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Životopisné drama nabízí příběh
mimořádně nadaného léčitele
10. dubna | 20:30 | mojekinolive
Životopisné drama Šarlatán, které pojednává
o výjimečném muži obdařeném léčitelskými
schopnostmi na pozadí dobových událostí, můžete
zhlédnout v rámci online streamu mojekinolive. Příběh
je inspirován skutečnými osudy Jana Mikoláška, na
kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s
prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického
i kulturního života. Jeho mimořádné schopnosti jsou
však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství
je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým.

Ondrej Kubík povypráví o životě
se vztahovým predátorem
10. dubna | 18:00 | facebook.com

Online přednáška kriminálního psychologa
Ondreje Kubíka s názvem „Život se vztahovým predátorem“ nabídne účastníkům pohled na
problematiku psychického násilí, objasní rozdíl mezi
manipulátorem, psychopatem a predátorem a přiblíží
odlišnosti v predátorské povaze mezi muži a ženami.
Ondrej povypráví také o tom, jaké jsou psychické a fyzické dopady týrání na jeho oběť, jak zavčas odhalit
predátorské chování, jaké jsou možnosti pomoci oběti
psychického týrání nebo co vyroste z dětí, pokud je jeden z rodičů psychopatickou osobností.
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Relaxovat s udicí? Můžete až
od prvního května
Foto: archiv Aleše Halusky

Šťourání, nebo cucání?
Testování může ovlivnit
i středočeská studie
MILAN HOLAKOVSKÝ

R

ozvážení koronavirových testů
určených pro
školáky odstartovalo. V první
vlně se budou používat ty
antigenní. Jak ale vyplynulo
ze středočeské studie, pro
děti nejsou moc vhodné. Po
spotřebování nynějších nakoupených zásob by se tak
díky výzkumu mohlo přejít
na neinvazivní PCR testy.
Studie se opírá mimo jiné i
o vyhodnocení opakovaného
testování dětí v předurčených školách Středočeského
kraje. V březnu se do něj zapojilo bezmála 1800 žáků.
Poznatky podložené čísly
nabídl tým složený z molekulárních biologů, genetika,
pediatra, matematika či
imunologa. Oponenty práce
byli další odborníci známých
jmen – včetně Tomáše Zimy;
rektora Univerzity Karlovy,
který je také přednostou
Ústavu lékařské biochemie a
laboratorní diagnostiky.
Výzkum spojovaný ponejvíce se společnostmi GeneSpector, Charles University
Innovations Prague a laboratoří Spadia by se mohl výrazněji uplatnit v rámci nového kola debat o tom, co s
testováním dětí v době, až

ZE SLIN. Ve středních Čechách byly v březnu použity „cucací“ PCR testy. Foto: Deník/R. Typltová

přijde čas přejít od prvního
kroku k tomu druhému.

NEDOSTATEČNÁ
CITLIVOST
Studie na testování žáků nabízí jiný pohled, než co naznačují současné přípravy.
Shrnuje to hejtmanka Petra
Pecková (STAN), jež se vedle
ředitele GeneSpector Michala
Pohludky stala nejviditelnější tváří projektu.
Středočeské testování
podle ní ukázalo, že státem
preferované antigenní testy

nejsou v daném případě příliš vhodné. Nemají totiž dostatečnou citlivost, aby dokázaly zachytit nízkou virovou nálož, jež je u dětí
typická.
Pecková o výsledcích informovala premiéra Andreje
Babiše i ministry školství a
zdravotnictví. Mluvčí rezortu
školství Aneta Lednová iniciativu Středočeského kraje
a Karlovy univerzity ocenila.
„Ministerstvo vítá ověření
neinvazivních PCR testů pro
školní děti. Podle našich ná-

vrhů by tato metoda zejména pro menší děti byla nejvhodnější, jak koneckonců
prosazujeme od ledna tohoto
roku,“ uvedla Lednová.
Do vzdělávacích zařízení
nyní ovšem míří miliony
čínských antigenních testů.
Mezi pedagogy se už nicméně šíří zvěsti, že po spotřebování zásob by se ve školách mohlo přejít na neinvazivní PCR. Třeba na takové,
které se použily pro středočeské testování; založené na
cucání; nikoli na „šťourání“.

