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Studium je
přece pracovní úvazek
Můj názor na podnikání a práci stu-
dentů při studiu je velmi negativní.
Studium (poctivé a smysluplné) je
ekvivalentní zaměstnání na celý
pracovní úvazek. Za posledních dva-
cet let se ze studia stal „doplněk“ k
„normálnímu“ životu. Studenti stu-
dují ne pro zvýšení kvalifikace, ale
pro získání papírového dokladu o
tom, že někam docházeli v době stu-
dentského věku.
Studenti, kteří pracují, by naopak
měli ztratit výhody studentské.
Alena Tichá, Brno

Čekací doby
v nemocnicích
Náměstek ředitele Ivo Rovný by si
měl zamést nejprve před vlastním
prahem a to konkrétně z mé zkuše-
nosti na urologické ambulanci.
Tam Vás objednají přímo při pro-
puštění z nemocnice, ovšem bez
stanovení času. Takže přijdete ráno
a odcházíte v poledne. Doktoři by,
myslím, kdyby to šlo, zrušili pacien-
ty a vyfasovali „beránka otřes se“.
Miluše Šelešovská, Brno

BŘECLAV V Česku začalo platit
sedm nových dopravních značek
pro cyklisty. Mezi nimi je také
značka, která upozorňuje na mož-
nost jízdy v protisměru v jedno-
směrce. Ta se začala objevovat
v mnoha českých městech. A obje-
vit se má i v Břeclavi.

„Věděli jsme, že se podobná
úprava značení chystá, a tak jsme
cyklistické pruhy v jednosměr-
ných ulicích začali připravovat ve
velkém předstihu. V některých
městech takové pruhy fungují už
dlouho. Zavedení nového značení
nám situaci jen usnadnilo,“ říká
Miroslav Čapka, vedoucí odboru
správních věcí a dopravy břeclav-
ské radnice.

Jeho odbor prověřil všechny jed-
nosměrné ulice ve městě. „Prově-
řovali jsme především to, zda je vů-
bec možné a reálné sem cyklistic-
kou dopravu do protisměru pustit.
Ale museli jsme zohlednit také to,
že jsou v takových ulicích zvyklí
parkovat obyvatelé přilehlých
domů a bytů a parkovací místa jim
nemůžeme zrušit. A samozřejmě
musíme mít na zřeteli bezpečnost
cyklistů,“ vyjmenoval, co vše muse-
li vzít dopravní odborníci při výbě-

ru ulic na zřetel. Ulice s minimál-
ním pohybem cyklistů ihned za-
vrhli. Nakonec vybrali zhruba de-
sítku ulic, kde cyklisté v protismě-
ru tak či tak jezdí už dnes. A není
to pro ně nejbezpečnější.

„Je pravda, že když jedu do proti-
směru, necítím se moc bezpečně.
Ulice jsou leckde úzké, takže mu-
sím zastavovat, abych se vyhnul
s auty. Všechna auta parkují na
mojí straně a vyjíždějí proti sobě.
Nikdo cyklistu v protisměru neče-
ká. Musí se jet hodně pomalu a být

připravený uskočit,“ přiznává na
serveru nakole.cz diskutující cyklis-
ta, že jízda do protisměru je hodně
adrenalinová záležitost.

Právě o to, aby cyklisty v proti-
směru řidiči aut čekali, se má nová
úprava stezek postarat.

V jednosměrkách by se měly ob-
jevit cyklistické pruhy podobné
těm, jaké již Břeclavané znají z ji-
ných částí města. Povedou jen
v protisměru, ale z obou stran uli-
ce budou piktogramy, které upo-
zorní na pohyb cyklistů. Řidičům
dá včas vědět, že v ulici se mohou
objevit cyklisté v protisměru, svis-
lé i vodorovné značení. Všechna
tato opatření vyjdou město zhruba
na milion korun.

„Zastupitelstvo města už záměr
schválilo. A teď bude záležet na no-
vém vedení města, zda na celý pro-
jekt najde peníze, či jakou pro něj
bude prioritou,“ naznačuje Čapka.

