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Vážení přátelé Zdravotního klauna,

rok 2017 byl naplněný zdravotními klauniádami pro ty, 
které sužuje nemoc, bolest a osamění. Jako každý rok 
se snažíme pravidelně přinášet radost a humor tam, 
kde se ho nedostává. Již léta pravidelně navštěvujeme 
71 zařízení po celé naší vlasti a nepravidelně více než 
30 dalších.
K našim programům přibyla novinka pro dříve naro-
zené – varieté. Účastníci ze dvou zařízení pro seniory 
se potěšili a zaktivizovali při několikadenním nácviku 
i samotném vystoupení, pro ostatní klienty to bylo zase 
příjemné zpestření jejich pobytu v domově.
Brzy to bude rok, co jsme se přestěhovali. Protože 
to bylo jen o několik pater níž, změnu adresy jste ani 
nezaznamenali. Díky partnerovi Raiffeisen stavební 
spořitelně jsme získali prostor, kde kromě kanceláří 
máme i vlastní tréninkovou místnost – ušetříme tak 
za pronájem prostor na naše vzdělávání a konkurzy.

Slovo úvodem

Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka

V roce 2017 jsme také rozšířili svoji přednáškovou 
činnost. Kromě seminářů a prezentací pro zdravotnický 
personál jsme prohloubili spolupráci s 3. lékařskou fa-
kultou univerzity karlovy v Praze. Umělečtí vedoucí 
Zdravotních klaunů vedli pro mediky a studenty oboru 
Všeobecná sestra čtyřdílný seminář. Pevně věříme, že 
jim pomůžeme rozvíjet schopnost radostné, otevřené 
a hravé komunikace s pacienty, kolegy i rodinnými 
příslušníky.

Děkujeme vám z celého srdce, že s námi rozdáváte ra-
dost a smích. Všechna naše práce je možná jen díky vám! 

Věříme, že s námi zůstanete i v dalších letech.
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Stává se to na odděleních, na nichž leží dlouhodobě 
hospitalizované děti: zdravotní klauni přijdou a už 
na chodbě je cítit změnu, kterou vnímavý člověk 
okamžitě zaznamená. Děti se začnou smát, ještě než 
klauni cokoli udělají. A není to výsměch nebo reakce 
na konkrétní vtip – je to radost z očekávání, dychtivá 
otázka: Co zase vyvedou? Jako když máte v nějakém 
filmu oblíbenou scénu a pokaždé na ni s napětím čekáte. 
A když přijde, znovu se nahlas rozesmějete. Tak tohle 
jsou klauniády – zdravotní klauni přinášejí na odděle-
ní úplně jinou atmosféru, úplně jinou dimenzi!

3 053 návštěv dětí v 62 nemocnicích po celé 
České republice

Zdravotní klauniády pro děti

PR
O

G
RA

M
Y 

PR
O

 D
ĚT

I

„ Chtěla bych vám moc poděkovat 
za vše, co pro nás děláte. Náš pětiletý 
Vojtíšek se ve FN Ostrava léčí s leukémií 
a vaši „doktoři a sestry“ s červenými nosy 
nám vždy zvednou náladu. Když k nám 
do nemocničního pokoje přišli poprvé, 
Vojtíšek byl vystrašený a neměl chuť se 
smát. Nicméně po několika návštěvách se 
na Zdravotní klauny opravdu těší a vždy, 
když přijdou, se chechtá a je maximálně 
šťastný. Naposledy nás klauni doktor 
Ervin Prkýnko a doktor Voháňka navštívili 
ve středu a Vojtíška to tak pobavilo, že se 
dokonce doktory inspiroval a pojmenoval 
svého nového psího plyšového kamaráda 
Ťululum… “

maminka Lucie

S příchodem Zdravotních klaunů se celý nemocniční 
pokoj rozzáří.
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V určené dny přichází Zdravotní klaun na chirurgické 
oddělení, kde v dusné atmosféře čekají vyděšené děti se 
svými rodiči na operaci. Klaun je sám a díky tomu se do-
káže na dítě i jeho rodiče lépe napojit. Vzniká tak osobní 
a důvěrný vztah, což je k tomu, aby se dítě skutečně 
přestalo bát, velmi důležité, a znamená to i významnou 
pomoc pro zdravotnický personál. Klauniáda také často 
probíhá v herně, kde klaun dokáže úplně změnit ovzduší. 
Všechny zapojí do hry a výsledkem je, že i po jeho od-
chodu si děti společně hrají a rodiče si povídají. komu-
nikační bariéra byla překonána, z lidí, kteří by se jinak 
ostýchali dát se s cizím člověkem do řeči, jsou najednou 
„staří známí“. Takže také proto je zde program nOS! – 
odbourává strach, sbližuje a pozitivně naladí.

