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Centrem města se prohnala historie

Se Sovětským časem na věčné časy! Peace and love! Máme
holé ruce! Čer vnov ý průvod
městem zaskočil nejednoho
kolemjdoucího. Zatímco jedna
skupina cinkala klíčky při sametové revoluci, druhá hlásala lásku a mír.
Opodál zase vykračovali „pionýři, malované děti“, nechyběly krásně nevkusné porevoluční
devadesátky, průvod vedli vymódění páni s dámou v čele. Tou
dámou nebyl nikdo jiný než ředitelka břeclavského gymnázia

Eva Krutáková, která si přišla s početným doprovodem pro dekret
ke starostovi Břeclavi Svatopluku
Pěčkovi. Gymnázium totiž slavilo
sto let od svého založení! A to ve
velkém.
Celý park už od rána patřil studentům gymnázia. Dopoledne
se v parku vyjadřovaly výtvarně
umělecké duše, odpoledne patřilo studentské zábavě za doprovodu výborné muziky. Juniáles
břeclavského gymnázia se prostě vydařil. Na takový průvod se
zkrátka nezapomíná. 
(dav)
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Senior taxi startuje v červenci
Levná přeprava z místa na místo taxíkem. Že to nejde? V Břeclavi
ano. Rada města totiž vybrala provozovatele služby Senior taxi a starší
lidé se tak od července budou moci až šestkrát do měsíce přepravovat
z místa na místo bez nutnosti chodit na autobusovou zastávku, kterou
každý nemá před domem, navíc pro některé seniory může být chůze k
zastávce za každého počasí vyčerpávající. Doprava službou Senior taxi
přitom bude velmi levná. Cena jedné jízdy je stanovena na 20 Kč. Za
jednu jízdu se považuje jednosměrná přeprava. Maximální počet jízd,
které může oprávněná osoba s případným doprovodem využít, je šest
za kalendářní měsíc.
Objednaná jízda bude realizována pouze na území města Břeclavi
a jen k přepravě na určená stanoviště (městský úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, nemocnice, poliklinika, pošty, hřbitovy, knihovny, lékárny a ostatní lékaři na území města Břeclavi), pouze
v pracovní dny a to v době od 7.00 hodin do 16.00 hodin.
Senior taxi bude fungovat od července, nejprve ve zkušebním provozu pro obyvatele Domova seniorů. Ve druhé polovině měsíce pak bude
Senior taxi sloužit všem zájemcům, kteří na tuto službu budou mít nárok. Senior taxi je určeno lidem starším 65 let nebo hendikepovaným občanům, kteří vlastní průkaz ZTP a ZTP/P (bez omezení věku). Tato osoba
může být přepravována s jedním doprovodem, který nehradí platbu za
převoz. Hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena za
ujetý kilometr. Na základě doporučení hodnotící komise rada města vybrala jako provozovatelku Senior taxi Kateřinu Bečičkovou. (juh, dav)
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Začala rekonstrukce Domova seniorů
V červnu bylo slavnostně zahájeno budování přístavby Domova seniorů, první etapy náročné,
ale potřebné rekonstrukce tohoto důležitého městského zařízení.
Finančně nejnákladnější akci tohoto volebního období společně
zahájili poklepem základního kamene starosta Svatopluk Pěček,
místostarostové Jakub Matuška
a Richard Zemánek, ředitel Domova seniorů David Malinkovič
a krajský radní Milan Vojta.
V rámci první etapy vznikne
nové zázemí pro technické a stravovací úseky. Současné prostory
byly nevyhovující jak po stránce
technického stavu, tak i s ohledem na objem činností a logistiku. Hotovo by mělo být do 30. září

příštího roku. Celá investice bude
stát 99,8 milionu korun, 44 milionů získalo město z dotace od ministerstva práce a sociálních věcí.

„Rekonstrukce je pro naše zařízení významný krok, kterým i my
vstoupíme do 21. století a budeme moci našim klientům po-

skytovat služby na úrovni, jako si
zaslouží,“ uvedl při slavnostním
zahájení stavby ředitel Domova
seniorů David Malinkovič.
V další naplánované etapě se
v současném stravovacím úseku
vytvoří přechodné ubytování pro
klienty z prostor, které se budou
revitalizovat. Ve staré části domova je velmi nutné zajistit provoz i z pohledu požární ochrany,
musí se vyměnit veškeré drátové
rozvody, stupačky a rozvody tepla i vody. Je zapotřebí přizpůsobit
ubytovací část současnému objemu poskytované péče a zmodernizovat sociální zázemí klientů.
Všechny tyto práce budou probíhat za plného provozu, což bude
velmi náročné.  (juh, foto dav)

Obliba cyklověže stoupá Radnice hledá

městského architekta

Bezmála osmdesát kol, tedy 3/4 kapacity, parkovalo v červnu běžně
v břeclavské cyklověži. Obliba bezpečného parkování za symbolickou
pětikorunu na den (pro držitele In Karty ČD zdarma) stoupá už řadu
měsíců. V těchto dnech se její obsazenost pohybuje standardně právě
okolo 3/4 kapacity. Lze předpokládat, že s nástupem letních prázdnin
a turistické sezony se obsazenost cyklověže ještě navýší. Bezpečné
parkování pod dohledem kamer městské policie je vhodné také pro
elektrokola. 
(dav)

Vyhlášení veřejné zakázky na
externí zajištění činnosti městského architekta schválila ve
středu 12. června rada města.
"Dobrý městský architekt nám
dlouhodobě chybí a na městě je
to bohužel znát. Od spolupráce si
slibujeme kvalitu pořizovaných
rozvojových dokumentů, projekční přípravy i jejich realizace.
Městský architekt se bude podílet také na zadávání a realizaci
investičních akcí města. Bude zajišťovat architektonické a urbanistické soutěže města, koncepci
tvorby veřejného prostoru (dlažba, městský mobiliář, veřejné prostranství, veřejné osvětlení apod.)
a navrhovat urbanistické a archi-

tektonické úpravy ve městě," nastínil představy vedení radnice
o práci městského architekta místostarosta Jakub Matuška.
"Očekáváme, že s vítězným
dodavatelem bude uzavřena
smlouva o poskytování služeb
na dobu neurčitou v předpokládaném rozsahu 60 hodin za měsíc," doplnil místostarosta. Rada
také schválila složení hodnotící
komise, kterou tvoří renomovaní
architekti doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Karel Božek a Ing.
arch. Zdeňka Vydrová.
Uchazeči musí podat žádost
do 1. 8. 9.00 h. Více informací na
https://breclav.eu/urad/sluzby-vypsane. 
(juh)

Oprava mostu na Pohansko V Břeclavi vyhrálo
evropské volby hnutí ANO
Hnutí ANO 2011 potvrdilo své celorepublikové vítězství ve
volbách do Evropského parlamentu i v Břeclavi.

Technické služby města zvládly v červnu opravu mostu za Pohanskem za jediný den. Za pomoci jeřábu byl vyměněn rozpadlý dřevěný
trám, na kterém ležela ocelová konstrukce. Nyní je most, který začal
sloužit v roce 1985, opět bezpečně průjezdný. 
(juh, foto dav)

Výsledky voleb v Břeclavi (v závorce je celostátní výsledek):
1. ANO 2011
23,59%
(21,18%)
2. ODS
13,55%
(14,54%)
3. KSČM
11,02%
(6,94%)
4. Piráti
10,87%
(13,95%)
5. SPD
9,76%
(9,14%)
6. STAN+TOP 09
7,56%
(11,65%)
7. KDU-ČSL
7,12%
(7,24%)
8. ČSSD
4,86
(3,95%)
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Slovo starosty

Vlaky a kola jsou součástí života Břeclavanů
Vá že n í
obyvatelé
Břeclavi,
letos
uplynulo 180 let
od příjezdu prvního
v l aku na
dnešní území Česka. Stalo se tak
6. června 1839, kdy přijely dvě parní lokomotivy, Austria a Moravia,
do Břeclavi. Táhly přitom osmnáct
vozů. Od doby příjezdu prvního vlaku se mnohé změnilo, Břeclav je
však důležitým železničním uzlem
i 180 let od této historické události.
Příjezd 1. vlaku z Vídně do Břeclavi slavilo celé město a jeho okolí.

Jak uvádí historické prameny, několik stovek obyvatel Poštorné,
Charvátské Nové Vsi, Hlohovce,
Lanžhota, Hrušek, Podivína a dalších obcí tehdy přišlo či přijelo povozy už brzy ráno a usadilo se po
obou stranách jednoho pásu kolejí. Budova železniční stanice byla
slavnostně vyzdobena. Příjezd
prvního vlaku očekávali i zástupci městečka a vojenská kapela.
Byla to velká sláva a pro Břeclav
mimořádná událost. Cesta z Vídně do Břeclavi přitom trvala dvě
a půl hodiny.
Na počátku mnoha významných věcí, které posunuly společnost vpřed, stál odpor. Stejně tak
tomu bylo v případě železnice,

Na Břeclavsku
byl spatřen medvěd

proti které byl na začátku „bůh
i svět“. Se stavbou železnice se
neztotožňovali lékaři, kněží, rolníci, statkáři, poštmistři i policie
zejména kvůli vysokým finančním nákladům na stavbu, pochyby
vyvstávaly i nad tím, jestli vůbec
bude železnice lidem a státu
k užitku. Nakonec ale přeci jen ke
stavbě železnice došlo, což zcela zásadně ovlivnilo další vývoj
města.
Jak by dnes vypadala Břeclav,
kdyby tehdy stavba železnice nebyla odsouhlasena, nebo by trať
vedla jinudy, se dnes můžeme jen
domnívat. Z hlediska historického
by ale bez železnice rozvoj města
nešel zdaleka takovým tempem,
jako tomu bylo, a tak bychom
možná dnes byli městem co do
počtu obyvatel stěží polovičním.
Železnice ovlivnila život Břeclavanů více, než si jsou mnozí
ochotni připustit. V dobách největšího rozmachu vedla vlečka
k cukrovaru a vlaky tak doslova
brázdily město. V časech nedáv-

no minulých, kdy auto bylo spíše přepychem než spotřební věcí,
Břeclavané často využívali služeb železnice a lidé z mnohých
měst jim to právem záviděli. Vždyť
mohli a nadále mohou díky železničnímu uzlu cestovat pohodlně
vlakem na všechny světové strany.
I přesto, že přeprava automobilem dnes vládne světu, Břeclavané na vlak nezanevřeli stejně jako
na svá kola. Což nakonec dokazují i stále se zvyšujícím počtem kol
v cyklověži. Zatímco v některých
jiných městech cyklověže mnohdy zejí prázdnotou, ta břeclavská
se těší vzrůstajícímu zájmu cyklistů. Vypadá to, že i přes stále se zvyšující podíl automobilové dopravy
zůstali Břeclavané věrní vlakům
a kolům, za což jsem rád a právě
toto vnímám jako součást zdravého patriotismu a hrdosti obyvatel města. Zároveň věřím, že kola
a vlaky ze životů Břeclavanů nevymizí ani v budoucnu.
Bc. Svatopluk Pěček
starosta Břeclavi

Na kole jen s přilbou!

