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VYSOČINA | Jihlavsko
V knihovně
mají originální
stromeček

Páťáci zažili modelové situace s policií
Do projektu se již
zapojilo několik
základních škol napříč
Krajem Vysočina

zastavil neznámý člověk
a lákal ho na počítačové hry
k němu domů. Zpočátku Jaroslav stál na místě a vypadalo to, že ho počítačové
hry zlákají, ale nakonec raději utekl uličkou mezi spolužáky dozadu do třídy.
„Před tabulí jsem totiž nevěděl, jestli mám utéct, nebo co mám vlastně dělat.
Kdybych ale stál na ulici, tak
hned uteču,“ odůvodnil své
váhání páťák Jaroslav Sommer, který si přeje být záchranářem, a když to prý
nevyjde, tak hasičem.

ZUZANA BURDOVÁ

Žďár nad Sázavou – Skutečně originální vánoční
stromeček „vyrostl“
v Knihovně Matěje Josefa
Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Ve vstupní části budovy nyní vítá čtenáře symbol
Vánoc vytvořený z knížek
a dozdobený jednoduchým
osvětlením. „Stavěli jsme ho
v úterý z vyřazených knih,
které se neprodaly na burze.
Byl to nápad jedné z kolegyň, která nalezla inspiraci
na internetu,“ popsal Roman Kratochvíl, ředitel
žďárské knihovny. Vánoční
strom budí u návštěvníků
zaslouženou pozornost. „Je
to moc pěkné, jednoduché,
nepřeplácené a pro knihovnu přitom opravdu stylové,“
nechala se slyšet jedna
z návštěvnic. (ned)

Jihlava – Co dělat při nálezu
střelné zbraně, jak se ubránit neznámému člověku,
nebo umět zavolat policii
a dokázat vysvětlil své ztracení v lese. Nejen toto včera
zažili žáci páté třídy jihlavské Základní školy Havlíčkova. Po velké přestávce
na ně čekaly dvě vyučovací
hodiny s policistkami
z Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.
„Od sedmi let si přeji být
policistou zásahové jednotky nebo na dálničním oddělení. Snažím se hodně
sportovat a už umím i jeden
klik,“ řekl s nadšením po
první hodině žák páté třídy
Filip Stehlík.
Dvě policistky během jejich první vyučovací hodiny
rozehrály s páťáky různé
modelové situace, které měl
vždy jeden vyvolaný žák
vyřešit. Prvním odvážlivcem
byl právě Filip Stehlík. Za
úkol měl nejprve vyjmenovat všechna čísla tísňových
linek. Potom se stal svědkem trestné činnosti, kdy
neznámý sprejer, za kterého
se převlékla jedna z policistek, ničil zeď školní budovy.
Přihlížející páťáky z lavic

DÍVKA SE
ZTRATILA V LESE
O modelové situace měli
mezi žáky mnohem větší
zájem chlapci, ale i dívky se
občas přihlásily. Odvážlivá
byla například Natálie Suchá. Ta se před tabulí ocitla
sama v hlubokém lese.
„Ztratila jsem se v lese
směrem na Havlíčkův Brod.
Jsem poblíž hájovny, na
kterou vidím. Do lesa jsem
šla s tetou a ta mi řekla, ať
tu počkám, že se hned vrátí,
ale ještě nepřišla,“ uvedla
svou polohu v lese Natálie
Suchá během telefonického
hovoru s policistkou.
Po první vyučovací hodině modelových situací se
žáci věnovali oblasti dopravy. Policistky s nimi hovořily například na téma důležitosti používání reflexních
prvků, přecházení vozovky,
chůze po chodníků. Poté na

NAŠLI ZBRAŇ. Žáci ZŠ Havlíčkova v Jihlavě se dozvěděli, jak se
mají zachovat, když najdou na ulici zbraň. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

zvedla modelová situace,
v níž hrála hlavní roli nalezená zbraň s náboji. „Není
skutečná, jedná se o maketu,“ ujistila žáky policejní
mluvčí Jana Kroutilová,

která spolu s kolegyní Stanislavou Miláčkovou projekt
ve třídě vedla.
Další žák Jaroslav Sommer
se před tabulí dostal do situace, kdy ho jako na ulici

třídu čekal test. „Je to zábavný test, při kterém si
probraná témata žáci zopakují,“ vysvětlila Kroutilová.
Nakonec si žáci mohli
vyzkoušet zajišťování kriminalistický stop v oblasti
daktyloskopie trasologie.
„Sestavili si vlastní
daktyloskopickou kartu
s otisky prstů. Zviditelnili si
také otisk dlaně na papíře
pomocí magnetického prášku a udělali si otisk své
obuvi na speciální papír,“
popsala konec druhé vyučovací hodiny v jihlavské
třídě Kroutilová.
Policistky do jihlavské
školy přišly v rámci nového
projektu Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina
s názvem Končím první
stupeň, už si poradím a budu pomáhat. „Cílem projektu je shrnout zásady bezpečného chování, převést je
do praxe a nechat páťáky
přímo si vyzkoušet a zažít
situace, do kterých by se
mohli dostat,“ řekla o projektu policejní projekt
Kroutilová.
V současné době se do
projektu už zapojilo několik
základních škol napříč Krajem Vysočina. „Tuto školu
jsme si vybrali, protože je
poblíž nebezpečné čtyřproudové silnice. V projektu
chceme pokračovat i příští
rok. Bylo by dobré, aby se
dostal na všechny školy,“
dodala policistka Jana
Kroutilová.