230 návštěv / doprovodů na operační sál v 4 nemocnicích:
FN Motol, FN Ostrava-Poruba, FN Plzeň a FN Hradec Králové

NOS! Na operační sál!

„ Při přípravě na operační zákrok má každá zdravot-
nická profese svoje místo a svůj specifický úkol. Zdra-
votním klaunům se díky projektu NOS! podařilo 
doplnit tuto profesní mozaiku o část, která jí chyběla, 
a přinést do předoperačního procesu něco odjinud, 
trochu „z venku“  – humor, hravost a absurditu. 
To, že klaun vypadá a povětšinou i mluví jinak než 
ostatní zdravotníci, mu umožňuje mít svobodu a leh-
kost, a přesto být nezbytnou částí celku. Díky tomu 
mnohým dětem ve vzpomínkách na pobyt v nemocni-
ci nezůstává strach a úzkost doprovázející dobu před 
zákrokem, ale zážitek radosti z klauniády. “

Mgr. zuzana kocábová,  
primářka oddělení klinické psychologie, FN Motol

Se Zdravotním klaunem se i na operaci jde s úsměvem.
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10 týdenních programů / 41 dní

Cirkus Paciento je univerzální program pro všechny děti, 
které dlouhodobě pobývají v nemocnici či léčebně. 
Veškerý nemocniční pobyt je běžně orientován na to, 
co je špatně, a na otázky typu „Co ti je, co tě bolí, co tě 
trápí?“. A pak přijedou zdravotní klauni s týdenním 
programem Cirkus Paciento a chtějí po dětech něco 
úplně jiného: „ukaž, co tě baví, co dokážeš, co ti jde 
nejlépe!“ A dítě se náhle přepne do pozitivního módu, 
zažívá pocit úspěchu, výjimečnosti a sounáležitosti se 
skupinou skvělých a tvořivých lidí. Vznikají nová přá-
telství, nové dovednosti a zájmy. Tak tohle je Cirkus 
Paciento.

Cirkus Paciento

„ Již v předchozích projektech jsme byli 
velmi mile překvapeni, s jakou profesio- 
nalitou a nasazením Zdravotní klauni 
pracují s našimi dětskými klienty a jaký 
progres je během tak krátké doby znát. 
Letos tomu nebylo jinak. Velmi nás zau-
jal jejich optimistický a pozitivní přístup 
k dětem, který prohluboval skvělou 
a veselou atmosféru.

Za efektivní považuji společné schůzky 
před každodenním začátkem programu. 
Profesionální rétorické schopnosti a pro-
jevy a dramatický um klaunů účinně 
podněcovaly pozornost našich klientů 
i motivaci pro věc. Proto za nás palec 
nahoru! “

roman Dočekal,  
vychovatel, Dětská léčebna Křetín

V Cirkusu Paciento i těžce nemocné dítě dokáže 
kouzelné věci.
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6 návštěv dětí v domácí péči

Program Přezůvky máme! je určen těžce nebo dlouho-
době nemocným dětem v domácí péči a má úplně jiný 
rozměr než všechny ostatní programy. Malý pacient ví, 
že ho domů přijedou navštívit zdravotní klauni a že 
přijedou pouze kvůli němu. Doma se často už dlouho 
dopředu nemluví o ničem jiném. 
Klauni se na návštěvu připravují jinak než na běžnou 
klauniádu, protože o dítěti mají předem všechny dostup-
né informace. Vymýšlejí tedy program na míru, chystají 
dárky a speciální rekvizity. Pro všechny zúčastněné se 
jedná o jakýsi koncentrát předávání radosti, která 
doznívá ještě velmi dlouho.