V sobotu 15. 6. večer spatřili na lesní stezce mezi Týncem a Tvrdonicemi dva cyklisté medvěda. Tuto skutečnost nahlásili pracovníkům
Městského úřadu Břeclav. Ti kontaktovali starosty okolních obcí a další
orgány. Podle svědků se o medvěda jednalo zcela určitě. Den předtím
měl být přitom medvěd zachycen na fotopast u Bzence. Po několika
dnech medvěda viděli u Moravské Nové Vsi. Na Břeclavsku se přitom
v posledních letech objevil medvěd už poněkolikáté. Na městském
facebooku měla zpráva o medvědovi neskutečný ohlas. Oslovila totiž
díky obrovskému množství sdílení 120 tisíc lidí. (dav, ilustrační foto dav)

Ochranná přilba je při jízdě na kole nejdůležitějším ochranným prvkem a je povinná pro cyklisty mladší 18 let. „To se snažíme vštěpovat dětem na dopravním hřišti už v předškolním věku.
Bohužel ne každý toto pravidlo dodržuje. Situace v ulicích našeho
města je na pováženou. Apelujeme i na rodiče, aby učili své ratolesti používat přilby od malička a dohlédli na to, aby je používali
i ti starší 10 let, kteří už mohou jezdit bez doprovodu,“ uvedl velitel městské policie v Břeclavi Stanislav Hrdlička.
A něco málo ze statistik - v roce 2018 zemřelo při dopravních
nehodách 565 osob. Z toho bylo 38 cyklistů, z nichž 30 nemělo
přilbu. Jednalo se o 79 procent všech usmrcených! Srazí-li se cyklista, který jede rychlostí v 15 km/h s osobním automobilem, které
jede pouhých 35 km/h, síla nárazu se rovná pádu z 10 metrů! Bez
přilby je pravděpodobnost přežití téměř nulová. Proto chraňme
to nejcennější, co máme – zdraví a životy našich dětí.
(rigó)
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Smuteční místnost
Blikající zelená
a nový odbočovací pruh soutěží o titul Stavba roku
Blikající zelená na semaforu,
když končí její doba. Věc, kterou
již léta znají řidiči v sousedním Rakousku, bude o prázdninách fungovat i na křižovatkách v Břeclavi.
Břeclav se tak stane prvním
městem v republice, kde řidiči
blikající semafor uvidí. Dosud to
podle platných předpisů nebylo
možné, nyní ale ministerstvo dopravy uvažuje o změně. Centrum
dopravního výzkumu proto vybralo Břeclav jako modelové město,
kde ověří, jak by se blikající zelená
osvědčila. Ministerstvo dopravy si
od projektu slibuje zvýšení bezpečnosti na křižovatkách.
Břeclav vloni instalovala nové
semafory s dynamickým řízením
dopravy na šesti křižovatkách na
hlavním průtahu městem.
Řidiče jedoucí z Břeclavi do
Poštorné bude brzy čekat ješ-

tě jedna novinka. Ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje letos na
podzim rozšíření stávající silnice
o nový samostatný odbočovací
pruh v délce cca 32 m, aby auta
jedoucí od Břeclavi mohla lépe
odbočit ze třídy 1. máje do ulice
J. Skácela. V současnosti se totiž
často stává, že řidiči, kteří chtějí
odbočit, zablokují provoz ve smě(juh)
ru do Poštorné. 

Břeclavská smuteční síň je nevšední a unikátní stavbou. Proto rada
města rozhodla o přihlášení síně do prestižní soutěže Stavba roku 2019.
Stavbu realizovala v letech 2017-2018 Stavební firma Plus podle projektu architekta Libora Foukala. Odborná porota bude navržené stavby hodnotit během letních měsíců, slavnostní vyhlášení výsledků se
uskuteční 21. října v Betlémské kapli v Praze. 
(juh, foto dav)

Záchranářští psi soutěžili v Poštorné
pořadí na dalších místech nebylo
do poslední chvíle jisté. Nakonec
se na druhém místě umístil tým
Německých krátkosrstých ohařů
a na třetím se stejným bodovým
ziskem tým Lousianských leopardích psů. Na místě čtvrtém pak
pouze s jednobodovou ztrátou
tým Flat coated retriever. Na dalších místech byly v rozmezí pěti

Záchranářská činnost má
mnoho podob. Pozornějším
z vás určitě neuniklo, že v posledních několika letech častěji projíždí Břeclaví automobily
s lidmi v červených uniformách
se psy. Všichni míří do areálu bývalé pohraniční roty v Poštorné,
kde vzniká nový výcvikový prostor pro výcvik složek IZS a především záchranných psů.
První červnový víkend se zde
konala již tradiční největší událost
záchranářské sezóny. Jihomoravská brigáda Svazu záchranných
brigád ČR v Poštorné pořádala
Pohár plemen záchranných psů.
Na startu této atraktivní soutěže
tříčlenných družstev se sešlo čtrnáct týmu z celé České republiky.

V každém z týmů byli vždy tři zástupci některého plemene používaného při záchranných pracích.
Každý ze psů však plnil jiný úkol.
Speciální práce probíhaly ve dvou
disciplínách a to v plošném vyhledání osob v terénu a ve vyhledávání v sutinách. Smyslem práce
psa je najít v co nejkratším čase
všechny osoby ukryté v soutěžním terénu. Třetí ze soutěžících
pak absolvoval cviky ovladatelnosti a dovedností psa. Zvítězil
tým s nejvyšším součtem všech
bodů z jednotlivých disciplín. Letošní klání bylo velmi vyrovnané
a do poslední chvíle nebylo jasné,
kdo bude stát na stupních vítězů.
Zatímco první místo získal s náskokem 11 bodů tým Erdelteriérů,

bodů další tři týmy. Přitom bodové hodnocení v jednotlivých
disciplínách nebylo zdaleka tak
vyrovnané. To vypovídá jednak
o vysoké náročnosti, ale i o vysoké připravenosti psů a psovodů.
Více výsledků, obrázků a informací o Poháru plemen2019 naleznete na www.poharplemen.cz.
Jan Zoňa

Péče o nevidomé
přechází na Tyfloservis
Měs to Břeclav ukončilo
smluvní spolupráci se společností TyfloCentrum Brno, regionální pracoviště Břeclav. Péče
o nevidomé a slabozraké v Břeclavi přechází na obecně prospěšnou společnost Tyfloservis Brno.
„Vyhodnocujeme ve spolupráci s Jihomoravským krajem kvalitu
poskytovaných služeb. U Tyflocentra jsme shledali několik nedostatků a tuto organizaci nadále
podporovat nebudeme. Poskytovanou službu nahradí od 1. července Tyfloservis, o.p.s. tak, aby
sociální práce s nevidomými zůstala v Břeclavi nepřerušena," uvedl místostarosta Břeclavi Jakub
Matuška.

Poskytovaná služba Tyfloservisu bude terénní a do své péče
převezme současné břeclavské
klienty. Terénní a ambulantní sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých poskytuje Tyfloservis
po celém území České republiky
prostřednictvím sítě svých krajských středisek.
Tyfloservis, o.p.s. nabízí nevidomým a slabozrakým lidem
poradenství, výběr vhodných
pomůcek a nácvik konkrétních
dovedností. Učí klienty péči
o domácnost, chůzi v prostoru,
Braillovo písmo, psaní na klávesnici a další dovednosti a posky tuje bezplatnou sociální
rehabilitaci. 
(jp)
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Zastupitelstvo města na 7. zasedání 19. června schválilo
•Záměr města vykoupit část pozemku p. č. 3327/17 a pozemek
p. č. 1882/5 na ulici Hájová.
•Záměr prodeje části pozemku
p. č. 3101/31 o výměře cca 44 m2
na ulici J. Opletala.
•Z á m ě r p r o d e j e p o z e m k u
p. č. 352/2 o výměře 117 m2 a části
pozemku p. č. 352/3 o výměře cca
175 m2 v ulici Za Bankou.
•Z á m ě r p r o d e j e p o z e m k u
p. č. 3713/10 o výměře 2 m2 na
ulici Lidická.
•Záměr prodeje části pozemku p.
č. 1166/172 o výměře cca 25 m2
v ulici Údolní.
•Záměr prodeje pozemku p. č. st.
51/4 o výměře 76 m2 na ulici Generála Šimka.
•Záměr prodeje pozemku p. č. 1846
o výměře 211 m2 na ulici Nádražní.
•Záměr prodeje části pozemku p.
č. 3721/59 o výměře cca 17 m2 na
ulici Pastevní.
•Záměr prodeje části pozemku p.
č. 429/69 u zimního stadionu.
•Záměr prodeje části pozemku p.
č. 371/1 o výměře cca 2 m2 v ulici
Kollárova.
•Záměr prodeje části pozemku p.
č. 3634/10 o výměře cca 500 m2
u kostela Církve adventistů sedmého dne.
•Záměr směny částí pozemku p.
č. 3682/23 o celkové výměře cca
55 m2 za pozemek p. č. 2815/44
o výměře 194 m2 a za část pozemku p. č. 2813 o výměře cca 95 m2.
•Záměr směny části pozemku p.
č. 2305/1 v k. ú. Poštorná o výměře cca 35 m2 za pozemek p. č. 28/5
o výměře 79 m2 v k. ú. Poštorná.
•Záměr prodeje části pozemku p.
č. 323/2 o výměře cca 25 m2.
•Záměr prodeje pozemku p.
č. 3748/19 o výměře 15 m2 v lokalitě garáží za poliklinikou.
•Záměr prodeje části pozemku p.
č. 3721/73 v k. ú. Břeclav, o výměře 33 m2 v ulici U Rybníka.

•Záměr města vykoupit pozemky
p. č. 1563/25 v k. ú. Poštorná o výměře 30 m2 a p. č. 3064/18 v k. ú.
Břeclav o výměře 337 m2.
•Záměr města vykoupit pozemky
p. č. 3095/148 o výměře 46 m2
a p. č. 3095/64 o výměře 24 m2,
oba v k. ú. Břeclav.
•Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků p. č. 327/18 o výměře 131 m2, p. č. 327/17 o výměře
50 m2, p. č. 327/16 o výměře 108
m2, p. č. 184/4 o výměře 86 m2,
p. č 184/75 o výměře 28 m2 ,
p. č. 184/74 o výměře 63 m2, p.
č. 184/70 o výměře 23 m2, p. č.
184/1 o výměře 63 m2 a p. č. 327/3
o výměře 97 m2, vše v k. ú. Charvátská Nová Ves, v ulici F. Kňourka.
•Prodej části pozemku p. č. st. 64/2
v k. ú. Břeclav o výměře 44 m2 v Rybářských uličkách.
•Záměr města bezúplatně, případně úplatně převést pozemek p.
č. 5402 o výměře 93 m2 v k. ú. Břeclav a část pozemku p. č. 3095/32
o výměře cca 70 m2 v k. ú. Břeclav,
z vlastnictví ČR–Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.
•Prodej pozemku p. č. st. 6341 v k.
ú. Břeclav o výměře 7 m2.
•Uzavření kupní smlouvy a dohody o předkupním právu na prodej
části pozemku p. č. 5721/1 v k. ú.
Břeclav, o výměře 25 m2.
•Prodej jednotky č. 3168/7, která
zahrnuje byt a podíl o velikosti
1015/4937 na společných částech
nemovité věci, na pozemku p. č. st.
1412/4, jehož součástí je dům č. p.
3168, to vše v k. ú. Břeclav v ulici Na
Pěšině. Dále prodej podílu o velikosti 1015/14811 na pozemku p.
č. st. 1412/1 v k. ú. Břeclav.
•Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.
č. 2773/15 o maximální výměře
9 m2 v k. ú. Poštorná, za účelem realizace stavby Cyklotrasa Včelínek.

•Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup pozemků p.
č. 1514/13 o výměře 126 m2 a p.
č. 1563/28 o výměře 152 m2, oba
pod komunikacemi na ulicích Komenského a Havlíčkova.
Zastupitelstvo města na témže
zasedání neschválilo:
•Záměr prodeje pozemku p. č.

372/64 v k. ú. Břeclav o výměře 287 m2 v zahrádkářské kolonii
Nad splavem.
•Záměr prodeje části pozemku p.
č. 223/2 na bývalém autobusovém nádraží.
•Prodej částí pozemku p. č. 2103/1
v k. ú. Charvátská Nová Ves o výměře 156 m2 a p. č. 2103/162
o výměře 14 m2.

Aktivity projektu MAP
MAS Lednicko-valtický areál,
z.s. společně s Dobrovolným svazkem obcí LVA pokračuje v realizaci
projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (registrační
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0
/17_047/0009693. Od července
2018 až doposud realizovali přes
dvacet akcí, které vychází z aktuálního akčního plánu či jsou povinnými aktivitami projektu, a další jsou
plánovány.
V květnu letošního roku se na
jednáních sešly všechny pracovní
skupiny projektu a uskutečnilo se
také setkání řídícího výboru, který
na svém jednání, schválil prodloužení a změny v aktuálním akčním
plánu na období 2018/2019, provedené úpravy jsou reakcí na měnící
se požadavky a potřeby zapojených
škol a školských zařízení.
V současné době probíhá aktivita „podpora škol v plánování“,
jejímž cílem je přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP.
Zapojené školy vypracovávají popis svých potřeb, který poté předají
členům realizačního týmu. Agregované popisy potřeb škol jsou také
jedním z podkladů pro aktualizaci
analytické části dokumentace MAP.

Květnový seminář na téma
Technické mateřské školy s lektorem Jaroslavem Martínkem přiblížil učitelkám MŠ práci s nářadím
a materiálem včetně výroby vlastního modelu. Diskutovalo se také
zapojení dalších pedagogů a rodičů v reálné činnosti v konkrétních
školkách.
Jednou z povinných aktivit
projektu jsou workshopy s rodiči.
Tématem květnového workshopu v knihovně byly zásady komunikace a spolupráce mezi školou
a rodinou s dítětem s poruchou
autistického spektra. Aktuální informace o projektu a jeho dalších
aktivitách naleznete na webových
stránkách www.map-breclavsko.cz
nebo facebookovém profilu (MAP
v ORP Břeclav).
Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který
je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, v jehož
rámci je možné v programovém
období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů
(neš)
(ESIF). 
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Příspěvky zastupitelských klubů

Otloukánci ve školách
Ve staromilských příbězích
se ve vesnické hospodě setkávaly tři osobnosti, aby se poradily,
co s obcí. Pan starosta, pan farář
a pan řídící. Dnes je postavení
pana řídicího o poznání slabší.
Vědomosti jsou všude a neustále přístupné na internetu. Na
co škola a učitel. V demokracii
všichni znají svá práva a povinností je také dost. Proč myslet
na to mít potomky a patřičně je
vychovat. Když jste ještě v předminulém století na vesnici neměli nebo dobře nevycepovali
potomky, domovská obec vás ve
stáří nechala dožít v chudobinci.
Moderní společnost nakládá
na školy stále nové povinnosti. V roce 2000, se vstupem do

EU, byly zrušeny okresy a všechny školy povinně dostaly právní
subjektivitu. Pro pojmu neznalé:
před úředníky a zákony je stejně
zodpovědná malá škola s pěti
učiteli i velká nemocnice s ředitelem, náměstky, ekonomickým
oddělením a právníkem.
Ředitelé škol, pod tlakem
byrokracie, postupně přestávali sami učit, řídit pedagogický
proces i obhajovat učitele před
nekritickými rodiči. Musí hlídat
zákony, rozpočet, inkluzi, vyplňovat kdejaké tabulky, kontrolovat účetní, opravovat padající
střechy. Byrokracie narůstá.
Čím menší škola, tím je trápení ředitelů horší. Proto nejsou noví ředitelé, do konkurzů

na volná místa se nehlásí jejich
zástupci, kteří dobře vědí, co na
řediteli leží, ale mladí nadšenci
bez zkušeností.
Své tvrzení podpořím ilustrací z těchto dní. Zaslechli jste jistě opakovaná rozhořčení rodičů,
že jejich děti mají moc domácích
úkolů! „To je přeci práce školy!“
znělo medii. Málokdo se zamyslel, že skutečnou motivací pisatelů je nechuť se s tím svým
nezvedencem nad domácím
úkolem trápit. Nikdo z učitelů
se nebránil, unaveni systémem,
dál táhli káru povinností, nikdo
z ředitelů se neozval, zdeptáni
odpovědností za kdejakou hloupost, odevzdaně čekali na spásu
blížících se prázdnin.

Poté jeden datový novinář vypátral tabulku zpracovanou úředníky EU o množství času, který
děti tráví domácí přípravou. Dokládá, že v na druhém stupni ZŠ
tráví čeští žáci domácími úkoly nejméně času z celé Evropy!
V psychologii nás kdysi učili, jak
vypadá křivka zapomínání, jak je
například pro efektivitu výuky jazyků nezbytné, opakovat získané
vědomosti mnohokrát a v časovém vzdálenosti několika hodin.
Ano, my pedagogové to víme, ale
pod tlakem otloukání systémem
nemáme sílu obecnou pravdu obhajovat. Nejméně v celé Evropě!
Leo Čuda,
KDU-ČSL Břeclav,
předseda školské komise města

Mašinka MORAVIA - symbol města
Před pardubickým nádražím
stojí bronzová socha stavitele železnice z České Třebové do Prahy Ing. Jana Pernera. Jako pocta
člověku, který se zasloužil o rozvoj železnice a města Pardubice.
V životní velikosti dohlíží na provoz před nádražím.
Všechna místa mají své příběhy, které stojí za to si připomínat.
Protože ze znalosti minulosti si
vytváříme citová pouta k zemi
či k obci, kde žijeme či odkud
pocházíme. Abychom si historii
lépe pamatovali, stavíme sochy
a slavíme svátky. I Břeclav má
své příběhy.

Jedna z nejvýznamnějších
událostí se stala před 180 lety
- 6. června 1839. Právě byl dokončen první úsek Severní dráhy
císaře Ferdinanda - trať z Vídně
do Břeclavi - a do českých zemí
přisupěl poprvé parní vlak a za
velké slávy zastavil u nás v Břeclavi, resp. v nové železniční stanici Lundenburg.
Vlak za sebou přitáhly lokomotivy MORAVIA a AUSTRIA
- jména tehdy lokomotivy dostávaly podobně jako lodě. Byly
vyrobeny v Anglii a patřily k prvním strojům, které na rakouské
dráze sloužily.

Byly to malé dvouosé parní lokomotivy – jen 4,5m dlouhé, měly
čtyři kola, kotel měl dřevěné obložení, vpředu čouhal štíhlý vysoký komínek a strojvedoucí neměl
kabinu. Za sebou táhly tendr naložený dřevem a několik vagonků.
Když jsem kdysi poprvé viděl
její obrázek a seznámil se s její
historií, stal jsem propagátorem
myšlenky, že právě tento téměř
pohádkově vyhlížející parní stroj
by se mohl stát jedním ze symbolů Břeclavi. I když je to jen „stroj“,
určitě by si zasloužil, aby zde stála jeho socha či replika. V životní
velikosti jako socha Jana Pernera

v Pardubicích. Protože lokomotiva MORAVIA byla na počátku novodobého rozvoje našeho města.
Věřím, že se to jednou podaří
a že si na její plošinu pro strojvedoucího bude moci vylézt každý
břeclavský prcek, aby si představil, jaké to tenkrát bylo. A tatínek mu bude povídat o tom,
jak k nám ta mašinka přisupěla.
A možná budou oba tak trošku
pyšní na to, že to byla právě Břeclav, kudy do českých zemí začaly
jezdit parní vlaky a že MORAVIA
přijela na čele prvního z nich.
Luboš Krátký, zastupitel
města za uskupení Naše Břeclav

Přednádraží – a co dál?
V minulé Radnici byly této
akci věnovány dva příspěvky.
Příspěvek místostarosty Matušky a pana zastupitele Krátkého.
Akce připravovaná v minulém
volebním období byla posunuta v důsledku revitalizace budovy železniční stanice Břeclav na
letošní podzim. V minulém volebním období jsem byl s kolegy označován za mistra světa
v budování parkovišť, a proto si
dovolím věcnou poznámku. Problematiku parkování jsem osobně řešil s občany přilehlých ulic,
před jejichž domy vozidla parkují. Problémem jsou vozidla ne-

jenom lidí cestujících vlaky, ale
i zaměstnanců jak České pošty
či Českých drah. V důsledku omezení parkování u pošty na dvě hodiny došlo k vytlačení vozidel do
okolních ulic.
Zde si dovolím polemizovat
ohledně využití přilehlých ulic
k parkování, byť na omezenou
dobu asi nebude zbytí. Byli to právě obyvatelé okolních ulic, kteří
si stěžovali na to, že v jejich ulicích parkují celý den cizí vozidla,
a ptali se, jak se bude řešit, když
po příjezdu ze zaměstnání nemají kde zaparkovat. Má odpověď
byla vždy stejná: „Sepište petici

a podle počtu občanů, kteří záležitost vnímají jako problém, bude
přistoupeno k řešení“. Žádná petice doručena nebyla.
Situace bude nejspíš jiná, až
přibude padesát vozidel z přednádraží a další vozidla po rekonstrukci parkovacích míst na ulici
Sady 28. října. S panem zastupitelem Krátkým nesouhlasím
v tom, že potřebuji studii potřebnosti parkovacích míst. Zrušená
místa umíme spočítat sami. Pokud však jde o tvrzení, že vznikne problém s parkováním, plně
s panem Krátkým souhlasím. Problémy mělo s předstihem vyřešit

