
BLAŽEJ
Plemeno: kočka evropská
Pohlaví: samec, kastrovaný
Věk: asi 8 let
Blažej je samotář. Nemůže mít 
kolem sebe žádné kamarády, 
jinak se dostává do stresu. Budoucí majitelé musí 
počítat s tím, že to není kocour na volné pobíhání 
po zahrádce a že ho musí mít jen doma.
 
KAZAN
Plemeno: kříženec NO
Pohlaví: pes, kastrovaný
Věk: přibližně 12 let
Kazan je povahově kontaktní, 
přátelský k lidem, nemá rád kočky. Po zdravotní 
stránce: špatně srostlá zlomenina zadní packy. Je 
vhodný k adopci pro kohokoliv, kdo mu poskytne 
odpovídající podmínky. Umí si otevřít dveře.
 
WOODY
Plemeno: kříženec jagteriéra
Pohlaví: pes, nekastrovaný
Věk: asi 9 let
Wody je velice temperamentní 
pes. Potřebuje k sobě někoho zkušeného a aktiv-
ního. Přelézá plot, tudíž musí mít zabezpečený ko-
tec. Není vhodný k domácím zvířatům.
 
BENNY
Plemeno: kříženec NO
Pohlaví: pes, nekastrovaný
Věk: přibližně 1,5 roku
Benny je ostražitý pes a potře-
buje více návštěv, než získá k člověku důvěru. Jeho 
zdravotní stav je bez problémů.   
 
JESI
Plemeno: kříženec NO
Pohlaví: fena, nekastrovaná
Stáří: přibližně 1 rok 
Jesi je chytrá, dokáže si sama 
otevřít dveře. Je socializovaná a 
k cizím lidem je nedůvěřivá. Potřebuje hodně po-
hybu a pro to by se hodila spíš k aktivním lidem. Po 
zdravotní stránce je v pořádku a již může pomýšlet 
na novou rodinu.
 
KOUDY
Plemeno: kříženec středního 
vzrůstu
Pohlaví: pes, nekastrovaný
Věk: asi 7 let 
Koudy je extrémně bázlivý. Bojí se lidí, ale není ag-
resivní a je schopen si vzít pamlsek z ruky. S jinými 
zvířaty je spíš bezproblémový a jiné psy snáší dob-
ře. Po zdravotní stránce: bez problémů. 
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SERVIS

Čekají na vás:

Městský útulek: Třebíč, Hrotovická 177
Provozní doba:
Po – Pá:  7:00 – 19:00
So, Ne, svátky:  7:00 – 19:00
Návštěvní hodiny pro veřejnost:
Po – Pá:  9:00 – 12:00  13:00 – 16:00
So, Ne, svátky:  10:00 – 12:00  13:00 – 16:00

v úterý je 
pro veřejnost 

zavřeno!

Sociálně právní poradenství: Dávky státní sociální 
podpory - změny od roku 2018
Lektor: Mgr. Petra Blažková
8. 1. 2018, 10.00-12.00 hod

Pracovně-právní poradenství: Na co si dát pozor před 
nástupem do práce
Lektor: Bc. Anna Machátová
22. 1. 2018, 10.00-12.00 hod

Národní týden manželství - Manželství bez mýtů
Výstava, besedy, sdílení zkušeností.
12. 2. - 16. 2. 2018 

Valentýnské dárečky
Tvoření pro malé i velké, výroba překvapení pro 
naše nejmilejší.
14. 2. 2018, 9.00-16.00 hod

Akce se konají ve Family Pointu na MěÚ Třebíč, 
Masarykovo nám. 116. Více informací naleznete na 
trebic.familypoint.cz

NA PROBLÉMY
NEJSTE SAMI! 
Pomůže vám Občanská 
poradna Třebíč, z. s. 

Dotaz:
Pokud zaměstnavateli zůstane stejný název, IČ a 
změní se jednatel a jiné sídlo firmy, jak je to s plat-
ností původních pracovních smluv?

