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Dovoluje me si Vás pozvat na 
26. DRAKIÁDU „DRAKIÁDNÍHO KLUBU ČERNÁ HORA“
která se koná 26. 9. 2020 (sobota)  Vstupné dobrovolné
na letišti v Bořitově (GPS 49°26‘3.100“N 16°35‘32.933“E) na jeho horním konci

Na drakiádu v Bořitově se sjíždí letci z celé republiky a i ze zahraničí. Také je to v současné době 
jedna z mála drakiád, kde můžete vidět soutěže v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit!

Program: 12:00–12:15 zahájení drakiády, letání s draky
 12:15–14:00 registrace soutěžících a předvedení draků do všech soutěží, 
  ukázky létání s akrobatickými draky 
 14:00–17:00 „Soutěž o nejkrásnějšího létajícího draka“  
  (Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích)
  „Velká soutěž v ovládání dvoulaných akrobatických draků“ 
  – soutěž je určena hlavně pro začátečníky 
  „Freestyle létání akrobatických draků“ 
  – soutěž je určena již spíše pro pokročilejší letce. 

  Po celou dobu občerstvení a možná opět tombola o zajímavé ceny     V případě nepříznivého  
počasí změna programu vyhrazena     Podle předpisu musejí všichni při pouštění draků používat nejdelší 

lanka/šňůry 100 m      Parkování je možné také po pravé straně příjezdové komunikace   

Připravované změny v bodovém hodnocení řidičů 

Vlak se na Blanensku srazil 
s dodávkou a vykolejil   

	 Na	Blanensku	se	ve	středu	15.	7.	2020	
ráno	srazil	osobní	vlak	s	dodávkou.	Leh-
ké	zranění	utrpěl	řidič	auta,	škoda	byla	
vyčíslena	na	260	tisíc	korun.	
	 Nehoda	se	stala	před	osmou	hodi-
nou	 na	 železničním	 přejezdu	 mezi	
Velkými	 Opatovicemi	 a	 Cetkovice-
mi.	Přejezd	je	zabezpečený	pouze	vý-
stražnými	kříži.
	 „Dle	informací	z	místa	v	důsledku	
střetnutí	 osobní	 vlak	 vykolejil.	 Při	
střetnutí	byl	lehce	zraněn	řidič	osob-
ního	 automobilu,“	 uvedl	 mluvčí	
Drážní	inspekce	Martin	Drápal.
	 Policie	doplnila,	že	v	době	nehody	ne-
byli	 ve	 vlaku	 cestující.	 „Podle	 předběž-
ných	 informací	 šofér	 dodávky	 zřejmě	
přehlédl	přijíždějící	vlakovou	soupravu,“	
uvedla	policie.	 Zdroj: novinky.cz

Systém	 bodového	 hodnocení	 řidičů	 je	 v	 českém	 právním	
řádu	zaveden	již	řadu	let,	konkrétně	od	1.	července	2006,		
a	slouží	ke	sledování	opakovaného	porušování	vybraných	
povinností	stanovených	předpisy	o	provozu	na	pozemních	
komunikacích.	Na	základě	 tohoto	 systému	 jsou	 řidičům,	
vedle	pokuty	či	zákazu	řízení,	přidělovány	také	„trestné“	

body.	V	současnosti	připravuje	Ministerstvo	dopravy	novelu	
zákona	č.	361/2000	Sb.,	o	provozu	na	pozemních	komunikacích,	

která	má	systém	bodového	hodnocení	zjednodušit	a	zpřehlednit,	ale	současně	
přísněji	postihnout	některé	úmyslné	přestupky,	jako	např.	telefonování	za	jízdy	
či	vysoké	překročení	rychlosti.	Nově	by	bodové	hodnocení	mělo	obsahovat	tři	

sazby	bodů	–	2,	4	a	6,	na	místo	současných	pěti	sazeb.	Hranice	pro	ztrátu	řidič-
ského	oprávnění	má	zůstat	na	12	bodech,	ale	počítá	se	i	se	zavedením	šesti-	
bodové	 hranice	 u	 začínajících	 řidičů	 po	 dobu	 dvou	 let.	 Řidiči	 by	 nově	 měli		
mít	možnost	se	na	základě	podané	žádosti	nechat	informovat	o	každé	změně		
v	jejich	bodovém	hodnocení	formou	SMS	zprávy,	e-mailu	či	datové	schránky.	
Ministerstvo	dopravy	také	přímo	na	svých	webových	stránkách	zřídilo	zvláštní	
sekci	www.mdcr.cz/bodovysystem,	kde	je	možné	se	seznámit	s	podrobnostmi	
připravovaných	změn.	Nyní	se	novelou	zabývá	Legislativní	rada	vlády	České	
republiky	a	pokud	by	následně	prošla	celým	legislativním	procesem,	měla	by	
začít	platit	od	1.	ledna	2022.	

Text: odbor dopravy Městského úřadu Boskovice 

38 500

32 500

NÁSTROJAŘ

NÁSTROJAŘ JUNIORREKVALIFIKACE
29 000 Kč

13. plat • penzijní připojištění • příspěvek na dopravu