Podle něj nové pruhy pro cyklis-
ty dopravě prospějí. Přestože se ně-
kde setkávají i s nepochopením.
„Slyšel jsem i kritiku, že dostává-
me do rizika ty cyklisty. Osobně si
to nemyslím. Také studie, které se
tím zabývají, říkají opak,“ míní Mi-
roslav Čapka. Ivana Solaříková

Co by asi chtěl
Alfons Mucha
»ad Epopeji hrozí akutní poškození,
zjistili dědicové. Nikdo je k ní ale nepus-
til
Kdyby si mohl Alfons Mucha vy-
brat, zda jeho dílo bude umístěno
ve Veletržním paláci čili v Národní
galerii nebo v chátrajícím zámku,
který by potřeboval novou střechu
a který je na prodej, vybral by si
Národní galerii a modlil by se, aby
tam dorazilo co nejdříve. Kdyby
ne, nebyl by duševně zdravý. Celý
problém je možné zamotávat a za-
mlžovat, ale na podstatě věci se
nic nezmění.
Sigenius
brno.idnes.cz

Budou se dohadovat,
dokud se nerozpadne
Jak typické. A teď se budou doha-
dovat tak dlouho, dokud se jim
epopej nerozpadne pod ruka-
ma.... hnus... Pro pořádek – je mi
úplně jedno, jestli zůstane v Krum-
lově, nebo pojede do Prahy.
grr
brno.idnes.cz

Zápisník
Stromy udržíme
při životě jen
dobrou péčí

Ti, kteří místo jízdy v autě či hromadné dopravě radši šlapou na kole, budou mít
v Břeclavi jízdu zase o něco snazší. Město pro ně chystá nové cyklistické pruhy
v jednosměrných ulicích. Díky nim budou moci legálně vyrazit i do protisměru.

MIKULOV (sol) Mikulovsko bude
čistější. Díky sedmnácti milionům
korun, které právě obce na Miku-
lovsku získaly na výstavbu sběr-
ných dvorů. Tam budou moci lidé
odvážet odpad, který zatím končil
v popelnici a na skládce a který
zbytečně zatěžoval životní prostře-
dí. Bezmála sedmnáctimilionovou
dotaci se podařilo získat dobrovol-
nému svazku obcí Čistší střední Po-
dyjí. Ten založilo sedmnáct obcí
na Mikulovsku, které vlastní svozo-
vou společnost STKO.

„Za tuto dotaci můžeme vybudo-
vat sběrné dvory v obcích Paso-

hlávky, Ivaň, Perná a Drnholec,“
uvedl ředitel společnosti Tomáš
Hlavenka. Podle něj by do konce
roku mohlo být vydáno stavební
povolení. A na jaře začne samotná
výstavba sběrných dvorů.

Lidé budou mít díky nim šanci
snáze se zbavit nebezpečných od-
padů. Dosud, pokud chtěli vyhodit
například starý elektrospotřebič,
museli číhat na speciální mobilní
svoz. A pokud ho promeškali, zů-
stal jim spotřebič ještě drahnou
dobu doma nebo ho v horším pří-
padě hodili do popelnice.

„Sběrné dvory budou otevřeny

pravidelně. Nebude nic snazšího,
než sem odpad odvézt,“ míní Hla-
venka. Lidé podle něj budou moci
vytřídit i další druhy odpadu. Jako
třeba textil, který dnes také zbyteč-
ně končí v komunálním odpadu.

Čtyři sběrné dvory budou mu-
set Mikulovsku zatím stačit.

O svůj sběrný dvůr zatím přišel
Mikulov. V plánu zde sice bylo vy-
budování sběrného dvora a logis-
tického centra s třídírnou odpadů
za čtyřicet milionů korun, projekt
však zkrachoval. Město před podá-
ním žádosti o dotaci nemělo vhod-
ný pozemek.

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Z brno.idnes.cz
výběr z diskuse, kráceno

MIKULOV (dk) Dokonale vyrýsova-
né svaly a tělo jako ze železa. Tím
se může pyšnit Tibor Sulima z
Mikulova. Hvězda mikulovské
kulturistiky znovu zazářila o ví-
kendu. Tibor Sulima se stal juni-
orským vítězem mezinárodní
soutěže Aminostar Natural Cup.

Mikulovský kulturista obhájil
své loňské vítězství v kategorii ju-
niorů a v kategorii mužů do
180 centimetrů skončil druhý. Zá-
vodník mikulovského oddílu Ar-
nold´s Gym soutěžil na domácí
půdě. Šestý ročník mezinárodní
soutěže v naturální kulturistice
mužů a fitness žen totiž hostilo
mikulovské kino.

