parku?
Dlouhý: Ano. Po úspěšných
ročnících vánočních trhů jsem
zhruba před rokem začal prosazovat , aby se z pavilonu
a okolního parku stalo kulturní a společenské centrum pro
všechny věkové skupiny namísto plochy pro setkávání pochybných individuí. Součástí
dohody bylo také zřízení pracoviště městské policie v domku,
který doposud sloužil jako zázemí pro správu parku. Zvýší se
tak bezpečnost pro lidi, kteří se
v oblasti pohybují.
Co tedy v pavilonu plánujete?
Dlouhý: Chceme jej hlavně
otevřít lidem, budou zde stolky
a židličky, přístupný bude denně
cca od 8 do 20 h. Připravujeme
drobné výstavy a chceme dát pro-

stor i břeclavským žákům, aby se
na podobě pavilonu spolupodíleli
výtvarnou činností. V plánu jsou
i drobné stavební úpravy. Bohužel v průběhu příprav jsme zjistili, že exkluzivitu na zpracování
stavebních úprav má architekt,
který stavbu svého času navrhoval a není pro letošní sezónu
v našich časových možnostech
změny realizovat. Letos tedy pojedeme provizorně, ale nějak se
začít musí.
Program na celé léto se
v této části města bude jmenovat Park žije! Čím tedy ožije?
Vlasák: Půjde o žánrově otevřený prostor, který chceme zapojit do našeho plánu, podle
něhož má každý víkend v létě nabídnout Břeclavanům i turistům
zábavné vyžití v našem městě.
Základem nabídky v parku budou
nedělní koncerty od folkloru přes
jazz až po písničkáře s kytarou.
Pozvat chceme také divadlo pro
děti i dospělé nebo studenty se
slam poetry.
Pravidelné letní zázemí tady
budou mít bleší trhy, které se
sem po devíti letech vrátí na své
původní místo. Po celé léto bude
v pavilonu k vidění výstava vtipů
známého kreslíře Milana Kocmánka, který se v nich zaměří na
cyklistiku a víno. První vlaštovkou bude 7. června představení
divadla Břetislav v rámci Muzejní
noci. Po celé léto bychom chtěli dát prostor hlavně místním
umělcům a souborům. Pavilon
chceme nabídnout k využití při
výuce břeclavským školám.

Co dalšího břeclavské muzeum na léto připravuje?
Dlouhý: Zachovali jsme úspěšné akce, ale letos jsme si trošku
pohráli s termíny. Oblíbený festival minipivovarů jsme přesunuli
na 13. července. Každoročně se
akce termínově potkávala s dalšími, především se stále populárnějšími Dračími loděmi, a nám
bylo líto nutit lidi k volbě, které
akce se zúčastní. Moravský den
a Setkání přátel jižní Moravy jsme
spojili v jednu oslavu Moravy, na
kterou se můžete těšit 20. července.
Vlasák: Kromě toho šly těsně
za sebou v kalendáři dvě příbuzné
akce - Slavnosti břeclavského piva
a pak Festival minipivovarů. V červenci naopak Břeclav větší akci
neměla, což se nyní napraví. Na
červnové slavnosti dorazí Divokej
Bill, Monkey Business nebo Visací zámek, na červencový festival
s minipivovary zase Buty. Každou
středu v červenci a srpnu přiví-

tá hudební fajnšmekry už devátý
ročník Hudebních střed u Kapra,
program chystá i Cyklosféra, takže se podzámčí s akcemi v parku
u nádraží krásně doplní.
Co letošní Rajčata? Chystáte novinky?
Vlasák: Letos chystáme program už na šestý ročník Slavností
rajčat, každý rok se snažíme něco
přidat či změnit. Jelikož rok od
roku návštěvnost stoupá, rádi bychom protáhli festivalovou uličku u synagogy až ke kinu, aby se
zlepšila její průchodnost. Rádi bychom také mezi stánkaře zapojili
i partnerská města Břeclavi, aby
se zvýšil podíl národních kuchyní
a ochutnávek. Přemýšlíme i nad
tematickým letním kinem před
akcí, ale stále řešíme technické
možnosti daného prostoru. Ten
sice není na akce dělaný, ale genius loci uličky u synagogy je nezaměnitelný. Přijďte 10. srpna,
rajčata vás dostanou.
(dav)

12 / RADNICE

Starobřeclaváci
předvedli své umění

Tvořivé odpoledne
s Brontosaurem

Deštivá předpověď se
nevyplnila a Tvořivé odpoledne s Brontosaurem
přilákalo do podzámčí
stovky dětí, které si spolu s rodiči mohly samy
vyrobit hmyzí domeček,
netradiční sandály nebo
bylinkové mýdlo. Pro zájemce byly připraveny tematické diskuse, na své si přišli milovníci
jídla bez obalu, ale také oblíbeného blešáku, který celé hravé odpoledne doplnil. Prosklený včelí úl zaujal malé i velké, návštěvníci mohli
ochutnat bezlepkové potraviny nebo třeba pampeliškové víno. Aktivit
a her bylo v podzámčí u Cyklosféry nespočet.
(dav)

let

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
BARVA
JUPOL Classic.
Už 50 let.

Váš prodejce: OMEGA plus, s.r.o.
Budovatelská 1345/1a
Břeclav

www.jub.cz

V prostorách
kulturního domu
ve Staré Břeclavi se s nástupem
jara konala zajímavá výstava. Svá
díla zde představili
sami Starobřeclaváci. K vidění byly
fotografie, kroje, řezbářské a kovotepecké výrobky, nechyběly ani
modely leteckých modelářů. Každý se mohl na vlastní oči přesvědčit,
že o talentované kumštýře není ve Staré Břeclavi nouze.
(juh)
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Desítky výtvarníků Koncert ve věznici
vystavují v Renahall
Pětatřicet
umělců z Česka,
Slovenska a Rakouska na vernisáži v břeclavské
Renahall představilo svá díla.
Po dvouleté odmlce se Sdružení břeclavských
výtvarníků rozhodlo opět uspořádat Břeclavský umělecký salon.
Letošní ročník nabízí malby,
grafiky, plastiky, keramika, fotografie, objekty z leptaného skla
a také šperky. Jsou zde tvůrci
povětšinou zkušení a etablovaní ve svém oboru, vystavují ovšem také solitéři, jejichž díla jsou
k vidění velmi zřídka. Již tradičně
byli přizváni také mladí, kteří teprve stojí na prahu své umělecké cesty.
Výstava je prodejní, a tak dost
možná právě zde najdete ten
pravý kus do soukromé sbírky.

