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DIVADLO
Večer po práci lidé rádi navštěvují divadlo. 
Ať se hraje komedie, napínavé drama nebo 
tragédie, spokojení diváci po představení 
odmění herce potleskem, uvaděčky předají 
účinkujícím květiny a opona se naposledy 
spustí k zemi. Tím ale večer v divadle 
nekončí: zatímco diváci spěchají domů, herce 
musejí nejprve maskéři odlíčit, vlásenkáři 
zbavit paruk, garderobiéři musejí dát vyprat 
propocené kostýmy a mnozí z herců se poté 
ještě sejdou v divadelním klubu, aby  
si popovídali nad sklenkou vína.

REDAKCE NOVIN 
A TISKÁRNA
Každé ráno prodavači v trafikách 
nabízejí kolemjdoucím aktuální výtisky 
novin. To ale znamená, že lidé, kteří 
noviny připravují, musejí své články, 
fotografie a celkovou výslednou 
podobu novin zpracovat během noci. 
V tiskárně už se tiskař připravuje na to, 
aby mohl hotové noviny vytisknout 
a ještě před východem slunce je předat 
řidičům, kteří balíky novin rozvezou 
po celém městě. 

ODSTAVENÉ KAMIONY
Řízení kamionů, které převážejí zboží na dlouhé 
vzdálenosti, může být velmi vyčerpávající. Proto  
se někteří řidiči na noc ubytovávají v motelech a jiní 
spí přímo ve svých vozech, které odstaví na kraji 
silnice, aby nebránili v jízdě ostatním nočním  
vozidlům. Mají před sebou ještě dlouhou cestu!
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POLICIE
Policisté musejí být ve střehu ve dne 
i v noci. Ti, kteří nastupují na noční 
směnu, dobře vědí, že je může potkat 
nebezpečná honička se zločincem 
nebo zachraňování lidí, kteří se 
ocitnou v ohrožení. Často jsou díky 
vysílačkám schopni dorazit na místo 
jen chviličku potom, co je někdo 
zavolá, a chytit tak pachatele při činu. 

SANITKA
Stane-li se vážný úraz, pro 
zraněného vyrazí sanitka. Než 
pacienta dopraví do nemocnice, 
lékaři a zdravotníci se přichystají, 
aby mu mohli ihned pomoci.

POHOTOVOST
Když se v podvečer zavřou dveře nemocničních 
ordinací, nezůstanou lidé, kteří se v průběhu 
následujících hodin zraní, bez pomoci. Pro naléhavé 
případy slouží pohotovost, kam mohou pacienti 
v případě potřeby přijít bez objednání.

155  První pomoc
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JIP 
Na jednotce intenzivní péče  
se lékaři a zdravotníci bez ustání 
starají o lidi, kteří jsou ve vážném 
ohrožení života, například 
po dopravní nehodě nebo při 
popáleninách a těžkých úrazech. 
Jednotka intenzivní péče sestává 
jen z několika lůžek, které jsou 
vybaveny nejmodernějšími přístroji.

CHIRURGIE
Na oddělení chirurgie lékaři 
provádějí operace. Když je 
pacientův život v ohrožení, 
je nutné operovat dokonce 
i uprostřed noci. Některé operace 
trvají řadu hodin a jsou velice 
náročné, například operace srdce 
nebo mozku.

HELIPORT
Někdy je příliš obtížné dostat  
se k pacientovi včas sanitkou, a tak 
nemocnice vyšle záchranný vrtulník. 
Ten i s pacientem přistane na střeše 
nemocnice v osvětleném kruhu 
nazývaném heliport. Chirurgové, další 
lékaři a zdravotní sestry tak mohou 
pacienta ihned převzít, výtahem 
ho na pojízdném lůžku dopravit 
na nejbližší operační sál a zachránit  
mu život. 
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Zatímco spís, spousta lidí pracuje

Ani města v noci tak docela nespí. I když 
obvykle utichne dopravní ruch, ulice 
se vyprázdní a pouliční lampy začnou 
osamoceně zářit do tmy, jsou místa, 
kde se i pozdě večer neustále něco děje. 
Třeba takové nemocnice, restaurace, 
divadla, hotely nebo redakce novin. 
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POLÍCIA
Policajti musia byť v strehu cez  
deň i v noci. Tí, ktorí nastupujú 
do nočnej zmeny, dobre vedia,  
že môžu zažiť nebezpečnú 
naháňačku so zločincami alebo 
môžu zachraňovať ľudí, ktorí  
sa ocitnú v ohrození. Často  
sú vďaka vysielačkám schopní  
dôjsť na miesto iba chvíľočku  
po tom, čo ich niekto zavolá,  
a chytiť tak páchateľov pri čine. 

SANITKA
V prípade, že dôjde k vážnemu úrazu, 
po zraneného vyrazí sanitka. Kým pacienta 
dopraví do nemocnice, lekári a zdravotníci 
sa prichystajú, aby mu hneď mohli pomôcť.