V naturální kulturistice svalov-
ci soutěžili v sedmi kategoriích
a soutěž fitness žen měla katego-

rie tři. Pětičlenná odborná poro-
ta hodnotila postavu – svalový
rozvoj a volné sestavy naturál-
ních kulturistů.

Ve fitness žen porota hodnoti-
la kromě symetrie postavy také
promenádu v plavkách, spole-
čenských šatech a volné sestavy.
V naturální kulturistice se utkalo
celkem čtyřicet dva borců a ve fit-
ness žen soutěžilo dvacet čtyři
sportovkyň nejen z České repub-
liky, ale také Slovenska, Maďar-
ska, Itálie, Německa a dalších
zemí.

„Soutěž se mi opravdu líbí.
Hned jak budu moci, začnu tré-
novat a příští rok vás přijdu pora-
zit,“ vtipkoval starosta Mikulova
Rostislav Koštial se svalovci při
předávání cen.

Krátce
BŘECLAV

Lidé ze sídliště si mohou
přijít k penězům
Břeclavská radnice vypisuje grant
určený obyvatelům sídliště Na Val-
tické. Jedenačtyřicet milionů roz-
dělí těm, kteří si chtějí zateplit
dům, opravit statiku, balkóny či
technické vybavení domů. (sol)

LEDNICE

Fotografové se mohou
hlásit do dílen
Další část mezinárodního fotogra-
fického workshopu startuje v Led-
nici v prosinci. Už teď se ale mo-
hou amatérští fotografové hlásit
do dílen Antonína Kratochvíla, Jiří-
ho Turka či Jana Pohribného. (sol)

J
iž od roku 2005 se snažíme
více či méně úspěšně udržo-
vat lípovo-javorovou alej ko-
lem silnice z Mikulova do

Klentnice. Bohužel naše snahy in-
tenzívně potírají různí nedisciplino-
vaní kolemjdoucí, sníh, vítr i zvěř.
A proto dnes po pěti letech některá
místa v aleji navzdory našim sna-
hám zejí prázdnotou. Letos na pod-
zim se nám, Centru ekologické vý-
chovy, podařilo sehnat pár koru-
nek na dovýsadbu aleje vzrostlejší-
mi a životaschopnějšími stromy.
Teď potřebujeme všechny přírody-
milovné sousedy a kamarády. Přijď-
te nám pomoci tyto krásné stromy
zasadit. Sejdeme se v sobotu i v ne-
děli v deset hodin na konci Mikulo-
va, u poslední autobusové zastávky
na ulici Dukelská. Důležité je, aby
sazenice šly včas do půdy a aby-
chom je svojí následnou péčí doká-
zali udržet při životě.

Malé mažoretky V Žarošicích v sobotu
soutěžily amatérské mažoretky.

Foto: Romana Kostelanská (wvfufik.rajce.net)

FAKTA

Co znamená změna
vyhlášky
– Umožnila, aby cyklisté mohli
projíždět jednosměrnými ulicemi
i v protisměru a k současné značce
jednosměrky tak přibyl nový znak
pro cyklisty.
– Piktogram se objevuje na obou
stranách ulice a upozorňuje, že po
silnici jede cyklista v protisměru.
– V Břeclavi má ve zhruba deseti
jednosměrkách vzniknout
cyklistických pruh, který umožní
kolařům jízdu v protisměru.

Eva Řezáčová
Centrum ekologické
výchovy
Mikulov

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

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.,
StrážniceZprávy z měst

Okouzlily V místní tělocvičně v Žarošicích sklidily jednotlivé
slečny i formace mažoretek potlesk.
Foto: Romana Kostelanská (wvfufik.rajce.net)

Mikulovsko bude čistější. Za miliony
Sedmnáct obcí dostane nové sběrné dvory. Nebezpečný odpad nebudou hromadit na skládce

Cyklisté v Břeclavi
vyjedou po pruzích.
Teď i v protisměru

Florbal TJ VHS
Znojmo kráčí Pohárem
České florbalové unie
dál. Už jsou ve
čtvrtfinále. Snímek
z 27. října, Znojmo –
Počenice 8:5.

Foto: Libor Duchoň
(libor-znojmo.rajce.net)

Vaším objektivem Fotografie z 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.

Hvězda Tibor Sulima z Mikulova se o víkendu stal juniorským vítězem
mezinárodní soutěže Aminostar Natural Cup. Foto: Jindřich Hujňák

Nejlépe vyrýsované svaly
má Tibor Sulima z Mikulova


