ZDR AVOTNÍ KLAUNI DOPORUČUJÍ
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Potěšte se!

ZDRAVOTNÍ KLAUN DĚTEM
vá spojovačka
Cirkuso

Chcete zaručený návod, jak si zlepšit náladu, projasnit den

a vůbec se cítit fajn? Už nehledejte, ale čtěte! Zeptali jsme se těch
nejpovolanějších. Koho? No Zdravotních klaunů! Takže milí klauni,
co dokáže potěšit právě vás?
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Vrchní sestra
Vlasta Jasná
Doktor
Jarda Ťuhýk

Doktor
Miloň Milý

Dost často mně zlepší náladu, když
mě „odprdne“ kolega klaun něčím
nečekaným. Je pravda, že se dost
známe a víme, co od sebe můžeme
čekat, ale kupodivu se to stává docela
často. Někdy je to v rámci výzvy.
Dostanu od kolegy nečekaný úkol,
o kterém vím, že ho musím splnit.
A když je to něco, co jde splnit jen
s vypětím všech sil (např. oprava wi-fi
připojení), kdy oba víme, že to splníme
jen tehdy, když jeden druhému
vlezeme na záda, pak mě to dost baví.
No schválně, vyzkoušejte to!

Moji milí čtenáři. Mně vždycky nejvíc
na dobrou náladu pomůže – a pozor,
to asi nečekáte – jít si zaběhat.
Nejlépe venku. Nejlépe tedy osobně,
nikoli v zastoupení. Pohyb a čerstvý
vzdoušek jsou dohromady nejlepší
doktoři. A to vám říkám já, který jsem
sám doktorem!

TOMÁŠ HOLÝ
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DAVID TCHELIDZE
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VERONIK A KOŠVANCOVÁ
Potěšit mě dokáže pochvala. Vždycky
si připadám hodně užitečná, když mě
například doktor Ťuhýk nebo docentka
Amaranta Chytrá z výzkumáku pochválí
za to, jak jsem jim hezky otevřela
dveře nebo podala vyšetřovací nástroj.
Ne vždy se mi to totiž povede tak,
jak by si hned přáli. Ale já se snažím.
Chci být totiž taky jednou doktorkou!
Úplně nejvíc mi ale udělá radost, když
mi někdo pochválí můj outfit. Snažím
se dostát svému jménu a nosím jasné
doplňky a šaty musejí být s ostatními
doplňky vždy hezky sladěné. Dokonce
mi ladí i se spodním prádlem! A když
to někdo ocení, tetelím se blahem!
Takže doporučuji: hodně se chvalte!
Chvalte druhé a hodně chvalte sami
sebe! Dodává to skvělý pocit!

vtip / U veterináře

LUŠTĚNKA
Co si myslíme

NARozeninový dárek
najdi 10 rozdílů

vytvoř si

SAMOZÁVODNÍ PSY
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Ty jsi,

PÉŤO, Péťa?

I když ta postava mezi
ostatními svým zjevem docela

Najdi
2 stejné klauny

vyčnívá, sestry jsou na ni
očividně zvyklé. „Dopoledne
máme naplánované čtyři
operace. Začínáme ráno Péťou,
po něm jde Anička ze dvojky,
pak Pavlík a Maruška nakonec,“
říká jedna z nich. Zvláštní
figura s dosti rozcuchanou
kšticí se k ní nakloní, jména
si zapíše a polohlasně se

Bludiště
Pomoz najít
klaunovi
ztracený nos

doptává na podrobnosti.
Ranní směna programu NOS!
aneb Na operační sál! začíná.

Ona postava je Zdravotní klaun, který
bude všechny čtyři děti z rozpisu
doprovázet na operační sál. Program
běží v České republice už od roku 2013
a funguje celkem v sedmi nemocnicích.
Operační den je psychicky náročný
pro děti i jejich doprovod. Operace se
bojí i dospělý člověk, pro děti je tahle
situace ještě složitější. I když jsou
sestřičky i lékaři příjemní, usmívají se
a snaží se jim všechno vysvětlit, čekat
na operaci je prostě hrůza. Navíc vám
nedají najíst ani napít a vedle vás

KLAUNIÁDY MŮŽOU POZITIVNĚ PŮSOBIT
TAKÉ NA RODIČE. TI JSOU PRO ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE
U DĚTÍ OSOBAMI NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI.
Zuzana Kocábová, primářka oddělení klinické psychologie FN Motol

na posteli se někdo raduje, že už ho
propouštějí domů.
Zdravotní klaun zaťuká na dveře
a nakoukne dovnitř: „Dobrý den, já
jsem doktor René Votočka a mám to
tu všechno na povel. Ty jsi, Péťo, Péťa?
Jdu zkontrolovat, jestli je všechno
v pořádku a nic vám nechybí.“ Doktor
Votočka bude malého klučíka a další
tři děti kontrolovat a hlavně bavit po
celou dobu před zákrokem.
Voda teče, světlo svítí
Na začátku se děti tváří trošku nejistě,
ale ledy pukají velice rychle. Zvlášť,
když se pan doktor rozloučí, odchází
a rázně popadne kliku – od koupelny
místo od vstupních dveří do pokoje.
Mává Péťovi, a aniž se podíval, vstoupí
do koupelny. To už se Péťa začíná
usmívat, a když za sebou pan doktor
zavře dveře zhasnuté místnosti
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