Přezůvky máme!

„ Chtěla bych z celého srdce po-
děkovat za zorganizování návštěvy 
Zdravotních klaunů u nás doma.  
A vůbec celkově za myšlenku Zdravot-
ních klaunů. Práce vás všech je tak 
prospěšná a úžasná.  Štěpánek mi-
loval klauny od jejich první návštěvy 
na onkologii a i teď doma mu udělali 
velkou radost. A nejen jemu. 

Byly to nádherné společné chvíle plné 
smíchu, štěstí a pohody pro celou 
naši rodinu včetně Štěpánovy babič-
ky, která přijela na návštěvu. “

Štěpánova maminka

Přezůvky máme! udělají radost nemocnému dítěti i celé 
rodině.
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Kutálka je určena dětem s mentálním a kombinovaným 
postižením a Zdravotní klauni s ní jezdí už šest let. Přes-
tože jde o představení s pevným scénářem, je toto setkání 
s dětmi, které zdánlivě nemohou žít normální život, pokaž-
dé jiné, překvapující a obohacující. Jedná se o vzájemnou 
inspiraci a setkání v rámci jednoduchého příběhu. Dochází 
přitom k neuvěřitelné proměně atmosféry – od počáteční 
nedůvěry či nesmělosti k závěrečnému propojení, souznění 
a uvolnění. Přestože děti nedokážou slovy vyjádřit, co cítí, 
je to poznat na očích a celkovém výrazu. Také ošetřující 
personál se mnohdy díky kutálce dozví něco, co dosud 
netušil – například že dítě umí skvěle zpívat a intonovat, 
ačkoli to kvůli silnému autismu nikdy nedalo najevo. kutál-
ka má velký přínos pro všechny.

27 hudebních představení pro děti 
s kombinovaným postižením

Kutálka

„ Představení upoutalo všechny děti 
a zcela nenásilnou formou je vtáhlo do 
děje. Děti spolupracovaly, jak jen jim to 
jejich diagnózy dovolily. My učitelé jsme 
s dojetím sledovali, jak se děti zapojily. 
Byl to pro nás obrovský zážitek – neví-
daný a jedinečný. Emoce nás všech byly 
kladné, děti byly přirozené, zaujaté. 

Nečekané pro mě byly reakce dětí 
s nejtěžším souběžným postižením více 
vadami – „spolupráce“ právě těchto dětí 
na základě vhodně zvolené motivace 
klaunů. “

Mgr. Jana nevřivá, 
speciální pedagog, ZŠ speciální Zlín

Potulní muzikanti bourají bariéry a vzbuzují 
silné emoce.
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Přechodem mezi programy pro děti a programy pro dospělé je 
Turné Zdravotních klaunů. Vzniklo v roce 2016 jako oslava 15. naro-
zenin Zdravotního klauna a pro nadšenou odezvu jsme ho zařadili 
mezi pravidelné programy. 
V dubnu se tedy Zdravotní klauni vydali na čtyřdenní Turné 
po republice, aby svými návštěvami potěšili děti i seniory v osmi 
zařízeních, do nichž pravidelně nedocházíme. Základ tvořila 
klaunská trojice, jež se po celou dobu neměnila a k níž se každý 
den přidávali jiní klauni z daného kraje. Do nemocnice tudíž dora-
zila velká skupina Zdravotních klaunů, kteří dokázali potěšit mno-
hem více malých i velkých pacientů než při běžné návštěvě. Byly 
to čtyři dny intenzívního setkávání, radosti, vlídného přijímá-
ní, hudby, dojetí a smíchu. Nadšené byly nejen děti, ale i senioři 
a zdravotnický personál. A hned si zamlouvali, abychom je zařadili 
do klaunského Turné i příští rok!

„ Jeden z mých postřehů je obrovská vlna 
bezprostřednosti a pozitivity, kterou klauni 
přenesli nejen na pacienty, ale i na personál. 
Setkávám se někdy s názorem, že klauni na 
LDN a podobná oddělení nepatří, protože ticho 
a klid léčí. 

