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Smích v nemocnicích rozdávají dvacet let
Umělecký ředitel Petr Jarčevský spojil svůj život se
Zdravotními klauny hned před
20 lety, kdy se organizace, která do nemocnic přináší smích,
zrodila. Tehdy studoval divadelní fakultu. „Přišel jsem na

Pokud bychom
všechny klauniády
naskládali za sebe,
vyšlo by to téměř na
21 let nepřetržitého
smíchu

konkurz a už jsem neodešel.
Vtáhl mě ten styl práce i školení,“ vyprávěl Právu muž, pro
nějž je tato profese posláním.
Největší odměnou jsou klaunům úsměvy, které vyvolají na
tvářích pacientů. I silné reakce
rodičů, kteří děkují za hezké
zážitky. „Byl jsem na návštěvě
doma u jednoho pacienta, který
bohužel zemřel, a maminka po
několika měsících vzpomínala
na ten jeden konkrétní úsměv,
jednu z posledních chvilek, kdy
se její syn smál,“ vzpomíná na
jeden ze silných zážitků.
Klauni vyrážejí ve dvojících,
jsou školení na to, aby se se svými pocity dokázali vypořádat,

Foto Klauni v nemocnici

Kateřina Slámová
Kubešová

Rozesmátí klauni vyrážejí nejen za dětskými pacienty, ale i do domovů důchodců.
a také absolvují povinné supervize. Práce se za léta fungování zásadně změnila. „Hlavně
tím, že na začátku jsme navště-

vovali jen dětská oddělení, ale klad na ambulance, předoperačteď chodíme na všechna specia- ní sály, JIP, oddělení následné
lizovanější místa, vedle klasic- péče, pohotovost,“ přibližuje.
Navštěvují domovy pro sekých lůžkových oddělení napří-

Praha se chystá na oslavy,
posílí hlídky v ulicích

Na Silvestra
startují vouchery

Lucie Fialová
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Firmy, výzkumné instituce
i vysoké školy z Prahy mohou od
31. prosince posílat žádosti
o vouchery na podporu inovací.
V první fázi je připraveno 12 milionů korun.
Na tyto vouchery naváže
grantový program ve výši 20
milionů, který má podpořit přímo realizaci projektů v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací.
Příjem žádostí do první vlny
potrvá do konce května příštího roku. „V rámci jednoho voucheru je možné dostat až devadesátiprocentní podporu. Jeden
projekt může získat od 100 tisíc
až do 900 tisíc korun, přičemž
žadatelé se musí účastnit financování z deseti procent,“ uvedl
radní Vít Šimral (piráti).
Může se ucházet každý veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, který působí
a sídlí v Praze.
(cie)

niory a hospic. V Praze a středních Čechách působí kolem třicítky klaunů, v republice 86.
Jeden absolvuje tak sedm klau-

NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKY. Historická linka 42 vyráží do
ulic metropole i na Silvestra a na Nový rok. V neděli můžou
zájemci zavítat také do Muzea MHD ve Střešovicích. (cie)

Dopravní i bezpečnostní
opatření, která chystá hlavní
město v souvislosti s oslavami
přelomu roku, se dotknou především centra Prahy.
Na Silvestra a na Nový rok
vyrazí do ulic více policistů,
strážníků, zdravotnických záchranářů i hasičů. Pro běžnou
dopravu bude omezen vjezd
v okolí Václavského a Staroměstského náměstí i v blízkosti
Karlova mostu.
Metro zůstane v provozu až
téměř do druhé hodiny ranní.
Platí zákaz používání pyrotechniky na řadě míst metropole, informoval magistrát.
Na Václavském náměstí řidiči nezaparkují od 31. prosince
od 12 do 10 hodin následující-

ho dne. Týká se to také přilehlých ulic, konkrétně bude
zakázán vjezd všech vozidel
v obou směrech do ulic Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská, Ve
Smečkách a v části ulice Wilsonova, a to od 31. prosince
2021 od 16 do 10 hodin 1. ledna
2022.
Další opatření platí pro okolí
Karlova mostu, konkrétně na
Malé Straně v ulicích Josefská
a Mostecká bude zakázán vjezd
od 31. prosince od 21 do 2 hodin následujícího dne. Na druhém břehu v ulici Křižovnická
a v části Smetanova nábřeží
bude platit omezení od 23.30
do 1.30 hodin.
V okolí Staroměstského náměstí platí zákaz vjezdu všech
vozidel v obou směrech do ulic
Jáchymova a Pařížská.

niád za měsíc. Zvládají i kouzelnické a cirkusové kousky,
hudbu. Představení je improvizací, šité na míru času, místu,
diagnóze, věku diváka.
Anička se se zdravotními
klauny poprvé setkala ve FN
Bulovka, kde prodělala řadu ortopedických operací. Když jí
bylo 16 let, strávila tam
osm měsíců. „Stále jedni a ti
samí mi při odchodu zpívali
Love Me Tender, hráli na ukulele a to mi dělalo pokaždé radost,“ vzpomíná dívka s tím, že
jí vždy pomohli překonat
chmurnou náladu. Setkání ji inspirovala natolik, že se chce
zdržovat ve zdravotnictví a nejlépe pracovat na Bulovce.
Na začátku projektu stál jediný člověk, vizionář, muzikant
a klaun, Gary Alven Edwards.
O tři roky později, v roce 2001,
založil občanské sdružení Zdravotní klaun. „Za těch dvacet let
jsme pobavili asi 1,146 milionu
pacientů, především dětí. Pokud
bychom všechny klauniády naskládali za sebe, vyšlo by to téměř na 21 let nepřetržitého smíchu. Nezastavila nás ani pandemie, byť jsme současné situaci
své oslavy 20 let existence pochopitelně museli uzpůsobit,“ říká Kateřina Slámová Kubešová,
ředitelka Zdravotního klauna.
Zájem o to, být klaunem, je
podle Jarčevského velký. „Ale
budeme rádi, když se budou
hlásit další,“ dodal.

Na Slapech
hořel dům
V noci na čtvrtek zasahovali
středočeští hasiči u požáru rodinného domu v obci Slapy
v okrese Praha-západ. Hasiči
zlikvidovali ohniska požáru pomocí vaků na vodu a z objektu
vynesli čtyři tlakové láhve, které
by mohly způsobit další výbuch.
„Výbuch nastal ve druhém
podlaží a vlivem tlakové vlny
došlo k úplné destrukci místností a střechy,“ líčila mluvčí
hasičů Tereza Fliegerová. Předběžná škoda činí dva miliony
korun.
(cie)
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