90 míst na bývalém autobusovém nádraží. Parkoviště je dnes
plné. Proto by určitě pomohlo
mnou doporučované vybudování parkovacího domu ve stylu
autobusového nádraží Zvonařka v Brně, využívané i v Hradci
Králové. Přízemí plus dvě patra
za odhadovaných 60-80 milionů korun umožní parkovat cca
200 vozidlům. Tím se vyřeší parkování vozidel osob cestujících
vlakem, zaměstnanců okolních
zaměstnavatelů a zákazníků přilehlých obchodů.
Jaroslav Válka
zastupitel města za ČSSD
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Josef Košulič: Chybí nám tu helikoptéra
Josefa Košuliče lidé znají jako
rázného, ale spravedlivého chlapíka, který se s ničím nemaže. Právě
pro jeho přímou povahu, charakter a svérázný smysl pro humor
jej mají rádi. Košuličovi je 67 let
a končí jako velitel sboru dobrovolných hasičů ve Staré Břeclavi.
Nadále však zůstane zástupcem
velitele.
Josef Košulič se narodil, jak
sám říká, pod „hůkající sirénů“.
„Můj otec byl velitel hasičů, no a já
jsem vlastně narozený na staré
zbrojnici. Nad kolébkou mi hůkala
siréna. Cvičím od svých 7 let, takže jsem hasičem už 60 roků,“ vysvětluje Břeclavan, který desítky
let pracoval také jako profesionál.
A jaký je dnes mezi mladými
zájem o službu u sboru? „Co se
týká malých dětí, tady jsme bohužel neměli úplně nejlepší zkušenosti s jejich vedením, takže
drobotinu už ve sboru nemáme.
Sehnat člověka, který by se dětem
systematicky věnoval a dobře je
vedl, je složité. Ale mladí hasiči se
nám sami hlásí. Otestuju je, a když
vidím, že jsou aktivní, že se snaží,
tak je obleču,“ pokračuje Košulič
s tím, že zkušební doba je dva roky
a obléci hasiče není levná záležitost. Vyjde to asi na padesát tisíc.
Jednotka SDH Stará Břeclav
je podle jejího velitele skvěle vy-

bavená. „Za to musím břeclavské
radnici poděkovat. Nová zbrojnice, nová technika. Perfektní vybavení. Máme opravdu vše, co
potřebujeme a na vysoké úrovni.
Snad jen ten heliport a helikoptéra nám tu chybí,“ vtipkuje hasič,
který na postu velitele SDH působil desítky let.
Úroveň hašení požárů vzrostla
podle Košuliče v poslední době
o stovky procent. „Technologie
neskutečně poskočily. Zatímco
dříve jsme zkrátka pustili proud
vody, což sice uhasilo požár, ale
ta následná poškození po kontaktu nemovitosti s velkým množstvím vody byla nezřídka značná,
teď se hasí daleko efektivněji.

Používáme moderní seřiditelné
proudnice, v cisternách máme vysokotlaká čerpadla. Při hašení se
používá více tlaku, méně vody,
efekt je vysoký, následné poškození majetku vodou je nesrovnatelně nižší než dříve,“ vysvětluje.
Za dobu, co je hasičem, zažil
Josef Košulič nespočet nestandardních situací. „To bychom tu

byli asi do rána, kdybych vám
o všech vyprávěl. Vzpomenu jednu z poslední doby. Několik hasičských vozů, policisté i záchranka
vyjeli na oznámení k ženě, která ležela na lehátku na řece Dyji
a spala. Nicméně na kolemjdoucí
působila jako mrtvá. Když jsme
tam všichni přijeli, žena v rouše
Evině se divila co se děje a na lehátku se jen otočila s tím, že se
opaluje. Ale i takové situace patří
k životu hasiče. Vždy se nám uleví, když je vše v pořádku,“ popisuje Košulič, který už zažil stovky
dramatických okamžiků při boji
s ohněm.
„Hasiči musí být odolní nejen fyzicky, ale hlavně psychicky.
Dostáváme se do situací, které je
někdy obtížné zvládnout hlavně
psychicky, často se k nim pak člověk v myšlenkách vrací. Je třeba
se s nimi ale umět vypořádat a jít
dál,“ uzavírá Košulič s tím, že novým zájemcům jsou dveře u sboru
(dav)
otevřeny.

!!! POZOR !!!
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Do práce na kole ujeli třicet tisíc kilometrů

V letošním roce se v České republice do akce Do práce na kole
zapojilo téměř 20 tisíc lidí z 2 737
firem a institucí, kteří v květnu
na kole, pěšky, nebo poklusem
překonali vzdálenost 3,6 milionů kilometrů. Chodci a běžci letos tvořili 30 % všech účastníků.
V Břeclavi nechalo svá auta doma

téměř tři sta účastníků, kteří za
měsíc najezdili, nachodili a naběhali přes 30 tisíc kilometrů.
Oficiální ukončení letošního
ročníku se uskutečnilo na Cyklosféře pod zámkem, kde starosta
Břeclavi Svatopluk Pěček předal ocenění nejpilnějším účastníkům. Mezi jednotlivci najezdili

nejvíce kilometrů Martin Borot
(2 001,8 km), Ivo Čepera (1 698,8
km) a Milan Beneš (1 526,5 km).
V kategorii pravidelnosti týmů si
nejlépe vedli Alkáči (Alca plast),
4IT (Otis), MLM Břeclav (Město
Břeclav) a 100% (Emerson). Mezi
chodci a běžci měli nejvíce kilometrů v nohách Sudy (274,1 km),

Ladinp (251,3 km) a Tomáš Černý
(127,3 km).
Pro účastníky slavnostního
ukončení akce byla připravena
také tombola, v níž bylo hlavní cenou stylové městské kolo, které
si ze tří vylosovaných vybojovala v dramatickém souboji házení
míčků na cíl Jana Rozková. (dav)
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Za války ji vyslýchalo gestapo Prázdninový provoz břeclavských
Že mají mnozí lidé, kteří si prošli útrapami války,
tuhý kořínek, ukazuje vdova po pilotovi Vladimíru Kowačovi Libuše. I ve svých
97 letech, ke kterým jí za
město popřál místostarosta Břeclavi Richard Zemánek, je neskutečně vitální
a mozek jí slouží bravurně.
Dodnes nemůže zapomenout, co její rodině udělal minulý
režim, přesto zůstává optimistkou.
A co radí na dlouhověkost? „Čerstvé kozí mléko. Jako malá jsem
ho pila stále a myslím, že mám
díky tomu pevné zdraví a dokázala
jsem až doposud ustát vše, co se
mně a mojí rodině v životě dělo,“
vysvětluje.
Libuše se narodila v rodině legionáře. Za války působila jako
spojka mezi zajatými Belgičany
a břeclavskými odbojáři. Proto ji
také zatklo v roce 1942 gestapo,

mateřských škol 2019
červenec 1. 7. – 31. 7. 2019
Město

MŠ Břetislavova
(budova Slovácká)

srpen 1. 8. – 23. 8. 2019
Město

MŠ Hřbitovní

které ji věznilo a vyšetřovalo několik týdnů. V 1946 se provdala
za Vladimíra Kowače, se kterým
se znala už před válkou. Ten sloužil za 2. světové války jako pilot
u bombardovací a stíhací perutě
RAF v Anglii. Po návratu do vlasti
jej komunisté degradovali a zbavili zaměstnání. Rodině navíc hned
po válce zabavili majetek i živnost.
Dcera manželů Kowačových emigrovala v roce 1968 do Anglie. Libuše žije v Břeclavi a od roku 2001
je vdovou. 
(dav)

Češi v Chorvatsku, ale ne u moře
Několik návštěv obce Jevišovky a pracné přípravy výstavy
o životě a kultuře moravských
Chorvatů. To všechno naplnilo pravý účel snažení skupiny
žáků břeclavského gymnázia
ze 4.A, kteří se společně se svými učiteli Škodou, Přibáněm
a Uhrovou vydali do Končenice, chorvatské obce, kde už 200 let žije významná česká komunita,
a kde také sídlí partnerská Česká škola Josefa Růžičky.
Na setkání Břeclavané zjistili, kolik Čechů ovlivnilo Záhřeb, kolik je
v Chorvatsku českých škol. Došlo řeč i na historii moravských Chorvatů a chorvatských Čechů.
„Byli jsme příjemně překvapeni, jak někdo, kdo se nenarodil v České
republice a celý život žije v Chorvatsku, miluje a neskutečně rád dodržuje
všechny naše zvyky, tradice a svátky. Je úžasné, jak je tato komunita hrdá
na to, že jejich kořeny sahají právě do Česka,“ řekla koordinátorka projektu Erasmus+ Marie Dohnalová s tím, že na přelomu srpna a září přivítají
studenti gymnázia v Břeclavi pro změnu chorvatskou návštěvu. (gymn)

MŠ Kupkova (budova Sovadinova)
MŠ U Splavu

Poštorná

MŠ Osvobození

Poštorná

MŠ Okružní

Ch.N.Ves

MŠ Na Valtické

Ch.N.Ves

MŠ Kpt. Nálepky

Uzavření všech mateřských škol do 26. 8. 2019 do 31. 8. 2019 (přípravný týden). Zahájení provozu mateřských škol 2. 9. 2019.

A to je ta krásná země
Ne, nejde o nostalgické povzdechnutí nad úryvkem naší hymny. Tímto názvem zastřešili učitelé
z II. stupně na základní škole Slovácká projektový den ze zaměřením na znalosti o České republice,
její historii, kultuře a tradicích.
Na stanovišti zmalovaná republika skutečně žáci malovali křídami
na chodníku naši zem v odstínech
duhy, v kuchyňce do české mapy
správně zařazovali krajové speciality, v učebně zeměpisu zase hrady
a zámky, v přírodopise naše chráněné krajinné oblasti.

V tělocvičně nejen sportovci
zápolili, aby rychle identifikovali
ukryté české sportovce v puzzle,
utkání pokračovala na dalších stanovištích i ve slovních hříčkách či
znalostech historie. Dějepisných
stanovišť bylo několik – některá
se zabývala českých středověkem,
jiná Břeclaví a naším regionem.
Speciálním hostem z břeclavského muzea byl archeolog Libor Kalčík, který žákům poodhalil, co vše
může archeologie vyčíst o životě ve
středověku skrze podivné hmotné
(zš)
nálezy. 

Země česká, domov můj

Plný sál kina sledoval školní akademii ZŠ Na Valtické věnovanou
stému výročí vzniku Československa. Diváci si užili průřez zajímavými
událostmi od vzniku Československa až po současnost. Projekt Země
česká, domov můj nahlédl i do budoucnosti. Akademii se dostalo bouřlivého potlesku. 
(zš)
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10. 7. - 13. 7.

