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Motorky se mi vždy líbily.
Ale nikdy jsem si nemys-
lela, že budu pomáhat

s organizací motorkářského srazu.
Nebýt té nešťastné události z kon-
ce září 2007, všechno by bylo asi ji-
nak. Brácha měl motorky hodně
rád. Mívala jsem dojem, že víc
času strávil vylepšováním a opravo-
váním než samotnou jízdou. Pama-
tuji si, jak měl v pokoji rozebranou
hlavu motoru a ukazoval mi, na ja-
kém principu pracují ventily a vač-
ková hřídel. Od té doby toho vím
o motorkách mnohem víc, ale je
spousta otázek, na které se jej už
zeptat nemůžu. A nejen proto po-
máhám s organizací srazu ve Valti-
cích, který je i vzpomínkou na něj.
Letos na něm byly zastoupeny
značky Jawa, ČZ, Ogar, ale také no-
vodobý Ural, Triumph a další. Se-
šlo se na něm několik stovek nad-
šenců a přívrženců motohistorie
a na slavnostní vyjížďku vyrazilo
více než osmdesát krásných moto-
strojů včetně dvou velorexů.

Napište do MF DNES, vaše názory nás
zajímají. Příspěvky posílejte
na redbrn@mfdnes.cz.

Na Dobráku plavou
mravenci a náplasti
Do Brna jsem přijela za kamarád-
kou se svými dětmi. V tomto poča-
sí se nedalo dělat nic jiného než jít
k vodě. V neděli jsme zvolili Rivié-
ru, přestože ve frontě čekalo asi
sto lidí a sahala téměř k autobuso-
vé zastávce. Ze dvou pokladen
byla v akci jedna. To byl jediný
problém, ale nepotěšil. V pondělí
jsme navštívili Dobrák. Nejdříve
nás přivítala ochranka s otázkou,
jestli máme nějaké jídlo. Nesli
jsme chladicí tašku, takže jsme při-
svědčili. Prý je to zakázané! Chá-
pu, že chce koupaliště vydělat na
hranolkách, párcích a ostatním
připáleném hnusu, ale tohle je
moc. Už vím, že bych si příště vy-
myslela, že mám syndrom ten
a ten a mám speciální dietu, byla
jsem ale úplně konsternovaná tím-
to hloupým nařízením. Navíc, už
jsem se dlouho nesetkala s tak špi-
navou vodou, zřejmě nefungovala
filtrace. V bazénu plavalo plno
mravenců, tyčinky i náplasti.
Lenka Brychtová
Praha

MIKULOV Nasmlouvat obchody, ve
kterých by lidé mohli nakupovat
za „sociální stravenky“, není jedno-
duché. Malí obchodníci o problé-
mové zákazníky příliš nestojí. Prá-
vě kvůli neochotě obchodníků trva-
la příprava poukázkového systé-
mu v Mikulově tři roky.

„Vyplácet část dávky v hmotné
nouzi v poukázkách jsme se roz-
hodli už v roce 2007. Chtěli jsme,
aby v každé obci ve správním obvo-
du Mikulova byl alespoň jeden ob-
chod, který by poukázky přijímal.
A to se nám dlouhou dobu nedaři-
lo dohodnout,“ vysvětlila místosta-
rostka Mikulova Ilona Žišková Vág-
nerová.

Lidé přijímající sociální dávky
v Mikulově jsou i z šestnácti okol-
ních vesnic. A pro mnohé z nich
by bylo problematické zajíždět do
Mikulova jen kvůli nákupům zá-
kladních potravin.

Až po třech letech se podařilo za-
jistit jak spolupráci s obchodníky,
tak firmu, která bude dodávat pou-
kázky na nákup potravin, obleče-
ní, obuvi a hygienických potřeb.

„Nasmlouvání obchodů skuteč-
ně není jednoduché,“ potvrzuje
Dalibor Neděla, tajemník radnice
v Břeclavi, kde systém už tři roky
úspěšně funguje. „Zpočátku jsme
měli dohodu jen s jedním hyper-
marketem v Břeclavi, postupně se
k němu přidaly další dva. Chtěli

jsme zabránit tomu, aby si klient
mohl za stravenku koupit jen ome-
zený sortiment zboží. To tyto tři hy-
permarkety určitě splňují,“ míní.