Nutno říct, že Břeclavský umělecký salon se koná především
díky nezměrnému úsilí a nadšení břeclavských výtvarníků,
kteří prostor bývalého cukrovaru zkrášlují již od května 2012.
Tehdy zde odstartovali komunitní projekt Cukrovar žije uměním.
Výstava potrvá do 16. června, otevřeno bude vždy v sobotu a neděli 13-17 hod. Pro školy
a jiné zájmové instituce lze sjednat individuální termín v pracovních dnech na tel. 608 369 250.
(viactrix, dav)

Brněnská bluesrocková skupina Fat Cat si střihla výjimečný koncert. Konal se totiž na dvoře břeclavské věznice. S nápadem přišel ředitel Věznice Břeclav Vladan Havránek: "V minulosti tady zatím žádný
koncert nebyl, ale zažil jsem to v jiných věznicích. Pokud se koncert
osvědčí, mohli bychom podobnou akci zopakovat třeba v našem zařízení v Poštorné," uvedl.
Zhruba hodinový koncert sledovalo šest desítek odsouzených, kterým zpestřil jejich každodenní rutinu. Další odsouzení mohli koncert
sledovat z oken svých cel. Kapela Fat Cat vystoupila bez nároku na
honorář. "Byla to pro nás nová zkušenost, repertoár jsme nijak speciálně neupravovali, jen jsme si dávali pozor na některé texty, abychom
nikoho neurazili," uvedla před koncertem zpěvačka skupiny Jana Macháčková. 
(juh)

Radnice je celobarevná
Vážení čtenáři zpravodaje Radnice, velmi nás těší, že Vám od
červnového čísla můžeme poskytovat informace celobarevně.
Ke stávajícím dvanácti stranám v barvě tak přibylo dalších osm,
které byly doposud černobílé. Barevně vyvedené pozvánky a fotografie bez nutnosti selektovat, na kterou se stránka v barvě
nedostane, jistě potěší oko každého čtenáře. Celobarevné zhotovení Radnice se nám navíc podařilo vyjednat za stávající, tedy
nezměněnou cenu.

V Galerii 99 probíhá výstava „Pro radost“ II.. Většina uměleckých děl téměř třiceti autorů
vystavuje obrazy za „radostné“
ceny. To znamená, že téměř vše
s 50% slevou. Je to obrovská příležitost vyzdobit si svůj byt za víc
než rozumnou cenu. Výstava potrvá do 31. srpna 2019. Budeme ji
průběžně doplňovat o novinky.
Galerie 99 vás zve na výstavu A. Vojtka do Prahy v Galerii
AD, v objektu Platýz na Uhelném
trhu. Bude zahájena v 18 hodin
v úterý 4. června 2019 pod názvem Krajina pod Pálavou v Praze. Vy, kteří v Praze pobýváte,
Prahu navštěvujete, jste srdečně
zváni. S výtvarnou prací A. Vojtka
se můžete setkat také na dalších
místech naší republiky. Často
lidé z našeho města jezdí do ga-

lerií v Brně, v Praze a jinde a přitom neví, že také u nás máme
v nabídce kvalitní umělecká díla.
Originály českých i zahraničních
autorů. Stačí tak málo, zajít na
Slováckou ulici 2587 a shlédnout
širokou nabídku. Rádi se vám budeme věnovat.
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 kdykoliv- 519 372118, 723 930 015, 723
887 977. Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.
Novinky sledujte na www.vojtek-av.com nebo na facebooku.
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Městská knihovna Břeclav informuje
120. výročí otevření první české
veřejné knihovny v Břeclavi
Roku 1882 byl v Břeclavi založen čtenářský spolek Břetislav,
v němž se sdružovali zástupci
místní české inteligence i další
vlastenci. Předsedou byl zvolen
notář JUDr. František Máder, zakládajícími členy spolku byli např.
učitelé Julius Boháč a Emanuel
Jedlička, sbormistr Jan Effenberg,
režisér ochotníků Otomar Petr,
hostinský Josef Lucký a další. Spolek pořádal divadelní představení,
přednášky, podporoval sborový
zpěv a vedle své spolkové knihovny zřídil roku 1899 také „čítárnu
a veřejnou knihovnu všeobecně
přístupnou.“
Na počátku minulého století
bychom tak ve městě napočítali
tři knihovny: knihovnu čtenářského spolku Břetislav založenou

v roce 1882 s 450 svazky, učitelskou knihovnu spolku Komenský
založenou roku 1903 se 168 svazky a veřejnou spolkovou knihovnu založenou roku 1899 s 1020
svazky.
Zprvu práci knihovníka ve veřejné knihovně vykonával učitel
Jan Mazůrek ze Staré Břeclavi.
Knihy a časopisy se půjčovaly
každoročně od října do června. Fond knihovny se postupně
rozrůstal především díky darům
příznivců a v roce 1906 měla
veřejná knihovna v Břeclavi už
1 806 svazků a 125 čtenářů. Roku
1905 učitele Mazůrka vystřídal
ve funkci knihovníka všestranně
vzdělaný železniční úředník Josef
Fleischmann. Knihovna se nadále
rozvíjela, do roku 1914 se zvýšil
počet jejích čtenářů na 212 a knižní fond měl 2296 svazků.