2019

LETNÍ
SCÉNA
10. 7. I 11. 7. ve 20.00
ŠAŠEK A SYN

MIKULOV Amfiteátr

12. 7. ve 20.00
SRNKY

13. 7. ve 20.00

ŠEST TANEČNÍCH HODIN
V ŠESTI TÝDNECH

DIVADLO BOLKA POLÍVKY I www.letniscena.divadlobolkapolivky.cz I PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK: I
partneři LETNÍ SCÉNY
Divadla Bolka Polívky:

Za finanční podpory
statutárního města Brna.

hlavní mediální partneři:

I

TIC Mikulov,
Náměstí 158/1, Mikulov

mediální partneři:

Walstead Moraviapress s.r.o. ROZŠIŘUJEME PROVOZ









 TISKAŘ (30 - 40 000 Kč)
 PRACOVNÍK TISKU (22 - 27 000 Kč)
 STROJNÍK (25 - 30 000 Kč)
 PRACOVNÍK KNIHÁRNY (19 - 24 000 Kč)
 PŘÍPRAVA TISKU – CTP (21 - 25 000 Kč)
BONUS 20 000 KČ KAŽDÉ 4 ROKY
PŘÍSPĚVEK 1 000 KČ NA ZDRAVÍ, KULTURU, CESTOVÁNÍ
PŘÍSPĚVEK 600 KČ NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
PŘÍSPĚVEK NA SPORT – KARTA MULTISPORT
MOŽNOST SIM S NEOMEZENÝM TARIFEM ZA 100 KČ
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE PRO ZAMĚSTNANCE
KAŽDÝ ROK MZDY NAVYŠUJEME

Tel.: 516 205 119, www.moraviapress.cz
EMAIL: osobni@walstead-moraviapress.com
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Podzámčí zaplnili příznivci piva a dobré hudby

Výborná nálada, ideální počasí, pivo jako křen a na dvou scénách
pestrá hudební nabídka, ze které si vybral opravdu každý. Letošní Slavnosti břeclavského piva byly opravdu povedené. Návštěvníky pobavily kapely zvučných jmen: Divokej Bill, Jelen, Harlej, Visací zámek, Iné
Kafe, Monkey Business, Marek Ztracený, Hentai corporation, Vypsaná
fiXa, Poletíme? a Fast food orchestra. Oproti letům minulým přibylo
míst na sezení, zvětšil se také výběr piva a jídla. Interpreti se na stage
střídali jako po másle a zaplněné podzámčí se bavilo. Pořadatelé Slavností břeclavského piva letos mysleli ekologičtěji než dříve a standardem tak byly třeba vratné plastové kelímky. 
(dav, juh)

Cyklo-běh za Česko
bez drog opět v Břeclavi

Muzejní noc ve znamení vlaků
180. v ýročí
příjezdu prvního
vlaku do Břeclavi
určilo ráz letošní muzejní noci
na pěší zóně.
Vláček pro děti,
pohádka o mašince, v yhodnocení dětské
výtvarné soutěže (samozřejmě
na téma vlaky),
swingová retro
kapela Perfect
Time (naprosto
perfektní), ukázky železničářské techniky, vyprávění o historii železnice... To vše nabídl bohatý program, který připravilo Městské muzeum
a galerie Břeclav. Zájem byl také o návštěvu mimořádně otevřené kaple
sv. Cyrila a Metoděje u nádraží. Tečku za programem udělalo od 20 hodin představení Divadelního souboru Břetislav v pavilonu v parku. ( juh)

Vítěz chytil na Včelínku 20 kaprů

Po roce opět zavítali do Břeclavi cyklo-běžci v rámci kampaně Cyklo-běh za Českou republiku bez drog. Na půdě břeclavské radnice je přivítal společně s žáky místních základních škol místostarosta Břeclavi
Richard Zemánek. V rámci propagace života bez drog si cyklo-běžci pro
břeclavské žáky připravili poutavou přednášku. Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou
se sportem. Má za úkol upozornit na nedostatečnou drogovou gramotnost dětí a mládeže a volá po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi.
Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes 39 měst Čech
a Moravy. Celkem trasa čítá přes 1 100 kilometrů. V průběhu tohoto
maratonu navštíví desetičlenný tým Cyklo-běhu představitele 39 měst
a mluví s nimi o problematice drog a jejím řešení, které spočívá v prvé
řadě ve zvýšené protidrogové osvětě v daném městě a jeho okolí. Zároveň bude městům prezentovat efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově a alkoholově závislé, fungující výhradně bez použití
náhražkových drog. 
(dav)

Závody Light Carp Cup, které v červnu pořádali břeclavští rybáři
na Včelínku, se vydařily. "Byly to velmi pěkné závody, které splnily
vše, co jsme očekávali. Závodníci ulovili značné množství ryb (248
bodovaných ryb). Byla radost sledovat závodníky zdolávat na feeder
a plavanou častokrát i hmotnostně slušné ryby," ocenil průběh závodů předseda břeclavských rybářů David Starnovský. Vyhrál Martin
Trefný, který ulovil 22 bodovaných ryb, z toho 20 kaprů. Druhé místo
vybojoval Miroslav Snopek a na třetím skončil Petr Baránek.  (juh)
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LETECKÝ
den
LETECKÝ
den
SOBOTA 13. 7. 2019
SOBOTA 13. 7. 2019

Program
Program
10:00 - 14:00 Statické ukázky, lety pro veřejnost,
10:00 - 14:00 Statické ukázky, lety pro veřejnost,
Vyhlášení výsledků MS 2019,
Vyhlášení výsledků MS 2019,
Doprovodný program:
Doprovodný program:
MP Břeclav, SDH Břeclav, Výstava Nadace
MP Břeclav, SDH Břeclav, Výstava Nadace
Tomáše Bati.
Tomáše Bati.
14:00 - 16:00 Hlavní program leteckého dne:
14:00 - 16:00 Hlavní program leteckého dne:
Lockheed Electra 10A – originál letounu
Lockheed Electra 10A – originál letounu
Jana
JanaAntonína
Antonína Bati
Bati zz roku
roku 1937,
1937,
L-29
Delfín,
akrobacie
vítězů
Boeing Stearman,
Stearman,
L-29 Delfín, akrobacie vítězů MS
MS 2019,
2019, Boeing
Beech
L-13 aa další…
další…
BeechC45H
C45HExpeditor,
Expeditor, akrobacie
akrobacie kluzáku
kluzáku L-13
16:00
16:00- -18:00
18:00 Lety
Letypro
proveřejnost
veřejnost letadlem
letadlem aa vrtulníkem
vrtulníkem

Lockheed
LockheedElectra
Electra10A
10A

Boeing
Boeing SteArman
SteArman

L-29 Delfí
Delfíí´ií´inn
L-29

LETIŠTĚ
LETIŠTĚ BŘECLAV
VSTUP
VSTUP ZDARMA,
ZDARMA, PARKOVNÉ 50KČ

Mediální
partner:
Mediální
partner:
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HLEDÁME KOLEGY NA RŮZNÉ

17. června 2019 11:02:06

DĚLNICKÉ POZICE
POPELÁŘ
OO ZÁVOZNÍK
OO MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
OO

UKLÍZEČ/KA
OO ŘIDIČ SK. B, C, E
OO A DALŠÍ ...
OO

břeclav
RAJSKÁ

NABÍZÍME

V RÁMCI CEL
É
ČESKÉ
REPUBLIKY

OO jistoty – dlouhodobě stabilní
zaměstnání, pravidelnou výplatu
OO klidnou práci bez stresu
OO širokou škálu benefitů
OO férovou firemní kulturu a přístup
k zaměstnancům
OO nástup dle domluvy, možný ihned

Kontaktní osoba

Klára Štouračová
tel.: +420 725 515 499
klara.stouracova@suez.com

Informace o dalších obsazovaných pozicích najdete na www.suez-zdroje.cz

6. ROČNÍK KULINÁŘSKÉ AKCE
OCHUTNÁVKY POKRMŮ A SPECIALIT Z RAJČAT
KONCERTY, POULIČNÍ CIRKUS, VÝSTAVA KUCHAŘEK

SOBOTA 10. srpna 2019 | 10.00 – 17.00
ULICE U SYNAGOGY (U TRŽIŠTĚ), BŘECLAV | VSTUP VOLNÝ
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Městská knihovna Břeclav informuje
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.
HERNÍ NOC V KNIHOVNĚ
V rámci oslav 120. výročí založení české veřejné knihovny v Břeclavi jsme na čtvrtek 25. července
od 18 hodin připravili pro všechny
zájemce Herní noc v knihovně.

Galerie 99 v červenci a srpnu
představuje díla asi 30 výtvarníků, kteří nabízí své práce za poloviční cenu. Proč? A dělá se to?
Byla to inciativa galerie udělat to
PRO RADOST. Výstava ProRadost
II. potrvá do 31. srpna.
Galerie 99 po mnoha místech
České republiky propaguje krásy
naší krajiny prostřednictvím výstav malíře A. Vojtka.
Obraz PRAVDY si nyní můžete
prohlédnout v budově Městského úřadu Břeclav.
Chceme tímto popřát všem
kulturním lidem krásné léto a nabídnout jim také návštěvu v Galerii 99 na Slovácké ulici, kde

Prázdninová herní noc
v dětském oddělení
V oddělení pro děti je připraven program pro starší děti ve
věku 10-15 let. Ty se můžou těšit
na hry jako Tipni si!, Carcassonne,
Umí prase létat?, Ubongo, Alians,
Dixit, Albi tužky a jejich knihy, hry
a puzzle, Botley robot nebo sportování s Kinectem atd. Navíc to
bude souboje nejen mezi dětmi,
ale i s knihovníky.
Přihlásit se je možné do
19. července, počet účastníků
je omezen. Dále je třeba přinést
vyplněnou a podepsanou přihlášku od rodičů (ta je k vyzvednutí
v dětském oddělení nebo lze
stáhnout na stránkách knihovny
www.knihovnabreclav.cz. Podmínkou účasti je platná čtenářská
legitimace. Následovat bude spaní v knihovně, končíme v pátek
26. července v 8 hodin ráno.

je v letních měsících příjemně
a návštěvníci se mohou seznámit s velkou nabídkou výtvarných děl.
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.

Prázdninová herní noc
pro starší a pokročilé
Pro starší 15 let je připravena
herní noc v počítačové učebně
a ve studovně knihovny. Kromě
deskových her pro starší a pokročilé hráče zde bude k dispozici
celkem 17 počítačů pro hraní síťových nebo online her, k dispozici
budou také volné sloty pro připojení vašeho přineseného zařízení. Začínáme v 18 hodin, konec
ve 24 hodin nebo podle zájmu.
Vzhledem k omezenému počtu
míst se prosím hlaste předem,
a to do 19. července na e-mailu
cech@knihovnabreclav.cz, kde se
dozvíte bližší informace.
AKCE PRO DĚTI
Prázdninová dětská jóga s lektorkou Terezou Horníčkovou
V pondělí 15. 7., ve středu
17. 7. a ve středu 24. 7. si můžete v dětském oddělení vyzkoušet
Prázdninovou jógu pro děti
s lektorkou Terezou Horníčkovou.
Od 10 hodin proběhne lekce pro
děti od 6 do 10 let, od 16 hodin pak
pro děti od 3 do 6 let. Lekce trvá 45
min a je zdarma, každé předškolní
dítě musí s sebou mít dospělý doprovod. Dětská jóga, to je pohyb,
hraní, radost, fantazie, rovnováha,
sebedůvěra. Děti se na lekcích
naučí veselé pozice, nacvičí hluboké dýchání a poslechnou si jógové dětské příběhy. Volná místa
si můžete rezervovat na e-mailu
detske@knihovnabreclav.cz.
Video workshop s booktuberem
Vojtěchem Hamerským.
V úterý 23. července od 14
do 16.30 hodin se v dětském
oddělení bude konat Video
workshop s booktuberem
Vojtěchem Hamerským. Děti
budou mít možnost vyzkoušet
si, jak se natáčí videopříspěvek,
seznámí se s různými technikami
a budou mít jedinečnou možnost
se známého youtubera na cokoli
se zeptat. Během dne se bude natáčet video s oblíbenými knihami.
Ti, co se to natáčení zapojí, budou
odměněni. K účasti na natáčení
videa je nutné se přihlásit a mít
s sebou přihlášku podepsanou
od rodičů. Přihlášku najdete na
webových stránkách knihovny
www.knihovnabreclav.cz.