Potvrzuje však, že i tady musí
příjemci sociálních dávek za náku-
py většinou do Břeclavi. Na vesni-
cích se obchody nasmlouvat nepo-
vedlo. „Problém je například ve
Valticích. Je to relativně velké měs-
to, ale není v něm žádný obchod-

ník, který by do toho s námi šel,“
vysvětluje. Tvrdí však, že stížnosti
na tento systém nezaznamenal.
„Lidé si na tuto situaci zvykli a be-
rou ji takovou, jaká je,“ říká.

Přesto se však firma, která pro
Břeclav „sociální stravenky“ do-
dává, snaží postupně počet ob-
chodů rozšiřovat. Za poukázky
už lze nakupovat i v Moravské
Nové Vsi, Lanžhotě a Kosticích.
V Břeclavi i ve specializovaných
obchodech. Třeba v řeznictví či
lahůdkářství.

Stravenkový systém v Břeclavi
začal na čtyřiceti „zkušebních“ li-
dech, po půl roce začalo město vy-
plácet dávky ve velkém. Nikoliv
však plošně. „Posuzujeme případ
od případu. Máme i jakési „bonu-
sy“. Například když klient projde
rekvalifikací, obnovíme u něj vý-
platu v penězích,“ poodhaluje Ne-
děla fungování systému.

Rozdělování dávek hmotné nou-
ze poukázkovým způsobem nebu-
de plošné ani v Mikulově. „Naše so-
ciální pracovnice vytipují lidi, kteří
jsou nespolehliví a neumí hospo-
dařit s penězi tak, aby je nepromr-
hali za alkohol, cigarety či aby je
neprohráli v automatech,“ uvedla
mikulovská místostarostka.

Systém má v Mikulově fungovat
od srpna. Ročně chce město vydat
poukázky v hodnotě 450 tisíc ko-
run. Ivana Solaříková

BŘECLAVSKO (sol) Navlas stejné
číslo jako loni se na konci června
objevilo v kolonce s počtem do-
pravních nehod na Břeclavsku.
V obou letech prošetřovali v červ-
nu dopravní policisté třiadvacet
nehod. Ovšem následky jsou letos
o něco mírnější.

„Na silnicích břeclavského okre-
su zemřel jeden člověk, tři lidé si

odnesli těžká zranění a u šestnácti
lidí lékaři ošetřili lehká zranění.
V červnu loňského roku byla bilan-
ce nehodovosti o něco horší,“
uvedla mluvčí břeclavské policie
Kamila Haraštová. Před rokem ze-
mřeli při nehodách tři lidé a jen
dvě zranění byla těžká.

„Do břeclavských statistik se
ovšem již neevidují nehody, které

zpracovává nově zřízené dálniční
oddělení v Mikulově. Proto se do
výčtu nepočítá havárie, při níž při-
šel u Bavor o život čtyřicetiletý cho-
dec,“ podotkla.

Číslo v kolonce úmrtí tak zaplni-
lo pouze neštěstí, které se stalo za
Rakvicemi, kdy z vlečky převážejí-
cí hodovou máju vypadl mladík
a na místě zraněním podlehl.

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, kráceno

Bratři v tricku Na festivalu pro židovskou čtvrť
v Boskovicích vystoupili žongléři „Bratři
v tricku“. Foto: Martin Roháček, mysticsmile.rajce.net

Jen co si na radnici vyzvedli peníze, už s nimi zamířili do baru nebo herny.
Radovánky za státní peníze ale v Mikulově končí. Část sociálních dávek nahradí po
vzoru jiných měst i zde poukázkami. Přípravy na nový systém trvaly téměř tři
roky. Městu se totiž nedařilo nasmlouvat obchody, které by poukázky přijímaly.

