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Plést vánočku se můžete naučit i v humpoleckém muzeu
Humpolec - Nasávat vánoční
atmosféru můžete už od šesté-
ho prosince v sále humpolec-
kého muzea na Horním ná-
městí. Chystá se tam totiž třetí
ročník výstavy ručních prací
Daniely Kociánové.

Kromě shlédnutí výrobků a
jejich zakoupení mají ná-
vštěvníci možnost otestovat
vlastnízručnostafantazii.Pod

dohledem autorky mohou vy-
rábět drobné dárky. Podle slov
Kociánové je obzvláště oblí-
bený trenažér na pletení vá-
nočky. „Jedna návštěvnice mi
dokonce napsala, že díky mně
překonala strach z vánočky,“
směje se Daniela Kociánová.

Návštěvníci se mohou těšit
na ukázky mnoha dalších
technik jako je práce se slá-

mou, šustím a papírem, uvidí
malování na sklo, filcování,
šitou krajku nebo originální
bižuterii. Velmi populární je
modelování z Fimo hmoty.
„Letos se zaměřím hlavně na
práci s papírem. Můžete se do-
vědět i něco z historie Vánoc a
natrénovat si tradiční vánoč-
ní zvyky, například lití olova,“
prozrazuje autorka výstavy.

Daniela Kociánová se ručním
pracem, které jsou jejím nej-
větším koníčkem, věnuje v
podstatě každý den. Už něko-
likrát pořádala své dílničky v
humpolecké knihovně. Baví ji
práce s dětmi, kterým radí při
jejich tvoření. Navštívit tuto
výstavu a vyzkoušet některou
z technik můžete v humpolec-
kém muzeudo 29. prosince. (as)

Nebojte se začít autoškolu
na sněhu, říká Radek Šikýř
Tradice nejstarší soukromé autoškoly v Pelhřimově pokračuje pod novým názvem

MICHALVÍTŮ

Pelhřimov - Zima je čas moto-
ristům zaslíbený. Přinejmen-
ším z pohledu těch, kteří si te-
prve zavazují boty na první ři-
dičskékrůčky.

Jakkoliv pokřiveně tohle
tvrzení zní, učitelé z autoškol
si za ním stojí. „V zimě se lidé
naučí řídit nejlepe. Jezdí po-
maleji a především plynule.
Lépe předvídají, rovnou dodr-
žují větší odstup od auta před
nimi. Převyknout si poté ze zi-
my na léto je pro ně brnkačka,
opačně už to jde hůře,” podo-
týká učitel pelhřimovské au-
toškolyRadekŠikýř.

Kdosezimynebojí,
získávlétěvýhodu
Zájemořidičskékurzyojíněné
jinovatkou a sněhem tomu
přitom neodpovídá. Většina
lidí upřednostňuje „lehko na
cvičišti”, tedy dvacet stupňů
nad nulou a suchou, sluncem
zalitou silnici. Na zimu se hlá-

sí převážně sebevědomější, ši-
kovnížáci,kteřísenebojí.

„Ti každopádně budou mít
ve skutečném provozu velkou
výhodu,” konstatuje Šikýř,
jenž je připravený udílet lekce
i v adventním čase. Přímo na
Štědrý den odpoledne sice zá-

stupy zájemců o hodinku strá-
venou za volantem neočekává,
mezi svátky však školního fia-
taklidněnastartuje.

„Jezdíme vpodstatě celý rok
včetně svátků a sobot, někdy i
o nedělích,” dodává čtyřiceti-
letý lektor, jemuž v uplynu-

lých týdnech nezbylo než smí-
řitsesnejsmutnějšíudálostí.

Pelhřimovský svět řidič-
ského výcviku postihla v září
výrazná ztráta. Zemřel Jaro-
slav Knězů, muž, který začal
učit motoristické nováčky
chování za volantem již v roce
1971. Rovněž jako první si za-
ložil před dvaceti lety soukro-
mouautoškolu.

Jinéjepouzejméno
Ta však s jeho odchodem neza-
nikne. Převzal ji právě Radek
Šikýř, jeho zeť „Spousta lidí v
tomnemájasno.Ptajísenás,co
bude dál. Autoškola rozhodně
nekončí, vyučujeme dál přes-
ně v tom duchu, jaký razil Ja-
roslav Knězů. Za ta léta, co
jsemmuseškoloupomáhal,mi
předal spoustu cenných zku-
šeností.Byltozkrátkaučitelse
vším všudy,” vzdal hold ze-
snulému tchánovi Šikýř s tím,
ževlastnějedinázměnasetýká
nezbytného přejmenování au-
toškoly.Tradicepokračuje.

NEKONČÍ. Radek Šikýř (na snímku) se ujal autoškoly po svém ze-
snulémučiteli a tchánovi JaroslavuKnězů. Foto: Deník/Michal Vítů

Na dvojčata už vybrali 350 tisíc
Rynárec - Světlou předvá-
noční chvilkou může být pro
Martinu a Františka Hypšovi
z Rynárce fakt, že na sbírku
pro jejich postižená dvojčata
už lidé dali 350 tisíc korun.

Dvouletí Vítek a František
potřebují na cesty k lékařům
auto se speciálními sedačka-
mi. „Teď jsme absolvovali mě-

síční pobyt v lázních, klukům
to pomohlo,“ sdělil Deníku
František Hypš a poděkoval
všem dárcům.

„Pod stromeček dostanou
kluci autíčka, ta se jim líbí,“
dodal Hypš. Sbírku odstarto-
vali dobrovolní hasiči ze Str-
měch, přidala se řada orga-
nizací i jednotlivců. (hm)
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�� výcvik na sk. A1, A18 a B,
� referentská školení (skupina "B")

� kondiční jízdy

Rodinná tradice pokračuje …

AUTOŠKOLA
RADEK ŠIKÝŘ

(dříve Autoškola Knězů)

, ,
olení ((skupiskupina "B" "B"))
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autoskola.knezu@gmail.comautoskola.knezu@gmail.com
www.autoskola-knezu.czwww.autoskola-knezu.czwww.autoskola-knezu.cz
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Havlíčkova 30

J I H L A V S K É

Vám přináší Vám přináší nový život život
 do centra Jihlavy do centra Jihlavy

HAVLÍČ
KOVA 

HAVLÍČ
KOVA 

Areál bývalé Tesly se mění 
v atraktivní rezidenční zónu 
Jihlavské terasy, která se během 
tří let promění v jedinečný, 
multifunkční komplex. Nabízí byty, 
obchody, koleje, hotel, kanceláře, 
školicí středisko, lékařský dům, 
galerii, restauraci, fitness centrum, 
park a parkovací stání pro majitele 
nových bytů a návštevníků areálu.

Moderní architektura 
s množstvím zeleně.s množstvím zeleně.

Lokalita v centru Jihlavy Lokalita v centru Jihlavy 
s výbornou občanskou s výbornou občanskou 
vybaveností a dopravní vybaveností a dopravní 
dostupností.dostupností.

To jsou hlavní To jsou hlavní 
rysy projekturysy projektu

JIHLAVSKÉ 
TERASY.

 www.jihlavsketerasy.cz

INZERCE
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KOMERČNÍKOMERČNÍ
PROSTORY K PRONÁJMUPROSTORY K PRONÁJMU

v Novém Městě na Moravě
u hlavního silničního tahu

TEL.: +420 777 629 363TEL.: +420 777 629 363

(vhodné pro sklady, kanceláře, prodejnu apod.)

NABÍZÍME NABÍZÍME


