
STRANA  2 Aktuality TN - ČERVEN 2014

V rámci Programu prevence krimi-
nality a drogové problematiky pro-
běhla 17. května 2014 na Karlově 
náměstí v Třebíči preventivně bez-
pečnostní akce známá mezi veřej-
ností jako Dopravní dopoledne. Ptali 
jsme se jednoho ze spolupořadatelů, 
majitele třebíčské autoškoly Martina 
Aujezdského.

Jak hodnotíte tuto akci?
Dopravní dopoledne je velmi zda-

řilá a zaběhnutá akce, kterou má 
Městská policie výborně zorganizo-
vanou. Účastníme se jí pravidelně a 
mohu říci, že za ty roky jsme všich-
ni už takový zaběhnutý tým. Z řad 
veřejnosti je každoročně zájem se 
dozvědět něco nového z oblasti bez-
pečnosti silničního provozu.

Co si mohli návštěvníci na vašem 
stanovišti vyzkoušet?

Měli jsme nachystány testy z pravi-
del silničního provozu jak pro děti, 
tak pro dospělé. Někteří dlouholetí 
řidiči se hodně divili, co je v pravi-
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dlech novinek. Dále jsme prezento-
vali jednotlivé typy dětských auto-
sedaček a jejich správné umístění ve 
vozidle, což přivítali zejména mladí 
rodiče. Hitem byly ovšem „opilecké 
brýle“.

Opilecké brýle?
To je náš pracovní název. Jedná se 

o speciální brýle Fatal Vision, pomo-
cí kterých jsme schopni nasimulo-
vat požití alkoholu v rozmezí 0,6-2,5 
‰. Máme dokonce i brýle simulující 
požití drog. 

Jak to funguje?
Tato velmi zdařilá pomůcka pro 

prevenci funguje na smyslovém vní-
mání. Po nasazení těchto brýlí ztrácí 
člověk rovnováhu, nebo má dvojité 
vidění stejně jako po požití alkoholu 
či drog. Obyčejná chůze po přímce 
je pak velmi obtížná a každý si může 
udělat obrázek, jak by asi vypadaly 
jeho reakce třeba za volantem. Větši-
na opilých nebo zdrogovaných řidi-
čů si totiž svoje jednání vůbec neu-
vědomuje.

Jaký je váš názor právě na alko-
hol a drogy za volantem?

Jednoznačně tam nepatří. Hodně 
se o těchto věcech v poslední době 
hovoří. Je potřeba legislativní změ-
na na postih těchto řidičů. Já si ovšem 
myslím, že kromě represe je zapotřebí 
především prevence, a to už od útlého 
věku, k čemuž Dopravní dopoledne 
výborně přispívá.  (PI.t06-auD)

Autoškola pomáhá s prevencí

TADEÁŠ VRBA, žák 7. M Základní školy T. G. Masaryka Třebíč, byl třetí dubno-
vou středu v Praze oceněn cenou Fair Play za čin, který může být příkladným pro nás 
všechny.  Tuto cenu uděluje Klub fair play ve spolupráci s Českým olympijským výbo-
rem. Tadeáš v loňském roce vybojoval první místo v rámci závodů Albert  triatlon tour. 
Za toto umístění získal nové horské kolo, které však vzápětí nezištně věnoval dětem z 
dětského domova. Na snímku Tomáš s hercem Janem Čenským. Foto: archiv školy

Vyhrané kolo věnoval 
dětskému domovu

Případem lidského hyenismu se 
zabýval jihlavský okresní soud. Jakub 
Bruzl (22) z Třebíče na seniorech za 
tři měsíce vylákal pod smyšlenými 
záminkami skoro 180 tisíc korun. 
V minulých měsících marně sháněl 
zaměstnání. Našel si proto výnosnou 
brigádu. 

