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TŘEBÍČSKÝ týden
O Mikuláše s čerty děti nepřišly

Číslo týdne

13 500 000

Mikuláš, andělé i čerti
měli často dilema vydat
se za dětmi v rouškách,
nebo bez nich?

Dalších třináct a půl milionu
bude mířit majitelům lesů na
zmírnění kůrovcové kalamity.
Vysočina je totiž výrazně zasažena. (sin)

MARTIN SINGR

Vysočina – Jako každý rok se
děti těšily na příchod nadpozemských bytostí. „Dcerka
už se nemůže dočkat. Zatím
moc neví, co ji čeká, protože
to letos bude její premiéra,“
sdělila v sobotu dopoledne
Vendula Jeřábková z Myslibořic. Malá Megan si v tu
chvíli opakovala básničku,
kterou se na večer naučila.
„Byla sem hodná a zlobila
jsem jen trochu, takže bych
chtěla dobroty, a ne uhlí,“
zazubila se.
Podobně jako ona se těšily
děti po celé Vysočině. Jakmile
se ale v chodbě ozvalo řinčení řetězu a ohlásili se čerti,
přepadl je strach. Někdy však
nadpozemské bytosti do
chodby ani nepřišly. „U ně-

Stalo se za uplynulých 7 dní

Třebíč – Koncem listopadu skončila podnikatelům
možnost podávat žádost o finanční pomoc od třebíčské radnice. Těm, kteří podnikají v městských budovách, bude za poslední čtvrtletí odpuštěna polovina
nájemného. Ostatní si mohli prostřednictvím formuláře na webu města požádat o maximálně deset tisíc
korun. Celkem si žádost podalo 303 subjektů. „Chtěli
jsme podpořit ty, kteří na současnou situaci doplatili
nejvíc. Ve městě působí zhruba 15 tisíc podnikajících
osob a firem, všem ale z městského rozpočtu pomoci
nelze. Zaměřili jsme se tedy na ty, kteří ze dne na den
Přišli o obživu,“
popsal starosta Pavel Pacal. Z
podaných
žádostí jich podmínky nesplnilo jednadvacet. „Vyčlenili
jsme tři miliony korun.
Všichni, kdo splňují podmínky
poskytnutí daru,
peníze dostanou,“
doplnil Pacal. (iri)

Mohou testovat víc pacientů
Třebíč – Novou PCR laboratoř má nemocnice v Třebíči. Může tak navýšit počet testovaných pacientů na
koronavirus. Laboratoř měla dosud pouze jeden přístroj, který umí provádět PCR vyšetření. Nyní se lékařce mikrobiologie centrální laboratoře Elišce Míškové
společně s vedením nemocnice podařilo zapůjčit dva
další potřebné přístroje, díky kterým odpadnou dlouhé
čekací lhůty. Z nové laboratoře má radost i vedení nemocnice. „Kromě testování hospitalizovaných pacientů je možné ji využít i k testování zaměstnanců,“ dodala ředitelka nemocnice Eva Tomášová. (iri)

Vystřelil na zajíce, místo
toho zasáhl kolegu do nohy
Dalešice – Neštěstím skončil organizovaný hon na
drobnou zvěř u Dalešic. Padesátiletý myslivec v sobotu
kolem poledne vystřelil na zajíce, zasáhl však dalšího
účastníka honu do nohy. „Zraněného muže museli
hospitalizovat na chirurgickém oddělení třebíčské nemocnice,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.
V lese bylo devatenáct střelců a devět honců. Policisté
dále zjistili, že se nikdo z nich neposilnil alkoholem.
Další okolnosti policisté šetří. (sin)

Vánoční výzdoba jako ve Vídni
Třebíč – Andělé v
životní velikosti, obří
adventní věnec nebo
zářící jelen s laní jsou
nyní k vidění v Třebíči. Radnice letos
opět na výzdobě
opravdu nešetřila, a i
když je centrum
města rozkopané v
rámci revitalizace
Karlova náměstí, přesto si lidé mohou užít vánoční
výzdobu dosyta. Hlavním centrem výzdoby se letos
stalo Martinské náměstí, nazdobený je i kostel svatého
Martina. Letos ve městě přibylo několik nově vyzdobených ulic. Výrazným prvkem, u kterého se lidé
mnohdy zastavují pro fotku, je bezpochyby i adventní
věnec před Pasáží. „Věnec má průměr pět metrů, je vidět široko daleko, a proto jsme jej umístili před Pasáž,“
vysvětlil starosta Pavel Pacal. (iri)
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Třebíč rozdělí mezi
podnikatele tři miliony

KORONAVIRU NAVZDORY. Mikuláš, andělé a čerti navštívili děti
na Vysočině. Foto: Deník / Jaroslav Loskot

koho jsme zůstali stát jen na
zápraží. Spíše se ale lidé ptali,
jestli nám nebude vadit jít
dovnitř než naopak,“ poznamenal během sobotního večera pekelník v Lukách nad
Jihlavou. Tam byl letos takový zájem, že městys obcházely dvě skupinky. „I tak toho
máme hodně,“ podotkl čert.