Prázdninový týden v knihovně
(5. – 8. srpna)
V týdnu od 5. do 8. srpna bude
v dětském oddělení otevřeno po
celý den od 10 do 12 a od 13 do
18 hodin. V úterý 6. srpna od 13 do
17 hodin si děti budou vytvářet
Prstové loutky (příspěvek na materiál 10 Kč). Ve středu 7. srpna od
13 do 17 hodin proběhne knihovnická dílna Vyrábíme odznáčky
(příspěvek na materiál 10 Kč/ks,
magnetka 15 Kč/ks). Ve čtvrtek
8. srpna se děti mohou od 10 do
12 hodin těšit na oblíbené Dopolední dovádění s Kinectem.
AKCE PRO DĚTI
NA POBOČKÁCH
V týdnu od 8. do 11. července
je na pobočce v Poštorné pro děti
připraven Prázdninový týden
s komiksy Crew. Děti se na něm
budou moct seznámit obecně
s komiksovými knihami, dále novými tituly od nakladatelství Crew
a v rámci dílničky si pak mohou vytvořit i svůj vlastní komiks.
V týdnu od 15. do 18. 7. bude
na všech pobočkách knihovny
přichystaná prázdninová akce
ZOO v knihovně - výstavka dětských knih se zvířecí tematikou,
hraní společenských her, budou
se promítat dětské filmy a nebude
chybět ani tvořivá dílnička.  
V pondělí 22. 7. a ve čtvrtek
25. 7. bude na pobočce v Poštorné probíhat Mistrovství knihovny ve stolním hokeji. Soutěže se
mohou zúčastnit i rodiče. :) Více
informací na pobočce.  
Druhý prázdninový týden je na
pobočce v Poštorné pro děti přichystán od 5. do 8. srpna s tématem Pozor, piráti! Děti se mohou
těšit na luštění, hádání, dílničku,
promítání a pohádky s pirátskou
tématikou.
V týdnu od 19. do 22. srpna
bude na pobočce v Poštorné probíhat prázdninová akce Cesta dětí
do staletí, luštění, hádání a promítání na námět stejnojmenné knihy.
V týdnu od 26. do 29. srpna je
na pobočce v Poštorné a ve Staré
Břeclavi pro děti připraveno zábavné opakování učiva formou her
a kvízů pod názvem Připravujeme se do školy aneb co všechno
jsme přes prázdniny zapomněli?
Mgr. Jaroslav Čech
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ČERVENEC - SRPEN 2019

DIVADLO

3.7.

20:00 ŽENY V BĚHU

7.8.

20:00 BOHEMIAN RHAPSODY

4.7.

17:00 PSÍ POSLÁNÍ 2

8.8.

17:30 TOY STORY 4 – PŘÍBĚH HRAČEK

středa Komedie, ČR, 2019, přístupný, 93 min., 120,-Kč
čtvrtek Rodinný, USA, 2019, DAB., přístupný, 90 min, 130,-Kč

20:00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ

5.7.
pátek

6.7.

Komedie, horor, USA, 2019, titulky, od 12 let, 103 min., 130,-Kč

17:00 PSÍ POSLÁNÍ 2

Rodinný, USA, 2019, DAB., přístupný, 90 min, 130,-Kč

20:00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Akční, sci-fi, USA, 2019, DAB., přístupný, 130 min., 160,-Kč

17:00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

sobota Akční, sci-fi, USA, 2019, DAB., přístupný, 130 min.,130,-Kč

20:00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

7.7.

Akční, sci-fi, USA, 2019, DAB., přístupný, 130 min.,130,-Kč

15:00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

neděle Animovaný, USA, 2019, DAB., přístupný, 104 min., 130,- Kč

18:00 SPIDER-MAN: DALEKO OD

Akční, sci-fi, USA, 2019, DAB., přístupný, 130 min.,130,-Kč

středa Hudební, VB, 2018, titulky, od 12 let, 134 min, 120,-Kč

čtvrtek Animovaný, USA, 2019, DAB, přístupný, 99 min., 130,- Kč

20:00 APOLLO 11

9.8.
pátek

Dokument, USA, 201, titulky, přístupný, 93 min, 200,-Kč

17:30 TOY STORY 4 – PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný, USA, 2019, DAB, přístupný, 99 min., 130,- Kč

20:00 LATE NIGHT

Komedie, drama, USA, 2019,tit., přístupný, 102 min., 130,-

10.8. 17:30 TOY STORY 4 – PŘÍBĚH HRAČEK
sobota Animovaný, USA, 2019, DAB, přístupný, 99 min., 160,- Kč

20:00 LATE NIGHT

Komedie, drama, USA, 2019,tit., přístupný, 102 min., 130,- Kč

11.8. 17:30 TOY STORY 4 – PŘÍBĚH HRAČEK
neděle

Animovaný, USA, 2019, DAB, přístupný, 99 min., 130,- Kč

20:00 CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI ?
Komedie, Francie, 2019, titulky, od 12 let, 98 min.,130,- Kč

10.7. 20:00 JOHN WICK 3

14.8. 20:00 DÁMSKÝ KLUB

11.7. 17:30 WILLY a KOUZELNÁ PLANETA

15.8. 17:30 DÁMSKÝ KLUB

středa Akční, USA, 2019, titulky, od 15 let, 130 min., 130,- Kč

čtvrtek Animovaný, Francie, 2019, DAB., přístupný, 90 min., 130,- Kč

20:00 JOHN WICK 3

Akční, USA, 2019, titulky, od 15 let, 130 min., 130,- Kč

12.7. 17:30 WILLY a KOUZELNÁ PLANETA
pátek

Animovaný, Francie, 2019, DAB., přístupný, 90 min., 160,- Kč

20:00 UZLY a POMERANČE

Rodinný, ČR/SK/Něm., 2019, DAB., přístupný, 92 min., 130,- Kč

13.7. 17:30 UZLY a POMERANČE

sobota Rodinný, ČR/SK/Něm., 2019, DAB., přístupný, 92 min., 130,- Kč

20:00 SRÁŽKA S LÁSKOU

Romantický, USA, 2019, titulky, od 15 let, 125 min., 130,- Kč

14.7. 17:30 WILLY a KOUZELNÁ PLANETA

neděle Animovaný, Francie, 2019, DAB., přístupný, 90 min., 130,- Kč

20:00 SRÁŽKA S LÁSKOU

Romantický, USA, 2019, titulky, od 15 let, 125 min., 130,-

středa Komedie, USA, 2018, titulky, od 12 let, 103 min., 120,- Kč
čtvrtek Komedie, USA, 2018, titulky, od 12 let, 103 min., 120,- Kč

pátek

19.7. 17:30 LVÍ KRÁL
pátek

Animovaný, USA, 2019, DAB., přístupný, 109 min., 130,- Kč

20:00 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ!

Komedie, Něm., 2018, DAB., přístupný, 111 min., 130,- Kč

20.7. 17:30

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
sobota Sci-fi, USA, 2019, DAB., od 12 let, 107 min., 130,- Kč
20:00 KOŘIST

Thriller, horor, USA, 2019, titulky, od 15 let, 87 min., 130,- Kč

21.7. 17:30 LVÍ KRÁL

neděle Animovaný, USA, 2019, DAB., přístupný, 109 min., 130,- Kč

20:00 FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
Drama, Něm./Šp./VB, 2017, tit., od 12 let, 113 min., 130,- Kč

24.7. 17:30 ŽENY V BĚHU

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

25.7. 17:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
čtvrtek Aminovaný, USA, 2019, DAB., 86 min., 130,-Kč

20:00 DEVADESÁTKY

Drama, komedie, USA, 2018, titulky, od 12 let, 85 min., 130,- Kč

26.7. 17:30 IBIZA
pátek

Komedie, Francie, 2019, titulky, od 12 let, 86 min.,130,- Kč

20:00 DEVADESÁTKY

Drama, komedie, USA, 2018, titulky, od 12 let, 85 min., 130,- Kč

sobota Drama, USA, 2019, titulky, od 12 let, 159 min., 130,- Kč

20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
Drama, USA, 2019, titulky, od 12 let, 159 min., 130,- Kč

18.8. 17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ

neděle Pohádkový, rodinný, ČR, 2019, přístupný, 130,- Kč

Akční, thriller, FR, 2019, tit., od 15 let, 118 min., 130,- Kč

23.8. 17:30 HLEDÁ SE YETI
pátek

20:00 IBIZA

Komedie, Francie, 2019, titulky, od 12 let, 86 min.,130,- Kč

31.7. 17:30 ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE

středa Komedie, Fr.,Ukrajina, 2018, tit. od 15 let, 101 min., 120,- Kč
1.8. 17:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
čtvrtek Akční, USA, 2019, titulky, od 12 let, , 130,- Kč

20:00 ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE

2.8.
pátek

3.8.

Komedie, Fr.,Ukrajina, 2018, tit. od 15 let, 101 min., 120,- Kč

17:30 KRÁLÍČEK PETR

Rodinný, dobrodr., USA, 2018, DAB, přístupný, 95 min., 120,-

20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Akční, USA, 2019, titulky, od 12 let, , 130,- Kč

17:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW

sobota Akční, USA, 2019, titulky, od 12 let, , 130,- Kč

20:00 DĚTSKÁ HRA

4.8.

Horor, USA, 2019, titulky, od 15 let, 88 min., 130,- Kč

17:30 KRÁLÍČEK PETR

neděle Rodinný, dobrodr., USA, 2018, DAB, příst., 95 min., 120,- Kč

20:00 JE MI FAJN s.r.o.

Komedie, Francie, 2019, titulky, od 12 let, 103 min., 130,- Kč

čtvrtek

19:00

divadlo Radka Brzobohatého

středa

19:00

22.10. MADAME RUBINSTEIN
úterý

19:00

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

Sci-fi, USA, 2019, dabing, přístupný, 130 min., 130,-Kč

neděle Animovaný, rodinný, USA, 2019, DAB, přístupný, 130,- Kč

20:00 ROCKETMAN

Životopisný, hudební, USA/VB, tit., od 12 let, 121 min., 130,- Kč

28.8. 20:00

2.11. NOVECENTO (1900)
sobota

19:00

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
__________________________________________

17:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2

čtvrtek Animovaný, dobrodr., USA, 2019, dabing, přístupný, 130,- Kč

20:00 MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN
Muzikál, USA, 2018, titulky, přístupný, 114 min., 120,- Kč

30.8. 17:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2
pátek

Animovaný, dobrodr., USA, 2019, dabing, přístupný, 160,- Kč

20:00 PŘES PRSTY

Komedie, sportovní, ČR, 2019, od 12 let, 130,- Kč

sobota Komedie, sportovní, ČR, 2019, od 12 let, 130,- Kč

1.9.

11.11.
pondělí

19:00

Komedie, sportovní, ČR, 2019, od 12 let, 130,- Kč

18:00 PŘES PRSTY

úterý

4.9.