Odpověď:
Pokud se změní sídlo zaměstnavatele, jednatel, 
ale zachová se stejné místo výkonu práce, není 
nutné tuto změnu jakkoliv promítnout do pra-
covních smluv. Je však nutné zaměstnance o této 
změně informovat (dle § 37 zákoníku práce in-
formování o obsahu pracovního poměru). V pří-
padě, že by se změnilo i místo výkonu práce za-
městnance, je nutný jeho souhlas. Tento souhlas 
je vhodné uskutečnit právě dodatkem k pracovní 
smlouvě. Dodatek k pracovní smlouvě je stejně 
jako dohoda o změně pracovní smlouvy dvou-
stranným právním dokumentem, na jehož znění 
se mezi sebou musí dohodnout jak zaměstna-
vatel, tak zaměstnanec. Podstatou dodatku k 
pracovní smlouvě je doplnění původní pracovní 
smlouvy o některé další náležitosti. Pokud se se 
zaměstnavatelem nedohodnete, mohl by Vám 
zaměstnavatel dát výpověď, a to ze zákonných 
důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Jed-
ním z důvodů je např. ruší-li se zaměstnavatel či 
jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo 
jeho část.

Své dotazy můžete zasílat prostřednictvím kon-
taktního formuláře poradny: 

www.optrebic.cz/kontakt/kontaktni-formular

První listopadový víkend do třebíčských prostor 
organizace STŘED, z. ú. zavítal známý dětský te-
rapeut a psychiatr MUDr. Peter Pöthe s přednáš-
kou na téma „Psychické traumatizace v dětství a 
emoční vývoj v kontextu náhradní rodinné péče“. 
V průběhu celého dne zazněly z úst hojného počtu 
účastníků otázky, které vrtají v hlavě nejednomu 
náhradnímu rodiči, ať pěstounovi či osvojiteli. „Jak 
přistupovat k dětem, které se zdají být svým cho-
váním zlé? Co mám dělat? Moje dítě dostalo dia-
gnózu ADHD!“ nebo častý dotaz „Jak být pro své 
dítě, co nejlepším rodičem?“ 
„Ve své praxi se častokrát potkávám s dětmi, které 
byly označeny za nezvladatelné, hyperaktivní či 
dokonce jako doživotně odepsané,“ představil část 
své klientely terapeut. Častokrát se pak v průběhu 
spolupráce ukázalo, že měly velkou zející díru ve 
svém nitru, o které nikdo do té doby nepřemýšlel 
a nevšímal si jí. Těmto šrámům, které byly tako-
výmto dětem uštědřeny, častokrát hned v prvních 
měsících jejich života, říkáme raná traumata, jež se 
mohou projevovat agresí, odporem ke všem a vše-
mu, neadekvátními reakcemi a dalším chováním, 
které náhradní rodiče důvěrně znají. Pöthe nabá-
dá rodiče, aby především nepřistoupili na nálepku 
jejich dítěte, která se častokrát tvořila několik let: 
„Nedělejme z nich malé tyrany a raději se snažme 
o porozumění jejich častokrát pro nás nepochopi-
telného chování“.

V závěru se objevila otázka, kde mají náhradní ro-
diče hledat správnou cestu pro svoje dítě a jak z 
tolika osvědčených rad vybrat tu nejlepší? „Bohu-
žel, nebo možná bohudík, žádná univerzální pouč-
ka o výchově neexistuje, každé dítě, každý rodič, 
každé prostředí, ve kterém žijeme je jedinečné a 
specifické, proto nikdy nemůže fungovat jednotný 
výchovný postup univerzální pro všechny rodiče“, 
uvádí Pipášová, koordinátorka programu Náhradní 
rodinné péče STŘED a dodává, že naštěstí přibývá 
lidí a organizací, kteří mohou být nápomocni rodi-
čům a jejich dětem v hledání vlastní cesty.
Vystihujícím mottem celé přednášky bylo být 
„dost dobrým rodičem“. Rodičem, který může 
dělat a často dělá chyby, prožívá i jiné emoce než 
bezmeznou lásku k dítěti, ale i přesto je pořád dost 
dobrým.

Být dost dobrým rodičem

Náhradní rodinná péče STŘED, z. ú.
Bc. Barbora Pipášová
koordinátorka programu Náhradní rodinná péče
Mládežnická 229, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
Mobil: 775 725 663
E-mail: pipasova@stred.info

Barbora Pipášová