Zdravotní klauni těší svými
kousky pacienty i v době pandemie
HANA PILCOVÁ

Rožmitál pod Tř. – Rožmitálští rybáři hojně zarybňují
pro své členy, kterých rybářská organizace čítá na
300 plus 50 dětí. Vysazování ryb probíhá koncem měsíce března a v průběhu dubna do sportovního rybářského revíru v Rožmitále pod Třemšínem. A to převážně kaprem vyprodukovaným z chovných rybníků
místní organizace. V měsíci dubnu je na rožmitálském
sportovním rybářském revíru hájení, tedy zákaz rybolovu a to právě z důvodu vysazování ryb. Rybářská sezona začne ve svátek 1. května. Organizace upozorňuje
své členy, že v rožmitálském revíru platí K 60, to znamená, že ulovený kapr 60 cm včetně a výše musí být
neprodleně s největší šetrností puštěn zpět do revíru!
Prosí o dodržování rybářského řádu a udržování pořádku na lovných místech revíru. Autor: Aleš Haluska

Krkavčí skály vás zaujmou
krásnou vyhlídkou
Brdy – Krkavčí skály v Brdech jsou dalším místem,
které spolek Tuláčci nabízí jako vhodný tip na příjemnou procházku. Najdete je v nádherné přírodě hlubokých brdských lesů. Z vyhlídkového místa je nádherný
výhled do okolí. Krkavčí skály nejsou jen vyhlídkové
místo, ale také krásné skály a kamenné moře, ke kterým lze dojít pěšinkou z vyhlídkového místa. Na místě
s nejvyšší pravděpodobností nikoho nepotkáte. (red)

Střední Čechy – Ani náročná
situace v nemocnicích je
v jejich činnosti nezastavila.
Zdravotní klauni vyrážejí
do terénu i v době pandemie,
aby potěšili ty, kterým není
právě do zpěvu.
Znají je na mnoha místech
Středočeského kraje – včetně
Oblastní nemocnice Příbram.
Dojíždí ale třeba také do kolínské nemocnice, kde byli –
jako každé úterý – na návštěvě včera. Po Velikonocích
sem ty nejmladší pacienty
přijeli rozesmát doktor Bidlo
a vrchní sestra Gizela Kyselá
– alias Martin Falář a Mirka
Hanžlová z pražského týmu
dobročinné organizace
Zdravotní klaun.
Na oddělení se ale smáli
všichni ještě dřív, než vešli
do prvního pokoje. Tam ale
právě nikdo nebyl, protože
pacient byl kdesi na vyšetření, a tak hledali „náhradního“
pacienta v prázdné postýlce
takovým způsobem, že vážný
by v tu chvíli zůstal jen málokdo. Ačkoliv jejich kousky
vypadají bláznivě a nenuce-

ZDRAVOTNÍ KLAUNI doktor Bidlo a vrchní sestra Gizela Kyselá při
své včerejší návštěvě v Oblastní nemocnici Kolín. Foto: Deník/Michal Bílek

ně, jde o profesionály, kteří
dříve museli podstoupit náročné přijímací pohovory,
absolvovat různá školení
a psychologické kurzy.
Oba dělají zdravotní klauny řadu let a mají k herectví
blízko. Mirka Hanžlová vystudovala taneční konzervatoř a pětadvacet let hrála v
divadle pantomimu, Martin
Falář vystudoval historii, herectví se ale věnoval jako
ochotník. „Abyste tuhle práci
mohli dělat, musíte najít to-

ho svého klauna, postavu,
která vychází z vás. Pak už
zvládnete cokoliv a můžete
pružně reagovat na aktuálně
nastalé situace,“ popsala
Mirka Hanžlová, která zároveň funguje jako koordinátorka pražského týmu Zdravotních klaunů. „Já je do jednotlivých zařízení posílám.
Zdravotní klauni jezdí v
rámci celé republiky. Jsme
rozdělení na týmy, pražský
tým má zhruba 24 lidí a kromě hlavního města jezdíme

do Kolína, Příbrami a Loun,“
sdělila.
Klauni na své štace jezdí
ve dvojicích a mají dané role.
Jeden je jednička a druhý
dvojka. „To je ten, který druhému obvykle vše kazí a dělá
ty lumpárny,“ vysvětlil Martin Falář.
Kromě dětských oddělení
v nemocnicích navštěvují
zdravotní klauni také seniory
v domovech důchodců a v
hospicech. „Naše vystoupení
jsou v podstatě improvizace,
reagujeme na to, co se na
odděleních aktuálně děje.
Naučí vás to rychlosti. Nikdy
si nepřipravujeme nic dopředu. Někdy je pěkné nechat to jen tak plynout, někdy je to adrenalin,“ popsal
Martin Falář.
Sami klauni se považují
za součást zdravotnického
personálu. A právem. „Zdravotníci nás často k některým
úkonům volají, když vědí, že
jsme v nemocnici a dítě má
strach z odběru krve či zavedení kanyly. Nejednou se
stalo, že dítě zapomnělo, co
se mu děje a smálo se,“ dodala Mirka Hanžlová.
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