Komedie, sportovní, ČR, 2019, od 12 let,130,- Kč

20:00 BÍLÝ BÍLÝ DEN

Drama, Island, 2019, titulky, od 15 let, 109 min., 130,- Kč

17:00 ŽENY V BĚHU

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

vstupné: 450,-/400,- Kč

čtvrtek Komedie, ČR, 2019, DAB, od 12 let, 95 min., 120,- Kč

20:00 ZRODILA SE HVĚZDA

7.9.

Hudební, USA, 2018, titulky, od 12 let, 136 min., 120,- Kč

17:00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

sobota Sci-fi, USA, 2019, dabing, přístupný, 130 min.,130,-Kč

20:00 TO kapitola 2

8.9.

PRO DĚTI

Hudební, VB, 2018, titulky, od 12 let, 134 min, 120,-Kč

17:00 TERORISTKA

Horor, USA, 2019, titulky, od 12 let, 125 min., 130,- Kč

15:00 LVÍ KRÁL

neděle Animovaný, rodinný, USA, 2019, DAB., příst.109 min., 130,- Kč

18:00 ALADIN

Komedie, rodinný, USA, 2019, přístupný, 128 min., 120,- Kč

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

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

20:00 BOHEMIAN RHAPSODY

5.9.

JMÉNO divadlo VERZE

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...

15:00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2

neděle Animovaný, dobrodr.,USA, 2019, dabing, přístupný, 130,- Kč

3.9.

oceněno cenou THALIE 2015
Radim MADEJA - Jakub ŠAFR

strhující příběh geniálního klavíristy

MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN

středa Muzikál, USA, 2018, titulky, přístupný, 114 min., 120,- Kč

29.8.

Milena STEINMASLOVÁ - Dana SYSLOVÁ
Jiří HÁNA

„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
_________________________________________

sobota Sci-fi, USA, 2019, dabing, přístupný, 130 min., 130,-Kč

25.8. 17:30 TLAPKOVÁ PATROLA

Valerie ZAWADSKÁ- JanaŠVANDOVÁ- Romana 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
________________________________________

Akční, thriller, FR, 2019, titulky, od 15 let, 118 min., 130,- Kč

20:00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

Světlana NÁLEPKOVÁ KABARET ŽIVOTA
Martin SOCHOR - Petr PĚNIC

16.10. PARFÉM V PODEZŘENÍ

20:00 ANNA

24.8. 17:00

FRÍDA KAHLO

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 „oskarovému“ filmu se Frida dostala i do
povědomí širší veřejnosti.
vstupné: 400,-/350,- Kč
________________________________________

Animovovaný. USA, 2019, DAB, přístupný, 95 min., 120,- Kč

20:00 X – MEN:DARK PHOENIX

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

3.10.

středa Horor, USA, 2019, titulky, od 12 let, 130,- Kč

20:00 PŘES PRSTY

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

PODZIMNÍ DIVADELNÍ FESTIVÁLEK

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

20:00 ANNA

IZER

předprodej pernamentních vstupenek do 14.7. !!!
předprodej vstupenek na jednotlivá představení od 15.7. - 16:00

20:00 ŽENY V BĚHU

čtvrtek Komedie, ČR, 2019, přístupný, 98 min., 120,- Kč

na plný coole!

Zábavný pořad s jedinečným a nezaměnitelným humorem.
Oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů
a imitování celé řady populárních zpěváků a zpěvaček.
vstupné: 350,-/300,- Kč
___________________________________________________

Drama, USA, 2019, titulky, od 12 let, 159 min., 130,- Kč

17.8. 16:30 TENKRÁT V HOLLYWOODU

31.8. 17:30 PŘES PRSTY

28.7. 17:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

19:00

Pohádkový, rodinný, ČR, 2019, přístupný, 130,- Kč

27.7. 17:30 X – MEN:DARK PHOENIX

sobota Akční, sci-fi, USA, 2019, DAB, od 12 let, 114 min., 130,- Kč

čtvrtek

20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU

22.8. 17:30 LÉTO S GENTLEMANEM

Muzikál, USA, 2018, titulky, přístupný, 114 min., 130,- Kč

předprodej od 19.8. v 16:00 na pokladně, 18:00 - on line

23.10. ZDENEK

Drama, USA, 2019, titulky, od 12 let, 159 min., 130,- Kč

18.7. 17:30 LVÍ KRÁL

20:00 MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN

VYPRODÁNO !
19:00
SIMONA STAŠOVÁ
___________________________________________________

16.8. 17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ

21.8. 20:00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT

čtvrtek Animovaný, USA, 2019, DAB., přístupný, 109 min., 160,- Kč

27.9.pátek SHIRLEY VALENTINE

20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU

17.7. 17:30 PAVAROTTI

středa Dokumentární, VB/USA, 2019, tit., od 12 let, 114 min., 130,- Kč

pátek O LÁSCE

6.9.

VYPRODÁNO !
17:00 a 20:00
KAREL RODEN - Jana KRAUSOVÁ
___________________________________________________

13.10. O BUDULÍNKOVI hudební pohádka
neděle Divadelní neděle pro děti od 2 let

15:00

DIVADLO KAPSA - ANDĚLSKÁ HORA vstupné: 80,-Kč

ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:
www.kinobreclav.cz
POKLADNA OTEVŘENA:

ST-PÁ: 10:00 – 12:00 a 16:00 - 20:00, SO: 16:00 – 20:00

KINO KORUNA JE PROVOZOVÁNO
ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV
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Vydejte se po stopách Ztracené Břeclavi
Vydejte se společně s námi
objevit zajímavá místa města
Břeclavi prostřednictvím dvou
nových šifrovacích her, které pro
vás připravuje Městské muzeum
a galerie Břeclav ve spolupráci
s firmou CRYPTOMANIA a příznivci MMG Břeclav Petrem Škodou,
Petrem Holobrádkem a Karlem
Koberem. Jedná se o hry Ztracená
Břeclav a Židovská Břeclav. Pomocí šifer, logických úkolů a tajemných předmětů vás provedou hry
zajímavými místy našeho města a seznámí vás s příběhy s nimi
souvisejícími. Průvodcem hrou
Ztracená Břeclav bude postava
Rudolfa Zaorala, který v Břeclavi
působil jako nádražní velitel, člen
městského zastupitelstva a sta-

rosta. Průvodcem hrou Židovská
Břeclav bude Hermann Hirsch Edler von Kuffner, představitel moravské větve rodu Kuffnerů.
Ideální je hrát hru v týmu
o 2 – 5 hráčích. Týmy prochází trasou, na které luští šifry, řeší logické
úkoly a získávají hesla. Vždy po zadání správného hesla do herního
systému se tým dozví polohu dalšího stanoviště. Není potřeba žádná
zkušenost s luštěním šifer. Nicméně úkoly vyžadují často trpělivost,
je potřeba zkoušet různé způsoby
řešení a v neposlední řadě je nutná týmová kreativita při hledání
možností, jak šifru vyluštit. Potřebujete u sebe mít mobilní telefon
s přístupem na internet, herní brožuru, tužku či propisku. Vše ostat-

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

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

středa 17. července 2019 od 18 do 20 hod.
Téma: Léčení páteře a pohybového ústrojí

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

ní, co je k vyřešení úkolu najdete
v blízkém okolí, nebo si nesete s sebou. Zadání úkolu může mít různé podoby – text, obrázky, video,
předměty a podobně. Za vyřešení
úkolů získáváte body podle toho,
zda jste vyřešili úkol samostatně,
vzali si nápovědu nebo celé řeše-

ní. Kromě bodového ohodnocení bude odměnou získání nových
znalostí, dobrodružství a poznání
nových míst a příběhů. Hra Ztracená Břeclav bude uvedena do provozu v průběhu letních prázdnin a hra
Židovská Břeclav bude v co možná
nejkratší době následovat.
(sv)

Železniční výstava
v muzeu pod vodárnou
Jeden z významných mezníků historie
města Břeclavi představuje příjezd prvního
parního vlaku z Vídně dne 6. 6. 1839. Letošní jubileum 180 let jsme si připomněli takřka na den přesně Muzejní nocí. Městské muzeum a galerie Břeclav
na železniční výročí naváže připravovanou výstavou 180 let s vlaky a vláčky, kterou realizuje ve spolupráci s Fandy modelové železnice Břeclavska, Muzeem hraček v Lednici a železničními nadšenci.
Návštěvníci se mohou těšit na funkční modelové kolejiště, autentické předměty železnice, hračky, simulátor jízdy a řešení rébusů,
které souvisí s historií tratě i prací na dráze samotné. Výstava se
koná v termínu od 13. 8. do 15. 9. 2019. Součástí výstavy budou
i tradiční muzejní dílničky v závěru letních prázdnin (26. 8. – 28. 8).
Bližší informace o jejich konání budou včas uvedeny na webových
stránkách www.muzeumbv.cz.
(sm)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Prodej
OBCHODNÍHO DOMU

M-1 CENTRUM ul. Lidická
vyvolávací cena

28 mil Kč

zhodnocení 8,6% ročně
www.m1centrum.cz
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Trojbojařka stříbrná na mistrovství světa
Na červnové mistrovství světa v silovém trojboji ve
švédském Helsingborgu se probojovala také Břeclavanka Šárka Fibingrová. Mezi silnou konkurencí zazářila, když získala v kategorii dorostenek do 52 kg stříbro
a k tomu přidala třikrát bronz za pořadí v jednotlivých
disciplínách. Při tělesné váze 51,75 kg dosáhla výkonů:
dřep 107,5 kg; tlak na lavici 57,5 kg a mrtvý tah 112,5 kg,
v součtu 277,5 kg. Šárku připravuje Radomil Vašík. Pod
jeho vedením dosáhla během roku titulů absolutní vítěz
mistrovství Moravy, mistryně ČR a vicemistryně světa.
Při dřepu musí závodník dřepnout s činkou na zádech,
při tlaku na lavici musí vleže spustit činku na hrudník
a vytlačit ji zpět do propnutých paží a při mrtvém tahu
zvedá závodník činku do vzpřímeného postoje ze země
- mrtvého bodu. Zvítězí závodník, který má nejvyšší součet všech tří disciplín. U každé z disciplín má soutěžící
3 pokusy a postupně se snaží váhu co nejvíc navýšit, ovšem pouze tak, aby zvládnul platný pokus dle pravidel,
na což dohlíží rozhodčí. 
(dav)

Tanečníci přivezli 8 medailí ze světového šampionátu
Po dvouleté pauze se břeclavská taneční skupina Actiwity
DC zúčastnila světového šampionátu DanceStar v chorvatské
Poreči a opět bodovala. V letošní obrovské konkurenci sedmi
tisíc tanečníků z 22 zemí světa
se skupině podařilo kvalifikovat
všech 17 choreografií, se kterými do Chorvatska vyrazila. Sedm
v lize B, kam dle počtu bodů spadají amatérští tanečníci a deset
v lize A, čímž porota zařadila tyto
choreografie mezi profesionály.
„Přivezli jsme skvělých osm
cen. Stali jsme se dvakrát mistry
světového šampionátu, dvakrát

vicemistry a vezeme i 4 bronzové
ceny. Hlavní je ale pro tanečníky
motivace do dalšího snažení. Měli
jsme možnosti podívat se, kam
se dá v tanci posunout a vidět
neskutečné choreografie. Mohli
jsme porovnat, jak se tančí v Jižní Africe, Německu, Rumunsku,
Bulharsku, Polsku…,“ vysvětluje
vedoucí taneční skupiny Veronika Krejčířová.
Po šampionátu přijali představitelé města Břeclavi na radnici
vedoucí taneční skupiny Actiwity
DC Veroniku Krejčířovou a Renatu Gálovou, aby jim poděkovali za
skvělou reprezentaci města.(dc)

