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&Scaron;a&scaron;ek, &scaron;á&scaron;ula, klaun, tak toho jsem si vÅ¾dycky pÅ™edstavovala jako legraÄ•ního nemotoru,
boty jak plácaÄ•ky, obrovské kostkované kalhoty na k&scaron;andy a na hlavÄ› tralaláÄ•ek s kytkou. Jeho moderní
podoba, kterou známe pÅ™edev&scaron;ím z cirkusÅ¯, se vyvinula zhruba v 19. století. Jejich hlavním úkolem byla bavit
malé dÄ›ti. Tahle moje pÅ™edstava v poslední dobÄ› dostala znaÄ•nÄ› na frak.

NejdÅ™íve zapracoval filmový prÅ¯mysl. Film &bdquo;Dokonalý plán&ldquo; s Belmondem, kde byl poÅ™ád srandovní
nemotora s Ä•erveným nosem, ale pod maskou se uÅ¾ skrýval kriminálník. A pak uÅ¾ to jelo jedno za druhým. Brutální
animovaný seriál Itchy a Scratchy, show, který dÄ›ti aÅ¾ fanaticky milují. Å½luÅ¥ák Jim Carrey ve filmu Maska, docela fest
hnusný jocker Jack Nicholson v Batmanovi a opravdu odpudivý Heat Ledger ve filmu Temný rytíÅ™. Poslední dobou
v&scaron;ak dÄ›siví a nebezpeÄ•ní klauni vtrhli mezi lid.

NejdÅ™íve ve Spojených státech. Policisté napÅ™íÄ• Spojenými státy Å™e&scaron;í uÅ¾ hodnÄ› let desítky výtrÅ¾ností, kte
lidé pÅ™evleÄ•ení za klauny. &Scaron;koly i rodiÄ•e se bojí o bezpeÄ•nost dÄ›tí; &scaron;a&scaron;kovský kostým v kombinaci
maÄ•etou Ä•i sekyrou, v&scaron;ak dÄ›sí i dospÄ›lé. Ozbrojení klauni dÄ›sící kolemjdoucí se ze Spojených státÅ¯ roz&scaron;íÅ
do Skandinávie. &Scaron;védským i norským policistÅ¯m dennÄ› v období Halloweenu volali desítky lidí, které klauni
vystra&scaron;ili, v hor&scaron;ím pÅ™ípadÄ› i napadli. Ve &scaron;védském Falköpingu tÅ™i muÅ¾i v pÅ™evleku zaútoÄ•ili n
kolemjdoucího mladíka rozbitou sklenÄ›nou láhví. MnoÅ¾ství setkání s tÄ›mitoi klauny v zemi v posledních dnech znaÄ•nÄ›
vzrostlo. Policie v jiÅ¾ním &Scaron;védsku témÄ›Å™ nestaÄ•ila brát telefony od vystra&scaron;ených lidí. Fenomén dÄ›sivých
klaunÅ¯, kteÅ™í vyhroÅ¾ují smrtí nebo rovnou útoÄ•í, dorazil i do NÄ›mecka. Potýkají se s ním uÅ¾ pár let policisté hned ve tÅ™
mÄ›stech. PÅ™i útÄ›ku pÅ™ed klaunem se letos váÅ¾nÄ› zranil 14letý chlapec, jiný dostal ránu baseballovou pálkou. BerlíÅˆan
na internetu ptají policie, zda za obranu pÅ™ed klaunem hrozí vÄ›zení?
&bdquo;Co se stane, kdyÅ¾ se Ä•lovÄ›k cítí ohroÅ
(kladivo, Å™etÄ›zy, nÅ¯Å¾ nebo klidnÄ› jen pouhá atrapa) a brání se pepÅ™ovým sprejem? Bude se to brát jako nutná
obrana?&ldquo; zeptal se Holgen Wnuck. JednoznaÄ•nou odpovÄ›Ä• v&scaron;ak policie nenabízí. &bdquo;Jestli je obrana
pÅ™imÄ›Å™ená, to je otázkou dal&scaron;ího vy&scaron;etÅ™ování. Za normálních okolností by se rozbÄ›hlo
vy&scaron;etÅ™ování za tÄ›Å¾ké ublíÅ¾ení na zdraví,&ldquo; odepsali policisté Wnuckovi. Rozhodování uÅ¾ prý není na polic
na Å¾alobcích a soudci. A pochopitelnÄ› &ndash; uÅ¾ nyní klauni zaÄ•ali Å™ádit i u nás. Klauni vyuÅ¾ívají pÅ™evleku a dÄ›
je&scaron;tÄ› policie nevyÅ™e&scaron;ila pÅ™ípad, který se stal jiÅ¾ pÅ™ed více neÅ¾ rokem. MuÅ¾ pÅ™evleÄ•ený za klau
Orlicí Ä•erpací stanici. V ruce mÄ›l samopal a není vylouÄ•eno, Å¾e byl pravý. Dost moÅ¾ná, Å¾e si vzpomínáte, jak se psalo
v novinách a i ukazovalo v televizích - nejnovÄ›j&scaron;í zprávy z leto&scaron;ního &bdquo;Ä•eského Haloweenu&ldquo;.
Desítky dÄ›tí ve vÄ›ku 12 aÅ¾ 16 let se se&scaron;ly v podveÄ•er v mosteckém parku &Scaron;ibeník. NÄ›které mÄ›ly na sobÄ›
masku klauna Ä•i jiný pÅ™evlek. Å˜ádily tak, Å¾e byla pÅ™ivolaná policie, která na místÄ› setkání zjistila, Å¾e nÄ›které z nich
dokonce vybaveny zbranÄ›mi. Na&scaron;la u nich rÅ¯zné typy noÅ¾Å¯, maÄ•etu, baseballové pálky, náÅ™adí, obu&scaron;ky
a dal&scaron;í vÄ›ci. Policie pak nÄ›které úÄ•astníky pÅ™edvedla na policejní sluÅ¾ebnu.

Hroziví klauni, Ä•íhající v temných zákoutích, vyzbrojeni nÄ›jakou obskurní zbraní, si uÅ¾ v Americe i rÅ¯znÄ› po svÄ›tÄ› vyn
uzavírání &scaron;kol, zpÅ¯sobili veÅ™ejnou paniku a zamÄ›stnávají politiky i policisty.
Bojíte se stra&scaron;idelných
klaunÅ¯? Jak byste reagovali, kdyby na vás nÄ›kde v prázdném okolí takový &bdquo;&scaron;á&scaron;ula&ldquo;
vybafl? DEERES
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