Rozkvět českého kulturního
a spolkového života však násilně
přerušila první světová válka, další
rozvoj břeclavské knihovny následoval až po vzniku nové Československé republiky.
Městská knihovna Břeclav na
tradice veřejné knihovny spolku
Břetislav navazuje a tak si po celý
letošní rok připomínáme 120. výročí jejího otevření. Při této příležitosti pořádáme v knihovně
řadu zajímavých akcí. Kromě těch
tradičních jsme už měli možnost
v knihovně přivítat například kněze Zbigniewa Czendlika, jednu
z nejčtenějších autorek současnosti Alici Mornštajnovou nebo
šéfredaktora časopisu Respekt
Erika Taberyho. Na prázdniny připravujeme speciální Herní noc
v knihovně, na podzim pak Den
otevřených dveří, besedu se spi-

sovatelem Arnoštem Vašíčkem,
vzpomínkový večer na Jana Skácela a spoustu dalších překvapení.
Budeme se na Vás těšit.
Prázdninová výpůjční doba
Upozorňujeme čtenáře, že
o letních prázdninách (1. 7. –
30. 8.) bude platit ve všech provozech hlavní budovy knihovny na
ulici Národních hrdinů 9 normální
půjčovní doba, z provozních důvodů bude ale každý pátek pro
veřejnost zavřeno.
Na pobočce v Poštorné bude
o prázdninách otevřeno v pondělí
a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin a od
13 do 18 hodin, na pobočce v Charvátské Nové Vsi bude otevřeno
v pondělí od 10 do 12 hodin a od
13 do 18 hodin a ve Staré Břeclavi v úterý od 10 do 12 hodin a od
13 do 18 hodin.Mgr. Jaroslav Čech

Po kom se jmenují břeclavské ulice

Josef Molák
V červnovém medailonku se z Charvátské Nové Vsi přesouváme do Staré Břeclavi na ulici Josefa Moláka, jejíž obyvatelé nás
k tomuto příspěvku inspirovali. Běžně se totiž potýkají s tím, že
ulice bývá chybně označována jako ulice Jana Moláka.
Josef Molák se narodil 24. dubna 1893 v Žákovicích (dům č. p.
26-kovárna) v tehdejším okrese
Holešov. Vyučil se kovářem, později pracoval jako zámečník ve
Vídni a od roku 1918 na železniční
stanici Břeclav. V Břeclavi Molák
pobýval až do roku 1929. Nejprve bydlel v Polní ulici, později si
Molákovi postavili domek na Hliníkách (dnes ulice Na Zahradách
č. p. 3). Zde se také zapojil do odborové organizace železničářů.
V roce 1923 vstoupil do Komunistické strany Československa
a zanedlouho zastával funkci
předsedy místní pobočky Mezinárodní federace železničářů

a zároveň působil jako tajemník
této organizace v ČSR. Patřil mezi
velmi činné odborové pracovníky.
Ve volbách v roce 1927 byl za
KSČ zvolen jako člen Rady města
Břeclavi. Určitou dobu stál v čele
místní Jednoty proletářské tělovýchovy. Již za svého působení
v Břeclavi se zapojil do ilegální
činnosti a aktivně pracoval na
šíření komunistických tiskovin.
V roce 1929 vedl stávku stavebních dělníků na železnici.
Kvůli svým politickým názorům a činnosti v komunistickém
hnutí byl neustále pronásledován a nakonec dostal i postih
v zaměstnání, v roce 1929 byl

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (dům DOMUS), dv. č. 17

středa 12. června 2019 od 18 do 20 hod.
Téma: Léčení boreliózy

Vstup zdarma, nutná rezervace! SMS s příjmením 732 613 853.

přeložen do železničních dílen
v České Třebové.
Ani v České Třebové však nezůstal
nadlouho, jelikož
po roce byl ze služeb ČSD propuštěn. Následně odešel do Mostu,
ale působil také v Praze, Hořetíně a Berouně. V letech 1938-1941
pracoval jako skladník družstva
Včela-Bratrství v Hořeticích.
Během 2. světové války se
zapojil do protifašistického odboje. Po rozbití II. ilegálního výboru KSČ se ujímá organizace III.
ilegálního ÚV KSČ se sídlem na
Plzeňské třídě v Berouně. Toto
ilegální vedení KSČ vypracovalo směrnice, podle kterých měli
komunisté vytvářet malé bojové
oddíly a s nimi provádět přepady
německých vojáků, ničit telefonní a energetické sítě, provádět destrukce a sabotáže na železnici.
Tento koordinační orgán odboje
pracoval v těžkých podmínkách
nacistické okupace, po heydrichiádě. Připravoval bojové skupiny
jako základ partyzánských oddílů a spoluorganizoval národ k pří-

pravě celonárodního povstání.
Pro tuto činnost získal Josef Molák podporu také u zaměstnanců
družstva Včela a v komunistických odborech. Prostřednictvím
stranických instruktorů zajišťoval propojení s kraji a okresy. Na
Berounsku vydával ilegální Rudé
právo.
Jeho činnost byla bohužel vyzrazena a Josef Molák byl
18. srpna 1943, přímo ve svém
berounském bytě, zastřelen gestapem. V České Třebové, městě jeho někdejšího působení, mu
6. listopadu 1985 odhalili pamětní desku.
Zdroj: Vožda, G.: Hrdina odboje.
Životní příběh Josefa Moláka. Ostrava, Profil 1979.
Josef Molák 1893-1943, Břeclavský zpravodaj, srpen 1983, s. 1.
Dle uvedených zdrojů zpracovala
Mgr. Jana Kyšová
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DIVADLO

FILM
1.6.

17:00

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

20:00

BOHEMIAN RHAPSODY

sobota Animovaný, USA, DAB., příst., 104 min., 120,- Kč
Hudební, VB, 2018, od 12 let, tit., 134 min., 120,- Kč
___________________________________________________

2.6.