Včera jsem ale byla  několikrát svědkem 
viditelné změny nálady a přerodu nedůvěry 
našich zdravotnických pracovníků i pacientů – 
po setkání se Zdravotními klauny a díky jejich 
citlivosti a přizpůsobení se situaci na oddělení 
se nemračil nikdo a podařilo se skvěle rozehnat 
prvotní nedůvěru a obavu ze zesměšnění u pa-
cientů i personálu. “

Mgr. Monika Ciklerová, zdravotně-sociální 
pracovnice a koordinátorka DC,  

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Turné Zdravotních klaunů probíhá ve znamení 
hudby, smíchu a radosti pro malé i velké.

Děti se radují z nečekané veselé návštěvy 
Zdravotních klaunů.

8 zařízení: 5 návštěv u dětí a 3 návštěvy u dospělých

Turné plné smíchu
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Staří lidé, kteří jsou nuceni trávit sklonek svého života 
v léčebně či domově pro seniory, žijí často v určitém 
útlumu i přes veškerou péči zdravotnického personálu. 
Ve většině případů téměř neopouštějí zdravotnické 
zařízení, někdy jsou zcela upoutáni na lůžko. zdravotní 
klauni k nim přicházejí na návštěvu v dobových kostý-
mech, jsou živí a autentičtí a vytvářejí povzbuzující 
atmosféru. Senioři si prostřednictvím klaunů a za 
doprovodu oblíbených písní a příběhů oživují dávné 
vzpomínky na dobu, kdy byli mladí a plní sil. Také další 
akce pro seniory – čaje o páté, kavárny a zahradní 
slavnosti nebo nový program Varieté – jsou návratem 
do šťastných dní a probuzením k životu.

296 návštěv

Humor pro dříve narozené
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„ Je nám velkou ctí, že první 
ze seniorských klauniád začaly 
před lety probíhat právě v našem 
Domově a že nám tato spoluprá-
ce vydržela až dodnes. Velmi si 
ceníme profesionality, lidského 
přístupu a humoru Zdravotních 
klaunů. Jsou pro náš Domov a jeho 
obyvatele velkým zpestřením 
a přínosem.

Páteční Varieté bylo opravdo-
vou třešničkou na dortu. Klienti 
stacionáře, pacienti z lůžkové části 
Domova i lidé z veřejnosti nám 
radostně děkovali, jak se hezky po-
bavili a strávili příjemné odpoled-
ne. Stacionář opouštěli s úsměvem 
na tváři. Děkujeme vám za radost, 
kterou jste nám přinesli, a těšíme 
se na další příjemnou spolupráci 
s vámi. “

Ing. Monika Straková,  
Domov sv. Karla Boromejského 

v Praze

Úplně nový program Varieté vtáhne do hry i ty dříve 
narozené.
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S Košem plným humoru navštěvují zdravotní klauni 
onkologicky nemocné dospělé lidi. Naplní koše hu-
mornými knížkami, cédéčky a křížovkami a přinášejí je 
nemocným, aby jim usnadnili těžkou situaci a pomohli 
jim získat nadhled. Také v čekárně ambulance, kde 
v hluboké depresi nemocní čekají, až přijdou na řadu, 
dokážou zdravotní klauni divy. Čelí sice počáteční 
nedůvěře, ale brzy se z čekárny ozývá smích. klaun-
ský humor nadzdvihne příkrov smutku a postupně 
dobývá lidská srdce. Spolu s veselými dárky, které 
klauni rozdávají, se ovzduší, na začátku hutné obavami 
a strachem, úplně změní. A přesně v tomhle spočívá 
smysl programu Koš plný humoru!

300 rozdaných košů, 3 akce

Koš plný humoru

„ Srdečně děkujeme Zdravotním klau-
nům, že již třetím rokem přijeli potěšit 
naše pacienty na Hemato-onkologické 
klinice ve FN Olomouc svou přítom-
ností a vytříbeným humorem a rozdali 
obrovský kus radosti a krásných dárků. 
Vytvořili báječnou atmosféru jak 
našim pacientům, tak personálu. Pří-
jemně nám obohatili všední den svým 
zpěvem a novými tanečními kreacemi. 

