
Kultura zdravotníkům

Chceme vyjádřit podporu zdravotníkům, lékařům, sestrám i všem dalším, kteří
pracují v nemocnicích nebo na záchranných službách. Uvědomujeme si, co pro nás
všechny nejen během pandemie děláte a jak moc celému Česku a Slovensku
pomáháte. Vaší práce si vážíme a plně si uvědomujeme, jak moc je důležitá.

Zároveň vás všechny obdivujeme za to, jak zvládáte stres, nelehké situace na
pracovišti i extrémní napětí, ve kterém už druhý rok žijete. Pomáháte i za cenu toho, že
se sami vzdáváte civilního života. Pro zlepšení situace v Česku a na Slovensku
obětujete svůj osobní a bohužel někdy i rodinný čas. Je nám jasné, že v takových
situacích jde jako první stranou odpočinek, zábava, volnočasové aktivity i kultura.

Proto jsme se rozhodli, že zdravotníkům, lékařům, sestrám a zdravotnickému
personálu kulturu věnujeme. Máme na Dramoxu stovky záznamů divadelních
představení různých žánrů z 22 zemí světa. Doufáme, že vám divadlo online pomůže
zpříjemnit si tolik cenné volné chvilky nebo čas strávený doma s rodinou. Chápeme, že
je těžké plánovat například návštěvu divadla, když sami nevíte, jaká situace bude za
týden. Proto věříme, že trochu kultury, kterou můžete zažít kdykoliv vám to situace
dovolí, vás přivede na jiné myšlenky.

Jste zdravotník a chcete si aktivovat Dramox zdarma?
● Stačí napsat na zdravotnici@dramox.cz z oficiálního e-mailu vašeho

zdravotnického zařízení. Jen tak budeme mít jistotu, že divadlo online udělá
radost tomu, komu má.

● Během několika hodin vám Dramox aktivujeme a vy už můžete sledovat
divadlo kdykoliv a odkudkoliv.

● Máme také jeden tip, na Dramoxu najdete i široký výběr dětských představení
včetně Divadla Spejbla a Hurvínka, která jistě potěší i ty nejmenší.

● Pokud nemáte oficiální e-mail svého zdravotnického zařízení, pošlete nám
cokoliv, co nám potvrdí, že jste lékař, zdravotní sestra, záchranář atd.

● Nebo požádejte kancelář vašeho zdravotnického zařízení o zaslání seznamu
e-mailových adres (vaší i vašich kolegů), pro které budete chtít Dramox
zpřístupnit.

Divadla, která iniciativu podpořila:

mailto:zdravotnici@dramox.cz