15:00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

neděle Anim., ČR, 2019, příst., 72 min., 110,- Kč

18:00

SKLENĚNÝ POKOJ

20.6. 17:00 BRANKÁŘ

čtvrtek Drama, Něm., VB, tit., od 12 let, 120 min., 130,-Kč

20:00

BRANKÁŘ

Drama, Něm., VB, tit., od 12 let, 120 min., 130,-Kč
___________________________________________________

21.6. 17:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

pátek Animovaný, USA, 2019, dabing, 86 min., 160,-Kč

20:00

BRANKÁŘ

Drama, Něm., VB, tit., od 12 let, 120 min., 130,-Kč
___________________________________________________

22.6. 18:00 AVENGERS: ENDGAME

Drama, Česko, 2019, od 12 let, 104 min., 120,- Kč
___________________________________________________

sobota Akční, USA, 2019, DAB., od 12 let, 182 min., 130,- Kč
___________________________________________________

úterý Životopisný, hudební, USA, 2019, tit, 120min., 130,- Kč
___________________________________________________

neděle Animovaný, USA, 2019, dabing, 86 min., 130,-Kč

ROCKETMAN

4.6.

20:00

5.6.

17:00

ROCKETMAN

20:00

MÁMA

23.6. 15:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
18:00

GENESIS

středa Životopisný, hudební, USA, 2019, tit, 120min., 130,- Kč

Drama, Kanada, 2018, titulky, od 15 let, 130 min.,
___________________________________________________

Horor, USA, 2019, tit., od 15 let, 100min., 130,- Kč
___________________________________________________

úterý Komedie, VB, 2019, tit., od 15 let, 101 min., 130,- Kč
___________________________________________________

7.6.

17:00 PSÍ POSLÁNÍ 2

pátek Rodinný, USA, 2019, příst., DAB, 90min., 130,- Kč

20:00

X-MEN: DARK PHOENIX

Akční, USA, 2019, od 12 let, DAB., 114min., 130,- Kč
___________________________________________________

8.6.

17:00 PSÍ POSLÁNÍ 2

sobota Rodinný, USA, 2019, příst., DAB, 90min., 120,- Kč

20:00

X-MEN: DARK PHOENIX

Akční, USA, 2019, od 12 let, DAB., 114min., 160,- Kč
___________________________________________________

9.6.

18:00

TV MiniUni A ZLODĚJ OTÁZEK

neděle Anim., rodinný, ČR, 2019, přístupný, 80min., 120,- Kč
___________________________________________________

11.6. přímý přenos
úterý

20:15

ROMEO a JULIE - balet
londýnský Královský balet

VB, origin. znění, 185 min. včetně 2 přestávek, 250,-Kč
___________________________________________________

12.6. 17:00 LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY
středa Komedie, ČR, 1965, od 12 let, 77 min., 120,-Kč

20:00

POSLEDNÍ VEČEŘE NA ZEMI

Drama, Čína, 2019, titulky, od 15 let, 138 min., 130,-Kč
___________________________________________________

13.6. 17:00 POSLEDNÍ VEČEŘE NA ZEMI

čtvrtek Drama, Čína, 2019, titulky, od 15 let, 138 min., 130,-Kč

20:00

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

Sci-fi, USA, 2019, titulky, od 12 let, 107 min., 130,-Kč
___________________________________________________

14.6. 17:00 NEVIDITELNÉ

pátek Komedie, Fr., 2018, tit., přístupný, 102 min., 130,-Kč

20:00

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

Sci-fi, USA, 2019, titulky, od 12 let, 107 min., 130,-Kč
_____________________________________________

15.6. 17:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

sobota Sci-fi, USA, 2019, titulky, od 12 let, 107 min., 160,-Kč

19:30

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

Sci-fi, USA, 2019, titulky, od 12 let, 107 min., 130,-Kč___________________________________________________

16.6. 15:00

KOUZELNÝ PARK

neděle Animovaný, USA, 2019, dab., příst., 85 min., 120,-Kč

18:00

NEVIDITELNÉ

Komedie, Fr., 2018, titulky, příst., 102 min., 130,-Kč
___________________________________________________

18.6. 20:00 ZELENÁ KNIHA
úterý

Drama, USA, 2018, titulky, od 12 let, 130 min., 120,-Kč
___________________________________________________

19.6. 17:00 RODIČE NA TAHU

středa Komedie, USA, 2018, titulky, od 12 let, 97 min., 130,-Kč

20:00

SPITFIRE

Dokument, VB, 2019, tit., od 12 let, 99 min., 120,-Kč

25.6. 20:00 BEATS

26.6. 17:00 PODFUKÁŘKY

6.6.

čtvrtek

Společném dvorek dvou věčně připitých prďolů...
Známé je filmové zpracování s Luisem De Funesem.
vstupné: 500,-/470,- Kč
___________________________________________________
předprodej od 10.6. - 16:00 - pokladně kina, od 18:00 - ON LINE

27.9.
pátek

PODZIMNÍ DIVADELNÍ FESTIVÁLEK

předprodej pernamentních vstupenek od 10.6. - 16:00
předprodej vstupenek na jednotlivá představení od 15.7. - 16:00

3.10.
čtvrtek

19:00

PODFUKÁŘKY

28.6. 17:00 TV MiniUni A ZLODĚJ OTÁZEK

divadlo Radka Brzobohatého

středa

19:00

29.6. 17:00 YESTERDAY

sobota Komedie, VB, 2019, tit., přís, 112 min., 130,-Kč

20:00

ANNABELLE 3

22.10. MADAME RUBINSTEIN
úterý

Milena STEINMASLOVÁ - Dana SYSLOVÁ
Simona POSTLEROVÁ

19:00

„Neexistují ošklivé ženy, pouze líné.“
Tragikomický příběh královny kosmetického impéria
Heleny Rubinstein a její největší rivalky Elizabeth Arden.
Sebestředná, ješitná a cynická. Svou pílí a talentem pro
obchod se vypracovala v jednu z nejbohatších žen světa.
vstupné: 500,-/470,- Kč
_________________________________________

Horor, USA, 2019, titulky, od 15 let, 130,-Kč
___________________________________________________

30.6. 15:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

neděle Animovaný, USA, 2019, dabing, 86 min., 130,-Kč

18:00

TV MiniUni A ZLODĚJ OTÁZEK

Anim., rodinný, ČR, 2019, přístupný, 80min., 120,-Kč
___________________________________________________

3.7.