Děkujeme za pravidelnou dávku smí-
chu a klaunského léku „Humorinu“, 
který z rukou lékaře Hrdličky bereme 
pravidelně dle rozpisu, a také vrchní 
sestře Žofii, která s láskou pečuje 
o všechny kolem sebe. Děkujeme 
za úžasný program a už teď se těšíme 
na další návštěvu. “

Bc. Monika Labudíková,  
vrchní sestra, 

Hemato-onkologická klinika,  
FN Olomouc

Rozdávání Košů plných humoru pomáhá i personálu 
udržet si dobrou náladu.
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Rozšířili jsme a zintenzivnili naši přednáškovou činnost, 
jejímž cílem je rozvíjet v posluchačích schopnost 
radostné a hravé komunikace především s pacienty, 
ale i s kolegy a rodinnými příslušníky. Kromě příleži-
tostných či pravidelných seminářů na zdravotnických 
školách a účasti na konferencích a sympoziích jsme 
navázali pedagogickou spolupráci s 3. lékařskou fakul-
tou univerzity karlovy. Zástupci Zdravotních klaunů 
přednášejí medikům a studentům oboru Všeobecná 
sestra jak v univerzitních posluchárnách, tak v naší 
kanceláři. U nás se v rámci čtyř výukových bloků povinně 
volitelného předmětu Radost a hra jako nástroj účinné 
komunikace s dětmi sešlo vždy na tři hodiny devatenáct 
studentů z řad mediků a budoucích zdravotních sester, 
aby kromě teorie vstřebali i trochu klaunské praxe, 
kterou budou moct využít k účinnější komunikaci 
ve své budoucí profesi.

24 seminářů a prezentací

Odborné semináře a konference

„ Věci, které člověk neprožije na vlastní kůži, 
si mnohdy ani neuvědomí. Pomocí praktických 
cvičení jsme zažili konkrétní situace při lékařských 
vizitách: pocity pacienta, když na něho mluví víc lidí 
najednou a navíc v dominantní poloze vstoje; pocity 
ses try, která se soustředí na psaní dokumentace 
a nad hlavou jí stojí jiná kolegyně včetně lékařky 
a hrnou na ni další informace; pocity pacienta, 
jemuž sdělujeme informace za pochodu nebo na něj 
mluvíme už ode dveří; a mnoho dalších. Od základů 
správné komunikace, etiky a morálky až po umění 
odvést pozornost pacientů před náročným výkonem, 
to vše a mnohé jiné bylo součástí tohoto kurzu. “

Ivana Jíchová,  
studentka oboru Všeobecná sestra

Semináře pro posluchače 3. lékařské fakulty probíhaly 
i v naší nové tréninkové místnosti.
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Spolupráce 

s nemocničním 

personálem

24 návštěv dětí v uprchlických zařízeních

Spolupráce s personálem je pro naši práci velmi 
důležitá. Proto každá návštěva Zdravotních klaunů 
začíná v recepci oddělení, kde se klauni dozvědí všechny 
důležité informace. Také máme pro každou nemocnici 
specialistu – klauna, který má v nemocnici svou kon-
taktní osobu, s níž řeší běžné i nenadálé situace. K utuže-
ní vztahů pořádáme pro personál i speciální klauniády.

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech navštěvují Zdra-
votní klauni jednou měsíčně již pět let. Je to místo, kde 
panuje laskavost a úcta k lidem prožívajícím tam poslední 
období svého života. Personál připravuje pro klienty mno-
ho aktivit a zpestření, k čemuž Zdravotní klauni s radostí 
přidávají svůj typický humor a klaunskou energii, tolik od-
lišné od všeho ostatního. Navštěvují klienty na pokojích, 
hrají divadlo, zpívají Rybovu Českou mši vánoční a účastní 
se dalších akcí. Smích a radost, které zdravotní klauni 
rozdávají, i na toto místo patří.

12 návštěv

Návštěvy v hospici

Posláním Zdravotního klauna je pomáhat trpícím. 
Utrpení však nepramení jen z nemoci, ale i z kompliko-
vané nebo stresující životní situace. Proto klauni v roce 
2017 znovu navštěvovali děti, které v Česku pobývají 
v uprchlických zařízeních – uskutečnili jsme 24 klauniád 
převážně v Kostelci nad Orlicí. Přestože děti přicházejí 
z „jiného světa“, klauni zjišťují, že jsou všude na světě 
stejné a oni dokážou svým humorem nešťastné děti 
znovu rozesmát.
Program byl spolufinancován SUZ MV.