LEDNICE

Romantické podzámčí
rozezní Rusalka
Pod širým nebem v romantickém
prostředí lednického zámku roze-
zní devadesátičlenný soubor tóny
klasické opery Rusalka. První čes-
ký klasický open air slibuje kouzel-
né kostýmy, vynikající pěvecké vý-
kony i závěrečný ohňostroj. Dvořá-
kova Rusalka s živým orchestrem
a s hvězdami naší operní scény
Lednici rozezvučí už tuto sobotu.
Vstupenky jsou stále ještě v prode-
ji přímo v pokladně lednického
zámku. (sol)

MIKULOV

Turisté vyrazí na svahy
prosluněné Pálavy
O letní dovolené na Mikulovsku se
turisté, ale ani místní nudit nemu-
sí. Pokud mají potřebu vyšlápnout
si ven a dozvědět se něco o krá-
sách Pálavy, mají šanci na jedné
z exkurzí, které pořádá Centrum
ekologické výchovy Pálava. Stačí si
vybrat mezi rozpáleným a proslu-
něným Děvínem nebo tichou oá-
zou lužního lesa u Křivého jezera.
Na exkurze se vychází každou
středu deset minut po deváté hodi-
ně. (sol)

Veteráni Součástí Chlapského
dne v Nové Vsi u Třebíče byla

výstava automobilových veteránů.
Foto: Tomáš Toufar, tydyt.rajce.net

Ledová sprcha

Břeclavský stadion dostává nový led
Venku je třicet stupňů ve stínu, zato v hale břeclavského zimního sta-
dionu mrzne. Včera se tady začala rodit nová ledová plocha. Její výro-
ba potrvá téměř celý týden a pak už by měli na ledovou plochu jako
první nastoupit účastníci hokejového kempu Esta Europe a po nich
další hokejisté.

FAKTA

Za sociální stravenky
lidé alkohol nekoupí
V Břeclavi i v Mikulově se zrodil
nápad začít vyplácet část
sociálních dávek v poukázkách
v roce 2007.
Tímto způsobem lze vyplácet jen
dávku na hmotnou nouzi,
konkrétně dávku na živobytí.
Svitavy, Praha 10 a Břeclav
zavedly tento systém jako první
v republice.
Z částky, která může dosáhnout
maximálně 3 128 korun, lze
v poukázkách vyplatit maximálně
60 procent. Zbytek musí být
vyplacen v penězích.
Poukázky lze použít na nákup
potravin, oblečení, obuvi
a základních hygienických potřeb.
Nikoliv na alkohol či cigarety.

Krátce

Lidé od nás
Nikdy jsem si
nemyslela, že budu
pořádat motosraz

Paulína
Hažmuková,
organizátorka
motosrazu

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.

Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

Do srdce ghetta Festival
v Boskovicích zval i k prohlídkám
židovské čtvrti.
Foto: Martin Roháček, mysticsmile.rajce.net

Zprávy z měst

Pernštejn Návštěvníci hradu si užili chládek.
Foto: Jaromír Petlach, jaromirp.rajce.net

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Břeclavsku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorce Ivaně Solaříkové na
ivana.solarikova@mfdnes.cz.

Ledař chystá nový povrch
Foto: Radek Miča, MF DNES

BŘECLAV (sol) Vozíčkářům, ale tře-
ba i maminkám s kočárky se bude
řeka Dyje v Břeclavi překonávat
snadněji. Lávka, která spojuje její
břehy od průmyslové školy k ob-
chodní akademii, bude bezbariéro-
vá. Do úprav přístupu na frekven-
tovanou lávku město investuje bez-
mála jeden a půl milionu korun.
Dvě třetiny částky se břeclavské
radnici podařilo získat na dotacích
ze Státního fondu dopravní infra-
struktury. Zpřístupnění lávky pro
vozíčkáře je částí rozsáhlého pro-
jektu Břeclav bez bariér.

Mladík zemřel pod vozem s májí

Horký víkend Koupaliště byla plná v celém kraji. Foto: Jaromír Petlach, jaromirp.rajce.net

Přes Dyji se lehce
dostanou i vozíčky

Stravenky místo
sociálních dávek
rozdá i Mikulov

Vaším objektivem Na největší české fotoalbum rajce.net nahrává fotografie více než 365 tisíc uživatelů. Přinášíme některé z příspěvků, na nichž jsou zachyceny události posledních dnů