20:00

ŽENY V BĚHU

středa Komedie, ČR, 2019, přístupný, 93 min., 120,-Kč

___________________________________________________

4.7.

17:00

PSÍ POSLÁNÍ 2

20:00

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ

čtvrtek Rodinný, USA, 2019, DAB, příst., 90 min, 130,-Kč
Horor, USA, 2019, titulky, od 12 let, 103 min., 130,-Kč
___________________________________________________

5.7.

17:00

PSÍ POSLÁNÍ 2

20:00

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

pátek Rodinný, USA, 2019, dab, přístupný, 90 min, 130,-Kč

Sci-fi, USA, 2019, dabing, přístupný, 160,-Kč
___________________________________________________

17:00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
sobota Sci-fi, USA, 2019, dabing, přístupný, 130,-Kč

6.7.

19:30

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

15:00

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

18:00

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

Sci-fi, USA, 2019, dabing, přístupný, 130,-Kč
___________________________________________________

7.7.

neděle Anim., USA, 2019, DAB, příst., 104 min., 130,- Kč

Sci-fi, USA, 2019, dabing, přístupný, 130,-Kč
___________________________________________________

KINO KORUNA JE PROVOZOVÁNO
ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV

INFORMACE K PŘEDPRODEJI VSTUPENEK NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY:
Předprodej vstupenek vždy třetí PONDĚLÍ v měsíci v 16:00 na pokladně kina. K volnému prodeji je k dispozici cca 50 procent kapacity sálu.
On-line prodej a rezervace je spuštěna stejný den v 18:00. V den zahájení předprodeje nebereme telefonické ani emailové rezervace vstupenek.
Představení s tímto režimem předprodejem jsou označeny na měsíčním programu. Vstupenky na ostatní představení jsou v prodeji ihned
po zveřejnění. V případě zájmu o hromadnou objednávku nás kontaktujte na email ihned po uveřejnění termínu akce.

REZERVACE NA FILM KONČÍ - 30 MIN. PŘED PŘEDSTAVENÍM, NA OSTATNÍ AKCE - 5 DNŮ OD ZADÁNÍ REZERVACE

Valerie ZAWADSKÁ- JanaŠVANDOVÁ- Roman GOSČÍKOVÁ
Simona POSTLEROVÁ - Lukáš BURIAN - Lukáš MALÍNEK

Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní
parfém. Hledá se vrah. Napínavá francouzská krimi
komedie rozehrává příběh pěti sester, do jejichž života
zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku.
vstupné: 450,-/400,- Kč
________________________________________

YESTERDAY

Komedie, VB, 2019, tit., příst-, 112 min., 130,- Kč
___________________________________________________

Světlana NÁLEPKOVÁ
Martin SOCHOR - Petr PĚNIC

16.10. PARFÉM V PODEZŘENÍ

pátek Animovaný, ČR, 2019, přístupný, 80min., 120,- Kč

20:00

FRÍDA KAHLO
KABARET ŽIVOTA
Inscenace Frida Kahlo – Kabaret života je inspirovan
životem slavné mexické malířky a aktivistky, která proslula
nejen jako umělkyně, ale známými se staly také její životní
osudy. Díky slavnému „oskarovému“ filmu se Frida dostala i do povědomí širší veřejnosti. vstupné: 400,-/350,- Kč
________________________________________

SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA

Komedie, USA, 2019, tit., od 12 let, 94 min., 130,-Kč
___________________________________________________

Willy

One woman show. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou
ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. sny a touhy té dívky, kterou
kdysi byla, v ní zůstávají...
vstupné: 550,-/500,- Kč
___________________________________________________

27.6. 17:00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
20:00

SHIRLEY VALENTINE RUSSELL
SIMONA STAŠOVÁ

19:00

Romantický, USA, 2019, tit., od 12 let, 94 min., 130,-Kč
___________________________________________________

čtvrtek Romantický, USA, 2019, tit, od 12 let, 94 min., 130,-Kč

ZELŇAČKA

17:00 Oldřich VÍZNER Otakar BROUSEK
20:00 Vojtěch ZÁVESKÝ - Jan SZYMIK - Bára JÁNOVÁ

středa Komedie, USA, 2019, tit., od 12 let, 94 min., 130,-Kč

20:00

ČERVEN 2019

26.10. NOVECENTO (1900)
sobota

19:00

oceněno cenou THALIE 2015
Radim MADEJA - Jakub ŠAFR

strhující příběh geniálního klavíristy

Námořník našel v krabici nemluvně. Nalezenci začali říkat Lemon. V restauraci objevil klavír a vznikla
Legenda o zázračném klavíristovi. Jediný herec, vynikající klavírista, diváci na dosah a společně sdílený příběh
- to jsou ingredience, které činí z této inscenace zážitek,
který si nesmíte nechat ujít.
vstupné: 350,-/300,- Kč
________________________________________________

11.11. JMÉNO divadlo VERZE
pondělí

19:00

Roman ZACH - Linda RYBOVÁ
Jana JANĚKOVÁ - David PRACHAŘ
Jan DOLANSKÝ - Petr LNĚNIČKA

Salonní francouzská komedie - pohled na sebejisté
zastánce svobodného myšlení. Mezi dobrými přáteli
a příbuznými se dá mluvit o všem... Ale někdy jsou předsudky větší, než se přítomní liberálové domnívali...
vstupné: 450,-/400,- Kč

pernamentní vstupenka do přízemí na 5 představení - 1700,-Kč
vstupenka je přenosná a je na určité vybrané místo

PRO DĚTI

9.6. JŮ A HELE
neděle

Divadelní neděle pro děti.