Jiný svět 

Zářným příkladem je doktor Vitamín, specialista ve FN 
Bulovka. Pro sestry a učitelky připravil na konci školního 
roku vysvědčení šité každé z nich na míru. Společně se 
zdravotním bratrem Kamilem Pivoňkou uspořádali speci-
ální klauniádu, na níž vysvědčení i s květinami předali. 
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Každoroční bohatá nabídka klaunských pracovních 
setkání měla v roce 2017 podobu především regionál-
ních dílen, výročního národního setkání všech klaunů 
z celé republiky a účasti více než poloviny našich kolegů 
na vzdělávacím programu International School of 
Humour ve vídni, vedeném renomovanými zahraniční-
mi lektory. I v tomto roce jsme nabídku doplnili o ně-
kolik mimořádných položek, mezi než patřily odborně 
zaměřené dílny geriatrická a hudební, a opět jsme se 
učili žonglovat s pomocí lektorů Centra pro nový cirkus 
Cirqueon, kde jsme na oplátku vedli pravidelný klaunský 
kurz určený jak našim kolegům, tak zájemcům z řad ve-
řejnosti. Uskutečnily se také tři dílny konkurzní, z nichž 
vzešli čtyři noví Zdravotní klauni.
Pokračovalo vzdělávání v rámci certifikace red noses 
International (RNI), která má poskytnout Zdravotním 
klaunům komplexní proškolení v oblastech, jež se úzce 
dotýkají jejich práce. S ohledem na toto šířeji koncipo-
vané vzdělávání se konalo také několik teoretických 
přednášek. Doc. Radek Chlup, Ph.D., z Ústavu filosofie 

a religionistiky FF UK nám přednášel o symbolickém 
významu a smyslu klaunské práce a přátelé z organizace 
Tichý svět nás zasvětili do základů komunikace a etikety 
při kontaktu s neslyšícími. Přednášel nám izraelský klaun 
a akademik Amnon raviv z organizace Dream Doctors, 
autor knihy o naší profesi, a v další přednášce se Martin 
Falář zaměřil na historii klaunského řemesla. 
Součástí klaunských učebních osnov byly i přednášky 
Marie Kuchařové, staniční sestry z oddělení paliativní 
péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského v Praze, a Mgr. Zuzany Kocábové, primářky 
oddělení klinické psychologie FN Motol. 
Nadále pokračuje klaunské koučování – náhledy 
klaunské práce přímo v nemocnicích. Trojčlenný tým 
klaunských koučů se rozšířil o novou kolegyni, přičemž 
vedoucí našeho programu Humor pro dříve narozené 
Irena Dubail se nadále specializuje na návštěvy v insti-
tucích pro seniory. Pražská klaunka Jitka Rosenová se 
zaměřila na klaunské techniky používané na dětských 
psychiatriích a své poznatky shrne do praktické dílny.

Profesionalita a rozvoj Zdravotních klaunů

Izraelský klaun a akademik Amnon Raviv
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Mezinárodní projekty 

a spolupráce
Naše spolupráce má podobu členství ve dvou meziná-
rodních zdravotně-klaunských organizacích. První je 
red noses International (RNI), která nás úzce propo-
juje s dalšími devíti evropskými organizacemi a jednou 
mimoevropskou. Druhou je European Federation of 
Healthcare Clown Organisations (EFHCO), jejíhož 
výročního setkání jsme se v roce 2017 opět zúčastnili. 
S již tradičními evropskými partnery velmi úzce spolu-
pracujeme a díky těmto setkáním jsme nově navázali 
spolupráci také s organizací japonskou a libanonskou. 
V rámci výměnného programu nás navštívili kolegové 
z norských Sykehusklovnene (člen EFHCO) a rakouských 
Rote Nasen (člen RNI) a dva čeští klauni navštívili part-
nerský projekt Red Noses Palestine. 
Náš umělecký ředitel Petr Jarčevský opakovaně vzdělával 
Zdravotní klauny v zahraničí a v roli poradce se účastnil 
výběrového řízení našich slovenských kolegů. 

