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ZNOJMO Šoféři autobusů znojem-
ské společnosti Psota, která kromě
městské hromadné dopravy nabízí
i dálkové spoje, kontroly STK, pro-
vozuje vyhlídkový vláček i Vinobus,
jsou ve stávkové pohotovosti. Včera
ji po neúspěšných jednáních vyhlási-
li odboráři.
„V základních věcech, jako je bez-

pečnost práce, přestávky a mzdy,
jsme se neposunuli. Další jednání
bude začátkem května. Ale ředitel
jednoznačně řekl, že co se týče
mezd, nevidí žádnou možnost,“ vy-
světlil předseda odborového svazu
dopravy v Brně LiborWeinstein, kte-
rý schůzky inicioval.
Momentální stávková pohotovost

provoz autobusové dopravy nijak
neomezí.
O vyššímzdy bojovala asi třicítka ři-

dičů už na podzim. Platy jim firma
v lednu zvedla – v průměru o 4,3 pro-
centa. Odborům to ale nestačí. „Je
nejasná struktura mezd. Z výplatní

pásky člověk nic nepozná. Tím, jak
jsoumzdy tvořené, není z našeho po-
hledu ani prokazatelné, že ke zvýše-
ní skutečně došlo. Sice na první po-
hled to vypadá, že mají řidiči slušný
plat, ale musíte si to přepočítat. Pra-
cují 280 hodin měsíčně,“ podotýká
Weinstein. Dopravce nesouhlasí.
„Mzdy jsou zcela konkurence-

schopné s jinými dopravními společ-
nostmi a odpovídají tomu, co si mů-
žeme dovolit i vzhledem k tlaku na
trhu osobní dopravy,“ míní šéf Pso-
ty Petr Chadim.
Odbory ale mluví už i o stávce jako

takové. „Pokud se nedohodneme,
nebudeme ji příliš odkládat. Cítím
podporu zaměstnanců, jinak bych
do stávkové pohotovosti nešel. Ne-
řeknu procento lidí, kteří nás podpo-
rují, ale jsme schopni stávku legálně
zorganizovat,“ podotkl Weinstein.
Odbory řidiči založili na podzim, jed-
nání o kolektivní smlouvě se ale za
půl roku nijak neposunula. (mr)

Sto sociálních pracov-
níků v Brně od pondě-
lí sčítá rodiny v bytové
nouzi. Padesátce
z těch, kteří se dotazní-
kovéhomapování zú-
častní, bude losová-
ním přidělen obecní
byt. Se dvěma pracov-
níky se včera sčítání
zúčastnil také redak-
torMF DNES.

Jan K. David
redaktor MF DNES

BRNO Rodina Taragošova bydlí
v brněnské Bratislavské ulici te-
prve půl roku. V třípokojovém bytě
jich přespává osm, občas ale také
dvanáct. Kromě hlavy rodiny Ľudo-
víta a jeho ženy i dva synové, dcera
a několik vnoučat. „Tři vnoučata
máme v péči po jedné z dcer, která
se o ně není schopná starat. Místa
je tady málo, ale přece vlastní rodi-
nu nenechám na ulici,“ vysvětluje
jednapadesátiletý Ľudovít, proč
s rodinou žije v tolika lidech v tak
stísněných podmínkách.
Právě Taragošovi patří kvůli nedů-

stojnému bydlení mezi rodiny v by-
tové nouzi, které se Brno snaží

v těchto dnech spočítat. Kromě ro-
din v přelidněných bytech jde o lidi
na ulici či rodiny žijící s dětmi na
ubytovnách a v azylových domech.
Informace následně sociální pra-
covníci využijí v projektu Rychlého
zabydlení (Rapid Re-Housing), jenž
se bude dva roky testovat. Během
něj by mělo padesát vylosovaných
rodin od června získat do proná-
jmu městské byty, které budou od-
povídat jejich potřebám. Byty mají
poskytnout jednotlivé městské čás-
ti, s nimiž magistrát jedná.
„Je to největší příležitost, jaká se

před nimi otevřela. Jinak nemají
šanci obecní byt získat, protože dlu-
ží peníze nebo nesplňují jiné pod-
mínky. I kdyby je však splnili, čeka-
li by v pořadníku léta. Stabilní byd-
lení je přitom základ,“ vysvětluje
Jan Snopek, jenž se podílí na no-
vém strategickém plánu sociálního
začleňování. Podle něj budou k pře-
stěhovaným rodinám jednou týdně
docházet pracovníci a pomohou
jim bydlení si udržet. „Uzavřou kla-
sickou nájemní smlouvu, kterou
musí dodržovat a platit běžné ná-
jemné. V případě, že se v rodině
bude něco dít, zkušený odborník
jim pomůže situaci vyřešit. Nebu-
dou v tom tak sami,“ dodává s nadě-
jí, že si bydlení udrží aspoň osmde-
sát procent zapojených.