Jako energetický poradce využil 
důvěřivosti šestice penzistů z růz-
ných obcí na Jihlavsku a vymyslel 
si historku, že dluží za spotřebova-
nou energii. U soudu se ke všemu 

Mladík okrádal důchodce

Na zastaralost informací ve vývěs-
ních skříňkách obhospodařova-
ných městem upozornila na květ-
novém zasedání zastupitelstva 
Danuše Milotová (KSČM). „Sama 
často vidím, že se u nich lidé zastavují, 
a pokud jsou tam věci šest týdnů staré, 
není to dobrá vizitka města,“ nastíni-
la. S Milotovou souhlasila tajemnice 

Simeona Zikmundová. „Omlouvám 
se a slibuji brzkou nápravu,“ konsta-
tovala. 

Milotová upozornila ještě na jed-
nu věc, a to na jízdu zastupitele na 
kole na chodníku na spodní straně 
náměstí. Nechtěla nikoho jmenovat, 
ale sám se přihlásil Milan Šťastný 
(Břehy) a všem se omluvil.  -zt-

Tajemnice Zikmundová 
a zastupitel Šťastný se omluvili

Velká válka 1914 – 1918 v městské 
knihovně v Třebíči, program na toto 
téma bude probíhat v knihovně po 
celý červen. Začíná vernisáží výsta-
vy v sále hudebního oddělení v úterý 
3. června od 17 hodin ke 100. výročí 
vypuknutí války. Součástí budou před-
nášky Jaroslava Bašty, Vlastislava Valdy, 
Radima Kapavíka a Jiřího Vrby. Výsta-
vu mohou zájemci navštívit od středy 
4. června do pátku 4. července. 

Divadelní představení se uskuteční 

v sále hudebního oddělení v úterý 17. 
června od 17 hodin. Vystoupí tře-
bíčský ochotnický soubor Ampulka 
s dramatickým zpracováním auten-
tických válečných deníků a života za 
zámezí. 

Přednáška plk. PHDr. Eduarda se 
koná v pátek 20. června opět v sále 
hudebního oddělení od 17 hodin. 
Stehlík patří přední české odborníky 
na nejnovější dějiny ČSR zejména 
v období 1914 až 1956.  –zt-

Připomenou světovou válku

Také v letošním roce plánuje měs-
to Třebíč rozšíření kamerového sys-
tému. Snaží se pro to využít dotač-
ní tituly, které byly vypsány. Letos 
se jedná o dvě kamery, které radni-
ce plánuje umístit na panelových 
domech v čtvrti Borovina v ulicích 
Řípovská a Okružní. 

Starosta Pavel Heřman naznačil, 
že současné pracoviště může obhos-
podařovat až 40 kamer. Doplnil, že 

město se bude snažit kamery roz-
místit tak, aby člověk nikdy nevy-
padl ze záběru. „To je pro objasňová-
ní případů velice důležité,“ zdůraznil 
Heřman. Netajil, že v centru města 
se tato návaznost daří, ale jsou další 
lokality jako právě Borovina, kde je 
kamer minimum. Letos si dvě kame-
ry vyžádají peněžní částku 265 tisíc, 
z rozpočtu městské policie na umís-
tění poputuje 40 tisíc korun.   -zt-

Rozšíří kamerový systém
Vznikne nový přechod

Zcela nový přechod pro chodce plá-
nuje město zřídit na Velkomeziříčské 
ulici. Vybudován by měl být v druhé 
polovině tohoto roku v křižovatce s 
ulicemi U Studánky a Augustina Kra-
tochvíla. Přechod bude po všech strán-
kách bezpečný. V souladu s dopravní 
legislativou se vozovka lokálně zúží. 

„K osvětlení nechá odbor dopravy 
osadit speciální svítidla. Svislé doprav-
ní značky obdrží zvýraznění v podobě 
refl exních límců. Méně pohyblivé obča-
ny jistě potěší skutečnost, že přechod 
vystoupí z vozovky a dostane stejnou 
niveletu s chodníkem,“ doplnil mluvčí 
radnice Ivan Přibík. –zt-
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přiznal. Nakonec vyfasoval čtrnáct 
měsíců ve věznici s dozorem. Poško-
zeným musí navíc nahradit způsobe-
nou škodu.  -zt-