Například v Chotěboři se
pak rozhodlo až v pondělí 30.
listopadu, že budou Mikuláš,
anděl a čerti chodit i letos.
„Čekali jsme, jestli se opatření rozvolní a my skutečně
budeme moci vyrazit,“ potvrdil Jan Fousek, který jako
čert nosí knihu hříchů. Přestože ještě před víkendem ří-

kal, že dvacet návštěv je jejich strop, nakonec nechtěli
říkat ne a stihli navštívit třicet rodin.
Naopak čert Jiří Nováček z
Třebíčska letošní ročník odhadl jako méně úspěšný i
přes koronu však postrašil
děti ve dvaceti rodinách.
Právě v Myslibořicích byl letošní ročník výjimečný také
v tom, že byly poprvé všechny bytosti navštěvující děti
plnoleté. „Navzdory rouškám
jsme si to užili,“ zasmál se
zlomyslně čert.
I tam ale nadpozemské
bytosti potrápil silný vítr ten
Mikulášům odnášel čepice
napříč celým krajem. Co se
týká opatření, Mikuláš, andělé i čerti měli často dilema
vydat se za dětmi v rouškách,
nebo bez nich? Většinou vše
vyřešila krátká domluva s
rodiči. Drtivá většina nechtěla dětem kazit zážitek
poslední dobou všudypřítomným „hadrem“.

Lepší tělo za peníze
Obličej, prsa, břicho, kolena i intimní partie můžete mít
díky šikovnosti moderní medicíny jako za mlada, nebo
dokonce lepší. Zadarmo to ale nebude. Kde vám například mohou plastičtí a estetičtí chirurgové pomoci?
VLASY
od 30 000 Kč

BRADA, PODBRADEK, KRK
od 30 000 Kč

Transplantací vlasů se řeší vlasové
kouty, kolečko na temeni hlavy,
ustupující čelo i celkové řídnutí
vlasů.

Úprava a vypnutí kůže těchto partií
obecně přinese mladší vzhled.

OČI
od 7000 Kč

PRSA
od 70 000 Kč
Jde například o zvětšení či naopak
zmenšení ňader. Mnoho žen chce
jen dát poprsí atraktivnější tvar.
Kvůli hormonální poruše mají „ženská prsa“ i někteří muži, a chtějí je
proto upravit do chlapské podoby.

Jde o takzvanou laserovou korekci dioptrií, řeší se tak celá řada
očních vad. Lékaři vám dokonce
mohou dodat „jiskru v očích“. Oči
lze totiž dekorovat zlatým očním
flitrem.

BŘICHO
od 40 000 Kč

NOS
od 25 000 Kč
Klíčová část obličeje se může zvětšit, zmenšit, pracovat lze i s tvarem
nosních dírek či přepážkou.

Abdominoplastika spočívá v obnovení plochého břicha, které je
poškozeno těhotenstvím nebo
výrazným snížením váhy.

INTIMNÍ
PARTIE
U ŽEN
od 12 000 Kč
Abnormální velikost stydkých
pysků může působit potíže při
hygieně, při sportovní aktivitě a při
sexuálním styku.
Labioplastika
umožňuje zmenšení stydkých
pysků.

INTIMNÍ
PARTIE
U MUŽŮ
od 80 000 Kč
Penoplastika spočívá v prodloužení
penisu v rozmezí
2 až 5 cm.
*Uvedené ceny jsou orientační
a odpovídají obvyklým ceníkům
sledovaných pracovišť plastické
a estetické chirurgie.

Dopoledne učitel, odpoledne student
a večer hokejový brankář, to je Petr Helešic

P

etr Helešic s hokejem začal v pěti
letech. Mluví se o
něm jako o talentovaném odchovanci znojemských Orlů,
dokonce získal s jejich juniorkou v sezóně 2012/2013
stříbrné medaile v mezinárodní soutěží EBYSL. Při studiu na gymnáziu se rozhodl
otočit svou životní perspektivu. A prostor mezi třemi
tyčemi vyměnil za studium
matematiky a informatiky
na vysoké škole. „Jsem člověk, který svých rozhodnutí
zpětně nelituje. Moje volba
byla dobrá,“ říká Petr. Ten
nyní dokončuje studium na
univerzitě a učí na Střední
škole řemesel a služeb v Moravských Budějovicích.
Za šestadvacet let života
stihl opravdu hodně a zrovna

v současnosti, v době nouzového stavu, se rozhodně nenudí. „Vlastně bych si potřeboval pořádně zasportovat,
stíhám však maximálně
procházky s přítelkyní. Bez
pečlivě sestaveného kalendáře bych byl ztracený. Ve
všedních dnech distančně
učím žáky maturitních obo-

rů, i učně z řad kuchařů,
ošetřovatelů i opravářů. Odpoledne většinou řeším své
online studium na univerzitě. Po příštím semestru bych
chtěl na Přírodovědecké fakultě úspěšně dokončit matematiku a informatiku se
specializací na učitelství.“
Právě to, že je sám učitel i
student mu nabídlo zajímavý
vhled do toho, jak kde funguje distanční výuka. „Někde
chtějí víc on-line hodin, jinde
zadávají víc domácí práce. A
další to mají půl na půl. Liší
se i internetová prostředí,
kde se na dálku setkávají.
Neexistuje univerzální přístup,“ vysvětluje Petr a pokračuje: „Už od září jsem se
začal připravovat na možnost znovu uzavření škol. Se
studenty jsem proto natrénoval, jak se bez problémů

propojit na dálku přes aplikace. Nacvičili jsme i jak komunikovat ve virtuálním
prostředí, aby nehrozilo, že
to někdo nezvládne a nebude
na hodiny chodit.“
Tím, že hodiny probíhají
přes počítač, změnila se i
psychologie hodin. „Vysvětluju a vysvětluju. Pak se do
mikrofonu do éteru zeptám,
kdo rozumí a rozhostí se
půlminutové ticho. Z toho
plyne, že moje příprava výuky na dálku musí být mnohem důkladnější, trvá tak
logicky déle. Výklad musí být
jasný a přehledný, pokud
chci, aby žáci u počítačů matematiku dobře zvládali.“
(iri) (foto: archiv Petra Helešice)