Rozhoduje podrobný dotazník
Proškolení pracovníci do konce týd-
ne navštíví vytipované rodiny, jež

nežijí ve standardních podmín-
kách. Své návrhy jim dal nejen or-
gán sociálně-právní ochrany dětí,
ale také brněnské neziskovky, kte-
ré s lidmi v nouzi pracují. „Přímo
na místě ověřujeme, zda byl daný
tip oprávněný. V podmínkách jsme
velmi nároční, zajímáme se totiž
o extrémní přelidnění. Jsou oprav-
du rodiny, kde žije dvanáct osob na
dvaceti metrech čtverečních, což je
nepředstavitelná situace,“ popisu-
je poradce pro sociální začleňování
Vít Lesák, jenž včera spolu se Snop-
kem vyrazil do okolí Bratislavské
a Příční ulice. Problematických lo-
kalit je však podle něj víc a ve špat-

ném prostředí žijí lidé s dětmi ve
všech částech Brna.
Pokud se pracovníkům podaří do

vytipovaných rodin dovolat či do-
zvonit, vyplňují s nimi dotazník.
Ten popisuje složení a velikost rodi-
ny, její historii, podmínky k žití
a také rizikové faktory. „Často se za-
pomíná, že mnohdy mohou být pr-
votní příčinou nouze psychické po-
tíže. Na ně se navaluje stres s bydle-
ním či možné závislosti nebo domá-
cí násilí,“ říká Lesák, když po půlho-
dinovém dotazování vychází z bytu
Taragošových.
Zatímco hlava rodiny Ľudovít by

ráda v bytě v Bratislavské zůstala,
jeho dvacetiletá dcera se chce se
svým partnerem a ročním dítětem
z přeplněného bytu odstěhovat.
„Pokud bychom mohli žít jinde,
byla bych šťastná. Je nás hodně,
není tu klid. Nájemné bych splácet
dokázala a našla bych si i práci,“ sli-
buje Olga Taragošová, která dotaz-
ník právě vyplnila. Nové bydlení za-
tím nemá jisté, může doufat, že se
na ni při losování usměje štěstí.
Přesto věří, že by se k ní díky přestě-
hování mohlo vrátit do péče i její
další dítě, které aktuálně vychováva-
jí příbuzní. „Kvůli nevyhovujícím
bytovým podmínkám jsou děti ode-
bírány velmi často. Věříme, že když
mají lidé stabilní bydlení, je zde vel-
ká šance, že se jim budou děti zno-
vu vracet,“ zakončuje s vidinou
úspěšného projektu Lesák, když vy-
ráží ke sčítání do dalších rodin.

INZERCE

BRNO Posádka brněnského katama-
ránu z PET lahví, kterou zadržovala
francouzská armáda na Korsice kvů-
li podezření, že se chce v Alžírsku
přidat k džihádistům, se znovu vyda-
la namoře. Dobrodruzi z Brna vyplu-
li pod vlajkou Liberlandu. Včera se
mořeplavci přihlásili z italských
vod. „Předpokládá se, že se jim
v noci podařilo uprchnout z Korsiky
a teď se nacházejí u Sardinie. Je těž-
ké se s nimi spojit, čekáme na další
informace,“ popsala Kateřina Freslo-
vá, která situaci monitoruje z Česka.
Katamarán se mezitím stal legál-

ním plavidlem. Nejprve se posádka
snažila loď zapsat v Libérii. „Ta je
všeobecně známá tím, že zaregistru-
je téměř cokoliv, ale ani tam to třem
mladýmodvážlivcůmneprošlo,“ po-
dotkla Freslová.
Nakonec Brňané pochodili u Liber-

landu, tedy samozvaného státu na
údajném území nikoho mezi Srb-
skem a Chorvatskem u Dunaje. „Po-
prosili nás, abychom loď zaregistro-
vali, a my jsme rádi tuto výpravu
podpořili,“ oznámil zakladatel a sa-
mozvaný prezident Liberlandu Vít
Jedlička. Pod jeho vlajkou jsou nyní
registrovány tři lodě. A loď uvedená
na liberlandské „soupisce“ prošla
italskými úřady. „Znamená to, že
náš registr lodí je uznávaný, za což
jsme rádi,“ doplnil Jedlička.
— Robin Krutil
Další informace na brno.idnes.cz

12 lidí, 3 pokoje Velká rodina Ľudovíta Taragoše patří mezi ty, které bymohly dosáhnout na přidělení městského bytu. Foto: Anna Vavríková,MAFRA

Loď z PET lahví
pokračuje. Pod
vlajkou
Liberlandu

JIŽNÍ MORAVA Aktuální podmín-
ky pro pěstování obilí a ovoce jsou
letos začátkem jara na jihu Moravy
příznivé. Na rozdíl od předchozích
let netrpí ani okresy na jihu kraje
nedostatkem vláhy a vzdor teplejší
zimě dobře přezimovaly ozimy.
„Máme čidlo v půdě v hloubce

40 centimetrů a kapacita půdy je
nyní téměř plná. V tuhle dobu je to
normální stav, ale v našich podmín-
kách už téměř anomální,“ řekl ředi-
tel Pomony Těšetice ze Znojemska
Ivo Pokorný. Podobně mluví i další
zemědělci z Břeclavska, Hodonín-
ska a Znojemska. Dost vláhy by
podle projektu Intersucho, na
němž pracují vědci z Mendelovy
univerzity, mělo být i nadále.
Naopak by mohli zazlobit škůdci,

protože se jim díky třetí teplé zimě
po sobě daří dobře. (ČTK)