POHOTOVOSŤ
Keď sa podvečer zavrú dvere nemocničných 
ordinácií, ľudia, ktorí sa zrania, nezostanú 
bez pomoci. Pre naliehavé prípady slúži 
pohotovosť, kde môžu v prípade potreby 
pacienti prísť bez objednania.

159  Mestská polícia

158  Polícia
POLÍCIA
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JIS 
Na jednotke intenzívnej starostlivosti 
sa lekári a zdravotníci bezprestávky 
starajú o ľudí, ktorí sú vo vážnom 
ohrození života, napríklad po dopravnej 
nehode alebo pri popáleninách 
a ťažkých úrazoch. Jednotka 
intenzívnej starostlivosti pozostáva len 
z niekoľkých lôžok, ktoré sú vybavené 
najmodernejšími prístrojmi.

CHIRURGIA
Na oddelení chirurgie lekári 
uskutočňujú operácie. Keď 
je pacientov život v ohrození, 
je nutné operovať dokonca 
i uprostred noci. Niektoré 
operácie trvajú niekoľko hodín 
a sú veľmi náročné, napríklad 
operácie srdca alebo mozgu.

HELIPORT
Niekedy sa nedá k pacientovi dostať 
včas sanitkou, a tak nemocnica vyšle 
záchranný vrtuľník. Ten i s pacientom 
pristane na streche nemocnice 
v osvetlenom kruhu, ktorý sa 
nazýva heliport. Chirurgovia, ďalší 
lekári a zdravotné sestry tak môžu 
pacienta hneď prevziať, výťahom 
ho na pojazdnej posteli dopraviť 
do najbližšej operačnej sály  
a zachrániť mu život.
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kým spís, vela ludí pracuje

112  Tiesňová l inka

155  Rýchla zdravotnícka pomoc

Ani mestá v noci celkom nespia. I keď 
zvyčajne utíchne dopravný ruch, ulice 
sa vyprázdnia a pouličné lampy začnú 
osamotene žiariť do tmy, sú miesta, kde 
sa i neskoro večer neustále niečo deje. 
Ide napríklad o nemocnice, reštaurácie, 
divadlá, hotely alebo o redakcie novín.
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DIVADLO
Večer po práci ľudia radi navštevujú divadlo. 
Či sa hrá komédia, napínavá dráma alebo 
tragédia, spokojní diváci po predstavení 
odmenia hercov potleskom. Uvádzačky 
odovzdajú účinkujúcim kvety a opona sa 
naposledy spustí nadol. Tým sa ale večer 
v divadle nekončí: kým sa diváci ponáhľajú 
domov, hercov musia najskôr maskéri odlíčiť, 
parochniari zbaviť parochní, kostyméri musia 
dať vyprať prepotené kostýmy a mnohí 
z hercov sa potom ešte zídu v divadelnom 
klube, aby sa pozhovárali pri pohári vína.

HOTEL
Aj hotely majú v noci veľa 
práce. Mnoho hostí prichádza 
v neskorých večerných 
hodinách alebo si radi dlho 
posedia v hotelovom bare. 
Nočný recepčný dôkladne 
kontroluje, kto do hotela 
vstupuje. Je zodpovedný 
za bezpečnosť hostí.

LÍŠKA OBYČAJNÁ
Líška nie je len bežnou obyvateľkou  
lesov, žije dokonca i v mestách. Počas 
súmraku a pri východe slnka sa vydáva 
na lov. Najčastejšie loví vtáky alebo 
hlodavce. Niekedy sa dokonca živí 
i odpadkami, ktoré nájde. 

REDAKCIA NOVÍN 
A TLAČIAREŇ
Každé ráno predavači v trafikách 
ponúkajú okoloidúcim aktuálne 
výtlačky novín. Znamená to, že ľudia, 
ktorí noviny pripravujú, musia svoje 
články, fotografie a celkovú výslednú 
podobu novín spracovať počas noci.
V tlačiarni sa už tlačiar pripravuje 
na to, aby mohol hotové noviny 
vytlačiť a ešte pred východom slnka 
ich odovzdať vodičom, ktorí balíky 
rozvezú po celom meste.

NOČNÉ AUTOBUSY
V noci nie je o cestovanie mestskou 
hromadnou dopravou taký záujem ako 
cez deň, pretože väčšina ľudí spí, a tak 
dopravné podniky posielajú do ulíc len 
málo autobusov alebo električiek.
Často vyrážajú raz za pol hodiny 
a prechádzajú dlhé trasy, na ktorých 
zbierajú cestujúcich.

ODSTAVENÉ KAMIÓNY
Riadenie kamiónov, ktoré prevážajú tovar na dlhé 
vzdialenosti, môže byť veľmi vyčerpávajúce. Preto sa 
niektorí vodiči na noc ubytujú v moteloch a iní spia 
priamo v kabínach kamiónov, ktoré odstavia na kraji 
cesty, aby nebránili v jazde ostatným nočným 
vozidlám. Majú pred sebou ešte dlhú cestu!
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