Cyklisté Sportcomplexu mají smělé cíle
Oddíl Sportcomplex před lety
obnovil přerušenou tradici břeclavské cyklistiky a má již za sebou řadu úspěchů na závodních
tratích i na poli organizátorském.
Své další plány představili cyklisté na tiskové konferenci.
"Pro letošní rok patří mezi
hlavní sportovní cíle Olympiáda
dětí a mládeže, kde startovaly
tři naše závodnice (po uzávěrce
tohoto vydání - pozn. red.), dále
mistrovství ČR na dráze i na silnici, závody Českého poháru na
silnici a Jihomoravského poháru, který spolupořádáme. Dalším
cílem bylo překonat národní rekord v některé dráhové disciplíně.
To už se podařilo, protože Anna
Jaborníková byla členkou stíhacího družstva, které rekord pře-

konalo," uvedl prezident klubu
Petr Beneš.
"Nejde ale jen o výsledky, důležité je aby každý závodník na
sobě pracoval a rozvíjel se, byť
nemusí zrovna vyhrávat. Děti to
baví, a to nám dává sílu do další
práce," doplnil ho trenér Petr Herman. Představitelé oddílu také
představili nového titulárního
sponzora klubu, kterým se stala
stavební firma Osička.
Oddíl samozřejmě pokračuje
v organizátorské činnosti. Letos
už mají za sebou úspěšnou Velkou cenu Hlohovce a koloběžkové závody Hroch Cup, na podzim
je čeká Grand Prix Racio a v zimě
Mikulášský cyklokros.
Ale cyklisté mají ještě jeden
velký sen. "Ve spolupráci s měs-

tem Břeclav chceme získat potřebné zázemí, které nám velmi
chybí. Přes zimu trénujeme ve
sklepě, nemáme ani sklad pro
naše věci. Pracujeme na tom,
aby v rámci revitalizace atletického areálu u základní školy Na
Valtické mohl vzniknout nový
multifunkční sportovní areál,

kde by byl i dvěstěmetrový velodrom s hliníkovým povrchem.
Naše vize čerpá z projektů v Anglii, Austrálii, USA a Kanadě, kde
v blízkosti škol jsou takové areály. Poskytli bychom škole v rámci
výuky tělesné výchovy 20 dráhových kol a trenéra," popsal plány
Petr Beneš.
(juh)
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ZŠ Slovácká brala stříbro na republice
Žáci ZŠ Slovácká excelovali
na republikovém finále Poháru
rozhlasu. Prestižní atletická soutěž je dosavadním sportovním
vrcholem mnoha nadějných atletů základních škol. Družstvo
starších žáků se do finále nominovalo vynikajícím umístěním
v rámci krajských kol. Skvělými
výkony žáci pokračovali i ve finá-

le. Pro stříbro si doskočil v dálce
Vít Hlavenka výkonem 627 cm.
Stejný závodník byl schopen porazit všechny ostatní sprintery
v běhu na 60m a s časem 7,24
s byl nejrychlejším starším žákem ČR.
Skvělé 4. místo ve vrhu koulí
vybojoval pro družstvo Richard
Struška nejlepším osobním vý-

konem 13,79 m. Ve skoku vysokém prokázal své schopnosti
Daniel Fabikovič, který si zajistil
bronz překonáním laťky ve výšce
176 cm. Poslední disciplína, vytrvalostní běh na 1500 m, byla
doménou našich závodníků. Lucas M. Harris zúročil svůj trénink
a získal republikové prvenství časem 4:32,00 s. Dalšími závodníky

O Dušu se v tropech jelo o dušu
Teplota na sluníčku překonala krásnou čtyřicítku a z poza
kopce se vyrojili první nadšenci
kol s pevným převodem. Zatímco někteří brali dnes už tradiční
závod vážně i v počasí hodném
Sahary, další si jej klasicky užívali, šlo totiž hlavně o recesi. A taky
o to, dušu nevypustit. Hlavním
překvapením byla letos změna
směru trasy. Nejspíš, aby se cyklistům po těch letech nemotala
hlava. Nezbytné občerstvovací
stanice po cestě byly letos vytížené na sto procent.
(dav)

a důležitými členy družstva byli
Erik Slatinský, Petr Prokeš, Martin Marták, Michal Zrůna a Damián Píža.
D í k y s k v ě lý m v ý ko n ů m
a maximálnímu nasazení celého družstva obsadila ZŠ Slovácká 2. místo v republice počtem
6 870 bodů, což je pro břeclavskou školu doposud nejlepší bodový zisk. Velký dík patří nejen
závodníkům, ale také učitelům,
kteří družstvo připravovali. Všem
(bar, dav)
gratulujeme.

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

Sezona stolních tenistek: Zlato, stříbro, bronz
Finálovou sérií na dvě vítězná
utkání mezi tradičními soupeři
Břeclaví a Hodonínem uzavřely stolní tenistky MSK Gumotex
Břeclav sezónu 2018-2019. I když
ke svému pátému mistrovskému
titulu nedokráčely, svedly s favorizovaným SKST Mart Hodonín
Stavoimpex urputný boj o domácí prioritu. Po výhře 5:4 v Hodoníně sice doma svému rivalovi
podlehly 2:5 a stejným výsledkem skončilo i rozhodující třetí
utkání v Hodoníně, byla to však
vzácně vyrovnaná utkání, v nichž
ženy MSK byly blízko k úspěchu.
V domácí odvetě mohly završit sérii druhým vítězstvím. Vel-

kou šanci měla na pálce Dana
Čechová, která měla na Ivetu Vacenovskou v páté sadě spojenou
sérií šesti mečbolů (10:8 a čtyřikrát vedení po stavu 10:10 – nakonec 15:17). Vše směrovalo ke
stavu 4:4 a na pořadu byl zápas
Vivien Ellö se třetí hráčkou Hodonína Kateřinou Pěnkavovou,
která do té doby nebodovala. Ještě krkolomnější bylo třetí utkání
v Hodoníně. Ženy Břeclavi vedly
2:0 a Ellö měla s domácí jedničkou Natálií Partykou dva míčky
ke třetímu bodu (10:10 v páté
sadě). V dalších naprosto vyrovnaných zápasech vedla Ellö 2:0
na sety s Vacenovskou a třetí set

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

prohrála 9:11, a Karin Adámková, ve finálové sérii nejúspěšnější hráčka MSK, měla velmi dobře
rozehrané tři sety s Partykou (8:6,
9:6 a 9:6) a přesto všechny tři dokázala výborná Polka zvrátit ve
svůj prospěch na konečných 3:0
(10,9,10). Vzhledem k netradičně
postavené sestavě hostujícího
celku měla Břeclav výborný nástup, když ale nebyl do úspěšného konce dotažen žádný z výše
zmíněných zápasů, zrodil se výsledek 5:2 pro Hodonín.
Aktuální trojka MSK Ellö odehrála všechny tři dvouhry, na její
výkonnější spoluhráčky Adámkovou a Čechovou již ve třetí sérii

nedošlo. „Mrzí nás finálová porážka, i proto, že jsme k úspěchu
měli hodně blízko. Dík patří celému hráčskému kolektivu i spolupracujícím trenérům a vedení
klubu za celoroční kvalitní práci.
Skončená sezóna byla jednou
z našich nejúspěšnějších, vždyť
jsme v ní získali kromě stříbra
z mistrovství ČR podesáté Český pohár a v mezinárodní superlize jsme obsadili třetí příčku,“
vyjádřil se kouč MSK Petr Nedoma nejen ke skončenému finálovému boji o titul mistra ČR, ale
i k celému soutěžnímu období
2018/2019.
Jaroslav Hýbner
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Draci řádili nad břeclavským splavem

Břeclavský šprtec
vévodí Evropě
Desítky posádek bojovaly v závěru června o nadvládu nad řekou
Dyjí v areálu Slováckého veslařského klubu nad splavem v Břeclavi.
Počasí Drakům přálo a posádky i jejich fanoušci si závody náležitě užívali. Mezi týmy přátel na 200 m neměli konkurenci Pinkalovi draci,
těsně za nimi skončili Eragonovi jezdci a bronz bral STG Břeclav. Firemní posádky ovládli Fosfa Energomani, stříbrný skončil OTIS a pro
třetí příčku si přijela posádka týmu ALCA. Královský závod na 1 km
zvládl nejlépe OTIS těsně před Černou perlou a ALCOU. Účast téměř
třicítky posádek svědčí o neutuchajícím zájmu o tyto, dnes už tradiční, závody na řece Dyji.
(dav)

Na mistrovství Evropy ve šprtci vyhráli Břeclavané, co se dalo. Titul
nejlepšího jednotlivce turnaje v kategorii juniorů a za celkové prvenství
v turnaji si odvezl Matěj Krmíček, v žácích exceloval na zlatém postu Jan
Doležal. Kromě toho břeclavská ZŠ Slovácká vybojovala zlato v kategorii
školních týmů. Další tým, který tvořili náhradníci, mezi kterými byli i žáci
ZŠ Slovácká, se vyšvihl na stříbrnou pozici. V Polsku proti břeclavským
borcům nastoupili Švédové, Rusové, Poláci a Slováci. Díky perfektnímu
výkonu a skvělé reprezentaci Česka a Břeclavi se hráči pod vedením Jana
Kocába kvalifikovali na mistrovství světa, které se uskuteční příští rok
ve Švédsku. „Naše díky patří městu Břeclav, rodičům žáků, vedení školy a firmě Alcaplast, kteří kluky v jejich snažení podporují,“ uvedl trenér
Kocáb.
(dav)

FOSFA ARÉNA BŘECLAV
3.8. 14:30 Finsko–Bělorusko (příprav. utkání)
18:30 Česko–USA (přípravné utkání)

5.8. 15:30 Finsko–Kanada

19:00 Česko–Švýcarsko

6.8. 15:30 Kanada–Švýcarsko
19:00 Česko–Finsko

7.8. 15:30 Švýcarsko–Finsko
19:00 Česko–Kanada

9.8. 15:30 Zápas o umístění
19:00 Semifinále

10.8. 17:00 Finále/zápas o 3. místo

VSTUPNÉ: 100 Kč / den
Permanentky: 350 Kč na celou dobu konání
Ukončení prodeje permanentek 2.8.2019
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Pustili jsme vysoké
ceny k vodě
Nová okna a dveře nyní
s LETNÍ SLEVOU

OPRAVDU

ČESKÁ OKNA

Akce platí do 31. 7. 2019

TRADICE
od roku 1995

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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