15:00
vstupné: 150,- Kč
___________________________________________________
ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:
www.kinobreclav.cz
POKLADNA OTEVŘENA:

ST-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20:00, SO: 16:00 – 20:00
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Je Absolutním mistrem starého
kontinentu. Teď chce dobýt svět.
Na květnovém mistrovství Evropy ve Španělsku zvítězil v klasické kulturistice juniorů, games klasické kulturistice mužů, odvezl si rovněž titul Absolutní mistr starého kontinentu. Břeclavák
Jakub Kolínek nám prozradil, co ho ke kulturistice přivedlo a jaké
má další plány.
Jak dlouho se kulturistce věnujete? Jak jste se k ní dostal?
Je mi 23 let, cvičení se věnuji
asi 6 let, kulturistice jako takové
4 roky. Odmalička jsem byl sportovně založený, hrál jsem fotbal,
florbal, chodil na sportovní školu,
takže mi sport nebyl cizí. Samozřejmě asi jako každý kluk jsem
obdivoval „nabušené“ herce v televizi a chtěl se jim přiblížit. Na
střední škole jsem proto začal cvičit a postupně mě to začalo bavit
stále víc. Kulturistika mě nadchla
natolik, až jsem dospěl k názoru,
že to nemůžu dělat jen rekreačně, ale že v tom prostě chci být
nejlepší, takže jsem se rozhodl
závodit.
Jaké úspěchy jste zaznamenal před svým triumfem na ME?
Před ME jsem soutěžil celkem
na čtyřech závodech, pokud si
dobře pamatuji, a podařilo se mi
vybojovat prvenství v klasické kulturistice juniorů na mistrovství ČR
v roce 2018, první místo v klasické kulturistice mistrovství Moravy
a Slezska v roce 2018, rok předtím
jsem byl v obou závodech stříbrný.
Jak Váš koníček vnímá rodina? Podporují Vás? Přeci jen,

kulturistika je o tvrdé práci
a odříkání.
Samozřejmě, že mě podporují
a vždycky podporovali, i když by
byli možná raději, kdybych si vybral méně náročný sport, protože
pokud to s kulturistikou myslíte
opravdu vážně, tak ji musíte dělat
poctivě každý den po celý rok. Jít
si zacvičit do posilovny je přitom
to nejlehčí.
Jaká byla ve Španělsku
konkurence? Zvítězil jste hned
v několika kategoriích – klasická kulturistika juniorů, games klasická kulturistika mužů
a získal jste titul Absolutní mistr starého kontinentu – vysvětlete čtenářům tyto pojmy.
Konkurence byla opravdu
obrovská, dorazili zástupci snad
všech evropských států a celkově
nastoupilo přes 1500 závodníků.
Klasická kulturistika je kategorie,
kde je váha závodníka limitovaná v závislosti na jeho výšce, a ke
každé výšce jsou přiděleny limity. Např. závodník měřící 180 cm
může nastoupit s váhou 80kg +
5kg (k této výšce) tedy 85kg, závodník s výškou 172cm může navážit 72 kg + 2kg (k této výšce)

Stovky cyklistů otevřely
Lichtenštejnské stezky
Několik stovek cyklistů si v květnu nenechalo
ujít Otevírání Lichtenštejnských stezek u zimního
stadionu. Tradiční břeclavská cykloakce letos lákala
na tři trasy. Rekreačně si
tak příchozí mohli „střihnout“ třeba dětskou trasu
o délce 13 km, která vedla k Janohradu a zpět. Pro pokročilé nachystali
pořadatelé trasy Lednicko – valtickým areálem o délkách 26,4 km a 40,8
km. Nároční cyklisté měli možnost vyzkoušet více než padesátikilometrovou Habánskou stezku. Odpoledne na vysportované jezdce čekala
u zimního stadionu hudební produkce a tradiční tombola, hlavní cenou
nemohlo být samozřejmě nic jiného než jízdní kolo. Tentokrát se hrálo
dokonce o dvě kola, protože zvlášť se losovaly dětské a dospělé cyklopasy. Kolo pro dospělého výherce věnovala firma Jan Baránek, dětské
kolo pořádající organizace Tereza Břeclav. 
(dav)

tedy 74kg atd. Games klasická kulturistika je v podstatě to stejné,
jen ony limity k dané výšce jsou
sníženy, např. závodník vysoký
180cm může mít 80kg + 2kg tedy
celkově 82kg.

Z důvodu velkého počtu lidí je
proto vytvořeno více výškových
kategorií, např. klasická kulturistika do 170 cm, klasická kulturistika
do 175 cm apod. Vítěz každé výškové skupiny postupuje do boje,
kde se rozhodne o tzv. absolutním vítězi, který už může být jen
jeden.
Jaká je Vaše další vysněná
meta?
Další metou je pro mě mistrovství světa juniorů pořádané tento
rok v Maďarsku, čehož bych chtěl
využít, jelikož je to podstatně blíže Česku než loňské mistrovství,
které se konalo v Ekvádoru.
Protože si veškeré náklady
hradím sám, bude pro mě Maďarsko rozhodně finančně snesitelnější než Ekvádor. A samozřejmě
tam ze sebe chci vydat to nej(dav)
lepší.

Sezóna stolních tenistek graduje
Květen je měsíc, v němž dochází ve stolním tenisu k vyvrcholení soutěží družstev. Ženy MSK
Gumotex Břeclav patří již patnáct
let nepřetržitě mezi tři nejlepší
české celky, z toho většinou hrály ve finále mistrovství ČR, které
je nadstavbou domácí extraligy.
Stalo se již tradicí, že mistrovský
titul sídlí na jižní Moravě. O jeho
držiteli mezi sebou rozhodují pravidelně ženy Břeclavi a Hodonína.
Břeclav se může pochlubit čtyřmi
mistrovskými tituly, Hodonín je
v tomto směru úspěšnější, pohár
za prvenství v domácí konkurenci
zvedal nad hlavu již dvanáctkrát.
Jak dopadne letošní měření sil? To
se dozvíme až po uzávěrce tohoto
čísla Radnice.
V semifinále MČR měl Hodonín nečekaně hodně práce s SK
Dobré, který sice porazil 2:0 na
utkání, ale bylo to dvakrát nejtěsnějším poměrem bodů 5:4. Ženy
MSK měly v semifinále těžšího
soupeře, CDU Sport ST Ostrava,
který byl po základní části dvoukolové extraligy v tabulce třetí
a ve čtvrtfinále zdolal Havířov 2:1
na utkání. Břeclav si s Ostravou
poradila až nad očekávání hladce, na domácích stolech ji porazila 5:2, v Ostravě jistila postup
do finále výhrou 5:1. Bez poráž-