Brno

U sv. Anny vyrábí
pilulky z konopí
Lékárna v nemocnici u svaté Anny
v Brně začala vyrábět tobolky z lé-
čebného konopí pro pacienty
s chronickou bolestí. „Dosud paci-
enti užívali konopí formou inhala-
ce přes speciální odpařovač nebo
jim lékař doporučoval konzumaci
při rozmíchání v tepelně upravené
čokoládě,“ uvedla mluvčí nemoc-
nice Petra Veselá. Přístroj je ale
pro pacienty nákladný a forma
s čokoládou pracná. Tobolky by to
měly odbourat. Zatím je na zkouš-
ku užívají dvě pacientky. Nemocni-
ce léčí konopím zatím šest pacien-
tů, dalších deset na léčbu čeká. Za-
tímco inhalováním se dostavuje
účinek do několika minut a odezní-
vá za tři až čtyři hodiny, při úst-
ním podání se první účinky dosta-
vují za půl hodiny až za hodinu
a vrcholí po dvou až třech hodi-
nách, přičemž odeznít mohou až
po osmi hodinách. (ČTK)

JižníMorava

37 milionů navíc
na sociální služby
Jihomoravský kraj plánuje, že roz-
dělí mimořádnou podporu skoro
37 milionů korun nestátním ne-
ziskovým organizacím zaměřeným
na sociální služby. Injekci ještě
musí ve čtvrtek schválit zastupitel-
stvo. Další peníze neziskovým orga-
nizacím půjdou například z dotací
ministerstva práce a sociálních
věcí. Kraj letos rozdělí poskytovate-
lům sociálních služeb 780 milionů
z ministerstva školství, z vlastního
rozpočtu jim dá asi 80 milionů.
Podle náměstka hejtmana Romana
Celého (KDU-ČSL) dává kraj 37 mili-
onů neziskovým organizacím navíc
ze svého rozpočtu. Dalších 260 mi-
lionů na služby sociální prevence
kraj získal z Evropské unie a bude
je rozdělovat po částech až do
roku 2018. (ČTK)

Brno

Trendy, jak se
právě staví
Vše o stavebnictví, zařízení budov
či vybavení interiéru se ode dneška
do 23. dubna dozvědí návštěvníci
brněnských veletrhů. Stavební ve-
letrhy přinesou novinky a aktuální
trendy v oboru, nabídku vystavova-
telů doplní i bezplatný poradenský
servis. Odborníci tak zdarma dopo-
ručí, co dál s rekonstrukcí nebo se
zásobováním pitnou vodou do
domů a bytů. Milovníci zahradniče-
ní uvidí ukázky různých druhů za-
hrad v kombinaci se speciálním ná-
bytkem. Návštěvníci pavilonu M se
dozvědí více o osvětlení koupelny
nebo o takzvaném chytrém osvětle-
ní. Laici i řemeslníci mají příleži-
tost naučit se pracovat se sádrokar-
tonem, je pro ně připravena škola
suché výstavby. (mr)

Vyškov

Jiná cesta
k novému stadionu
Vyškovští zastupitelé se rozhodli,
že město postaví zimní stadion ces-
tou koncesního řízení. Díky tomu
bude město od začátku stavby maji-
telem stadionu a peníze může splá-
cet několik let. Provozovatelem
však bude na 15 až 20 let firma, kte-
rá jej postaví, tedy koncesionář.
Podle starosty Karla Goldemunda
(ČSSD) je výhoda i v tom, že za pro-
vozu půjdou opravy a investice na
vrub provozovatele. Nyní je potře-
ba koncipovat koncesní smlouvu
tak, aby byla výhodná pro město
i pro koncesionáře. Schvalovat by
ji mělo mimořádné zastupitelstvo
v červenci a poté má následovat
dvoukolové výběrové řízení. Demo-
lice stávajícího stadionu byměla za-
čít v lednu. (ČTK)

Znojemští řidiči hrozí
stávkou za vyšší mzdy

Když se v přeplněném
bytě nedá ani otočit

Sucho zatím
nehrozí, vláhy
mají pole dost

Fakta
Sociální plány

● Projekt rychlého zabydlení za-
hrnuje kromě sčítání rodin v bytové
nouzi také poskytnutí obecních
bytů padesáti vylosovaným rodi-
nám do pronájmu. Byty nabídnou
městské části, ne všechny se však
chtějí zapojit. „Městská část Králo-
vo Pole s tímto programem určitě
nesouhlasí,“ vyvrátil včerejší tvrze-
ní MF DNES místostarosta Králova
Pole Daniel Valenta (TOP 09).
● Podporu má naopak magistrát
s programem prevence kriminality,
který je vedle zabydlení rodin s dět-
mi či vzdělávání lidí ze sociálně vy-
loučených lokalit součástí brněn-
ské strategie pro sociální začle-
ňování.


