
1. Dan (41 let) z Vrchotových Janovic měl nehodu na motocyklu v květnu tohoto roku.
Jel po hlavní silnici, když z vedlejší vyjela řidička automobilu. I přesto, že se snažil střetu zabránit (jeho brzd-
ná dráha byla 31m) došlo ke srážce, která měla za následek zlomeniny kolena, kotníku a rozdrcení lebeční 
kosti nad levým okem. V tuto dobu je Dan dočasně upoután na invalidní vozík, bydlí v domě, který není 
bezbariérově upraven a je odkázán na pomoc své matky, která za ním musí dojíždět 60km. Je otcem tří dětí, 
na které platí výživné. Dostává nemocenskou 6 tisíc. Povoláním je řidič kamionu, čeká na operaci oka, na 
které nejspíš bude vidět jen přímo, takže ke své práci se nemůže vrátit a i jinou bude těžko shánět (na základě 
výsledků ankety Danovi pošleme 25.000,-).

2. Marek (47 let) z Říčan u Prahy měl nehodu na motocyklu na začátku července tohoto roku.
Předjížděl stojící kolonu vozidel, když se jeden z řidičů rozhodl již déle v zácpě nečekat a bez zapnutí blink-
ru se přes dvojitou plnou čáru začal otáčet do protisměru. Přestože nešlo o náraz ve vysoké rychlosti, Marek 
utrpěl těžké vnitřní zranění, kterému na místě podlehl. Dáša, vdova po Markovi slouží jako záchranářka u 
ZS Středočeského kraje. Bydlí v bytě, zůstala sama se dvěma syny ve věku 10 a 18 let. Peníze manžela Dáše 
nevrátí a tátu jejím klukům také nenahradí, ale jako motorkáři jim v těžké chvíli můžeme aspoň nepatrně 
pomoci (rozhodli jste o částce 10.000,-).

3. Tato nehoda se stala koncem července 2013. Nejmenovaný motorkář jel nepřiměřenou rychlostí po silnici 
mezi obcemi, kde přecházely babička a matka s pětiletou dcerkou. Ve snaze zabránit srážce položil svůj mo-
tocykl, který však pokračoval v rovném směru a srazil babičku i matku malé Elišky. Dva roky po nehodě je 
Eliščina maminka Lenka (30 let) upoutaná na lůžko, je ochrnutá na všechny končetiny, dýchá pomocí dýcha-
cího přístroje, stravu a tekutiny přijímá sondou do žaludku, protože nemůže polykat, není schopna mluvit, 
vidí pouze na jedno oko, kterým komunikuje se svým okolím. Jinak je při plném vědomí, všemu rozumí a 
vše si uvědomuje. Její stav se však už nikdy nezlepší, takže to, co se stalo, ji vyjma života připravilo vlastně o 
všechno. Pro nás motorkáře je to pohled na nehodu ze zcela opačné strany. Stejně jako v případě Marka ale 
nevrátíme čas a nezměníme, co se stalo. Finanční částkou, kterou věnujeme malé Elišce, bychom proto chtěli 
vyjádřit pokornou omluvu nás všech bikerů za to, co způsobil jeden z nás (50.000,-).