ky semifinále absolvovala Karin
Adámková, která se stává oporou
družstva, velmi dobré výkony podávala druhá břeclavská členka
reprezentace žen ČR Dana Čechová. Začala již i finálová série, a to
tím nejpříjemnějším způsobem.
Ženy MSK Gumotex Břeclav vyhrály v Hodoníně 5:4 a zvýšily tak
naděje na možnost zisku svého
pátého mistrovského titulu.
Základ k úspěchu ve vzácně
vyrovnaném sportovním boji položily dvoubodové hráčky MSK
Adámková a Čechová, nad jejichž
síly byla jen polská reprezentantka, čtyřnásobná paralympijská vítězka Natália Partyka. Také Ellö
zahrála v prvním finále dobře,
podlehla Ivetě Vacenovské v dobrém zápasu 1:3 a ještě lepší bylo
její střetnutí s Partykou, v němž
měla dva setboly v prvním a jeden
ve čtvrtém setu (1:3). Korunou jejího vystoupení v Hodoníně byl
zisk rozhodujícího pátého bodu
pro MSK po pětisetovém dramatu s ukrajinskou reprezentantkou
Bratejko.
Druhé finále se hrálo 24. května v herně MSK (po uzávěrce),
a tak si na výsledné hodnocení
sezóny 2018-2019 budeme muset počkat do příštího čísla RadJaroslav Hýbner
nice. 
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Opluštil: Rád bych s kamarády vyhrál extraligu
Je jedním z nejúspěšnějších břeclavských softbalistů.
V současnosti hraje v reprezentačním výběru hráčů do 23 let.
S Luďkem Opluštilem jsme si vykládali o zázračném vzestupu
břeclavského softballového oddílu Locos a tréninku nováčků.
Jak ses vůbec k softbalu dostal?
Softbal jsem začal hrát ve čtvrté třídě. Rodiče chtěli, abych dělal nějaký sport. Do té doby jsem
vystřídal bojové sporty a tenis, ale
ta individualita mě příliš nebavila. Přihlásili jsme se s bratrem do
školního t-ballového kroužku. Nebylo to jen o sportovním výkonu,
ale jezdili jsme i na tábory a různé
výpravy, hlavní byl prvek kolektivu a kamarádství, a to zůstává důležitým faktorem doposud.
Kam ses díky softbalu podíval?
V roce 2016 jsme byli s ještě
několika hráči z oddílu vybráni do
české juniorské reprezentace, se
kterou jsme navštívili Nizozemí,
Argentinu, Japonsko a MS v Kanadě. Loni v zimě jsem hrál softball
v Izraeli, letos na Novém Zélandu a teď se s několika spoluhráči
chystáme do Ameriky.

Břeclavští Locos patří mezi
nejúspěšnější mládežnické
oddíly v ČR. Co je tajemstvím
vašeho úspěchu?
Většina týmů je různě poskládaných, my jsme parta od žákovského věku víceméně stejná,
která spolu teď pokračuje do extraligy mužů. To je naše hlavní
výhoda. Jsme jako druhá rodina, nikdo z oddílu nechce odejít, protože je tam výborná parta
kamarádů. Tady vidím velkou
zásluhu Pajdy, že nás takto dal
dohromady. Dále máme velmi
propracovaný plán tréninků, rozhodně trénujeme víc než ostatní a to pod vedením výborného
Dušana Borbély ze Slovenska.
Zajímavá součást je i mentální
trénink, kterému se u nás moc
oddílů nevěnuje, ale v zápase je
často rozhodující nenechat se
rozhodit vlastní chybou a prostě jít dál.

Kdy můžou děti se softbalem začít?
Nejmladším dětem v oddíle je sedm. Učí se základy házení, chytání, pálkování. Prioritou
v mladším věku je to, aby je sport
bavil. Později, kolem dvanácti let,
přichází větší tréninková zátěž
a příprava na zápasy. Tady už víc
pilujeme techniku a snažíme se
jim předat zkušenosti, které jsme s ostatními hráči nasbírali po
světě. Softbal může
hrát každý. Ať už malý
nebo vysoký, mrštný
nebo silný, každý se

Atleti si doskákali pro tituly
Skok do výšky, skok do
dálky a svým způsobem
vlastně i běh přes překážky.
Břeclavští atleti ukázali, že se
odrazit umí na výbornou. A to
doslova. Z mistrovství Moravy
a Slezska ve Vyškově si totiž
odvezli tři mistrovské tituly.
Tomáš Oberndorfer (na
snímku) si dolétl na stodesítce s překážkami pro titul ve výborném čase 14,33 s, který jej zařadil na první místo průběžných
tabulek ČR. Jakub Petrjanoš tentokrát vynechal svou silnější disciplínu- trojskok a soustředil se
pouze na skok daleký, kde ovšem dokázal také zvítězit ve vyrovnaném osobním rekordu 654 cm.
V dálkařském sektoru získal ještě bronzovou medaili Daniel Juráš velmi solidním výkonem
631 cm. Třetí zlato pro Lokomotivu vyskákala v kategorii juniorek Anna Bravencová, titul si odvezla za výškařský výkon 169 cm. Na čtvrtce ještě zaujala celkově šestým místem a výborným
časem 62,01 Katka Osičková.
(dav, jp, foto archiv TJ Lokomotiva Břeclav)

Cykloterasa s občerstvením
Pořádání ﬁremních
a soukromých akcí
Možnost grilování
a zajištění rautů
Adresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
691 41 Poštorná
Tel: +420 776 280 507

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...