INZERCE

VE HŘE SI I ZAHRAJE
V cituplné komedii Báječná
neděle v parku Crève Coeur
si Iva Janžurová zahrála
v půlce 80. let v Divadle na
Vinohradech v režii Stanislava Remundy. Nyní stejnou postavu svěřila své
dceři Sabině Remundové, do
dalších rolí obsadila Barboru
Munzarovou a Lucii Žáčkovou, sama se také objeví
v jedné z rolí.
Příběh čtyř ženských hrdinek je, ve zkratce řečeno,
o touze vymanit se z šedi
obyčejného života a žít romantický život plný vzruchů. Představení trvá včetně
přestávky 135 minut a
uskuteční se v Národním
domě. Předprodej bude zahájen 15. prosince 2017 v
Cestovní kanceláři Azzurro
v Třebíči na Stařečce. (el)

Vesce – Policisté chytili zloděje, kteří ukradli pohonné
hmoty v obci Vesce. Vnikli do areálu bývalého zemědělského družstva a ze zaparkovaného traktoru odčerpali přes tři
sta litrů motorové nafty. Majiteli tak vznikla škoda asi osm
tisíc korun. „Podezřelé osoby se podařilo vypátrat. Jedná se
o tři muže ve věku mezi osmnácti a sedmadvaceti lety
z Třebíčska, všichni již byli v minulosti soudně trestáni.
Policie všem třem mužům sdělila podezření ze spáchání
krádeže,“ oznámila policejní mluvčí Jana Kroutilová. (el)

Co dělat s nepříjemně
suchou kůží?
Na otázky
odpovídá Prof.
Dr. Abels, vedoucí výzkumného týmu Linola.
Proč mi nepomáhají
hydratační krémy?
Prof. Dr. Abels,
Prof. Dr. Abels:
výzkum Dr. Wolff
Protože obvykle poskytnou velmi suché kůži jen krátkodobou
úlevu. Pokud je kožní bariéra opravdu poškozená, většinou nestačí pouze hydratace
dodávaná zvenčí.
A jak je možné
příčiny suché
kůže řešit?
Prof. Dr. Abels:
Jednoduše – dodáním kyseliny linolové. Už před
79 lety Dr. Wolff
přišel na to, jak kyselinu linolovou
zapracovat
do
krému nebo tělového mléka. Farmaceutická techno-

Linola Lotion, vaše
číslo jedna pro péči
o suchou pokožku.
Žádejte v lékárnách.

Výrazná ztráta
vlhkosti

INZERCE

Dovolená v pohodě
nejvýhodněji právě teď

Poškozená kožní bariéra nedostatkem kyseliny
linolové. Pokožka ztrácí vlhkost a je suchá.

logie těchto přípravků je velmi složitá, protože účinná látka se musí dostat do těch
částí pokožky, kde je potřeba.
Proč je kyselina linolová tolik důležitá?
Prof. Dr. Abels: Kyselina linolová vytváří
spoje mezi kožními buňkami v horních
vrstvách pokožky. Jako malta mezi cihlami.
Pokud se tyto „cihly“ od sebe oddělují, například častým mytím nebo v důsledku vrozené suchosti kůže, pak naše pokožka ztrácí
velké množství vlhkosti. Kůže je suchá
a svědí.
Může se pokožka sama zahojit?
Prof. Dr. Abels: Bohužel ne. Tělo nedokáže samo vytvářet kyselinu linolovou, přestože ji kůže, náš největší orgán, tolik potřebuje.
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až dvě děti zcela zdarma
superslevy a slevy za včasný nákup
klubové hotely
české animační programy
senior program – sleva 50 %
záloha pouze 990 Kč
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Třebíč – Zájemci o divadlo
mají jedinečnou možnost už
nyní si zarezervovat vstupenky na komedii Báječná
neděle v parku Crève Coeur,
kterou agentura KulturTop
Třebíč připravuje na pondělí
26. února 2018.
Hru významného amerického dramatika Tennesseho Williamse si zvolila
pro svůj režijní divadelní
debut herecká legenda Iva
Janžurová. „Tennessee Williams je pro mne tím nejvýsostnějším dramatickým
autorem a vždy bylo mým
snem sejít se s jeho dokonalými kresbami lidských
duší na jevišti,“ říká Iva
Janžurová v souvislosti se
svou první divadelní režií.

Zloději nafty půjdou znovu k soudu

Jak pečovat o kůži

dbi_1014523-02

Režijní debut
Ivy Janžurové
mohou vidět
diváci v Třebíči