může prosadit a najít si styl a pozici ve hře, kde se uplatní.
Jaké jsou tvé největší softbalové úspěchy a sny?
Cením si vítězství na mistrovství Evropy v roce 2017, rok na to
jsme na mistrovství světa skončili
sedmí. Osobně pro mě největším
úspěchem je, že jsme se s břeclavským Locos jako mládežnický oddíl probojovali do extraligy mužů.
Za dva roky bych se chtěl podívat
na MS mužů a někdy vyhrát extraligu mužů s břeclavským oddílem.
Chtěli bychom softball víc představit zdejší veřejnosti. U nás šel oddíl
výkonnostně tak extrémně rychle
nahoru, že veškeré budování zázemí a další zaostalo. Takže jedním z našich snů je zvelebit hřiště,
abychom tu jednou mohli hostit
evropský turnaj. (LOCOS Břeclav)
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Historické úspěchy volejbalových nadějí
Letošní květen přinesl břeclavskému volejbalu dva historické
úspěchy. Na MČR starších žáků v Hradci Králové získali historicky
první zlaté medaile volejbalisté Lokomotivy FOSFA Břeclav. Individuálního ocenění dosáhli také dva břeclavští volejbalisté. Nejlepším nahrávačem se stal Tomáš Wozar a osobností mistrovství ČR byl
vyhlášen Daniel Fabikovič. Břeclaváci tak získali velmi ceněný double, protože v letošní sezóně vyhráli rovněž Český pohár. Trenérem
úspěšného týmu je Vlastimil Fabikovič.
Ke skvělé sezoně Lokomotivy přispěly také mladší žákyně, které
na MČR v Bílovci obsadily stříbrnou příčku. Přemožitelky našly až ve
finále, v němž nestačily na Liberec. Do této celorepublikové soutěže
bylo celkem přihlášeno přes 60 týmů z celé ČR. Trenéry týmu jsou
Lenka a Vlastimil Fabikovičovi.
(juh, foto archiv Lokomotivy)

BŘECLAVSKÝ DRAK 2019
sobota 22. 6. 2019
Nenechte si ujít 10. ročník závodu dračích lodí

BŘECLAVSKÝ
BOJ 2019

pořádaný SVK Břeclav ve spolupráci s Torrsen sports
Přihlásit se můžete do naplnění kapacity závodu,
nejpozději však do 10. června
Sežeňte partu nadšenců, vymyslete nějaký zajímavý
název týmu

nohejbal

registrace nutná na webu

a ohromte všechny svými dresy.

max. 20 týmů - 2 hráči
start: 10:00

Více informací o závodě naleznete na
http://dracilode.svkbreclav.cz/

míč u splavu

termín konání: 9.6.2019
místo konání: Břeclav, Haškova
(Esco klub)

construct man

míčový 4boj:
volejbal, nohejbal,
badminton, tenis

termín konání: 27.7.2019
místo konání: Břeclav, Haškova
(Esco klub)
max. 20 týmů - 2 hráči
prezentace: 7:00 | start: 7:30

délky tratí:
plavání - 600 m
cyklistické kolo - 30 km
běh 5 km
prezentace: 8:00 - 10:00
start: 10:30

termín konání: 31.8.2019
místo konání: Břeclav
(Pod Zámkem u pivovaru)

(v kategorii štafeta můžete absolvovat
jen jednotlivé části triatlonu jako tým)

Televize Fenix
Nový formát vysílání se spoustou nových, vlastních pořadů.
Naladíte si nás na kabelové síti NEJTV a nově i na SELFNET-u.
Všechny pořady přehledně a hned na www.tvfenix.cz
TVFENIX – vaše informace z jihu Moravy

registrace nutná na webu

termín konání: 20.7.2019
místo konání: Břeclav, Haškova
(areál veslařského klubu)
kategorie: jednotlivci, štafeta

závod i pro nejmenší závodníky v 13:30

střelba, kolo, běh

iontový nápoj rozlévaný
robotickou rukou - zdarma

podrobné informace a registraci naleznete na

poběžíme,
uvidíme...

prezentace: 14:00 - 15:00
start: 15:30

www.breclavskyboj.cz

bistro / ubytování / servis / půjčovna / prodej kol

DɀWVNpKĺLãWɀ

SPOLEČENSKÝ DŮM BESEDA HODONÍN
ŠTEFÁNIKOVA 3a

RODINNÁ
RESTAURACE

DĚTSKÉ
OSLAVY

OBLOŽENÉ MÍSY
A RAUTY

SALONEK
PRO 40 OSOB

+420 702 153 275
hristebambino.cz
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Spořicí účet
s neomezeným
limitem

Stavte se na naši nově
otevřenou pobočku

Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2392/17
Provozní doba
Po, út, čt: 8.00–12.00, 12.30–16.00
St: 8.00–12.00, 12.30–17.00
Pá: 8.00–12.00, 12.30–15.00

www.creditas.cz | 800 888 009
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Značková prodejna BERNARD
v Břeclavi.
Chystáte oslavu, pořádáte party?

Nezapomeňte na pivo!
Výčepní zařízení jen za 99 Kč/víkend.
Značková prodejna BERNARD OTEVÍRACÍ DOBA
U Nemocnice
3373/6
Po–Pá 8.00–12.00
180x124mm_PRAMOS_breclavsko_06_2019.ai 1 22.5.2019 7:49:46
690 02 Břeclav
So
8.00–12.00

12.30–18.00

KONTAKT
tel.: +420 725 372 938
e-mail: breclav@bernard.cz
OPRAVDU

DOPŘEJTE SI LEPŠÍ VÝHLED

ČESKÁ OKNA

TRADICE
od roku 1995

s opravdu českými okny

Poptejte okna a dveře PRAMOS
s letní slevou!
Akce platí jen do 30. 6. 2019
800 100 111, více na www.pramos.cz
Okna, dveře, fasády, PVC, hliník
Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK
v ceně od 19.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH

PRAMOS, pobočka Břeclav, Lidická 50, tel: 519 374 444
mobil: 777 035 925, e-mail: breclav@pramos.cz
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