Radost a humor překonávají 
hranice.

Zdravotní klauni Helena Poláková a Robert Janč, kteří se 
specializují na Cirkus Paciento, strávili na pozvání part-
nerské rakouské organizace dva týdny s dětmi v zařízení 
pro uprchlíky v Rakousku. Olomoucký klaun Jan Šprynar 
se v červenci znovu zapojil do mezinárodního projektu 
Emergency Smile návštěvou dětí z válečných oblastí 
na Ukrajině. 
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PrAvIDELnÉ kLAunIÁDy PrO DěTI

Programy Zdravotních klaunů v roce 2017

Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, p.o  26 
Vítkovická nemocnice, a.s.  26 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.  50 

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.  52 

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.  52 
Nemocnice Třinec, p.o.  24 
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.  52 

Olomoucký kraj Počet návštěv

FN Olomouc  49 
SMN, a.s., Nemocnice Přerov  26 
SMN, a.s., Nemocnice Prostějov  26 
Šumperská nemocnice, a.s.  12 
SMN, a.s., Nemocnice Šternberk  12 

Pardubický kraj Počet návštěv

Pardubická krajská nemocnice, a.s.  52 
Orlickoústecká nemocnice, a.s. 53
Svitavská nemocnice, a.s.  12 

Plzeňský kraj Počet návštěv

FN Plzeň  103 
Klatovská nemocnice, a.s.  12 
Domažlická nemocnice, a.s.  11 
Rokycanská nemocnice, a.s. 10

Praha Počet návštěv

FN v Motole, Praha  411 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 74
FTN dětská klinika IPVZ, Praha 103
FN Na Bulovce, Praha 49

Středočeský kraj Počet návštěv

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.  52 
Dětský domov Mladá Boleslav  52 

Jihočeský kraj Počet návštěv

Nemocnice České Budějovice, a.s.  94 

Nemocnice Tábor, a.s.  12 
Dětská psychiatrická léčebna Opařany  11 

Jihomoravský kraj Počet návštěv

FN Brno, Černopolní  320
FN Brno-Bohunice  22 
Nemocnice Břeclav, p.o.  51 
Nemocnice Kyjov, p.o.  25 
Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 26

karlovarský kraj Počet návštěv

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.  24 
NEMOS Sokolov, s.r.o. 13
KKN, a.s., nemocnice v Chebu  11 

královéhradecký kraj Počet návštěv

FN Hradec Králové  103 
Dětský denní rehabilitační stacionář 
Hradec Králové  12 

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.  12 
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 52
Oblastní nemocnice Jičín, a.s.  12 

Liberecký kraj Počet návštěv

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  52 
Krajská nemocnice Liberec, a.s.  71 
Jedličkův ústav, p.o., Liberec  26 
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.  52 

Moravskoslezský kraj Počet návštěv

FN Ostrava-Poruba  156 
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Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  42 
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.  51 

Ústecký kraj Počet návštěv

KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.  22 
KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. 52
KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z. 52
KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z. 22
Dětská psychiatrická léčebna Louny 25

kraj vysočina Počet návštěv

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.  12 
Nemocnice Třebíč, p.o.  12 
Nemocnice Jihlava, p.o. 47
Nemocnice Pelhřimov, p.o.  12 

zlínský kraj Počet návštěv

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín 51
Uherskohradišťská nemocnice, a.s.  45 
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.  12 
Kroměřížská nemocnice, a.s.  26 
Vsetínská nemocnice, a.s.  12 

NOS! (na operační sál!) 230 

FN Motol 93

FN Ostrava Poruba 51

FN Hradec Králové 50

FN Plzeň 36

kLAunIÁDy PrO DěTI CELkEM 3 283

SPECIÁLnÍ kLAunIÁDy

Cirkus Paciento  10 programů – 41 dní

Přezůvky máme! 6

Kutálka 27

Koš plný humoru 3

Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 12

Speciální klauniády 50

Odborné konference a semináře 24

Jiný svět 11

Turné plné smíchu 8

Varieté 2 akce  – 8 dní

SPECIÁLnÍ kLAunIÁDy CELkEM 190

Celkový počet návštěv v roce 2017 ....................3 769

kLAunIÁDy PrO DŘÍvE nArOzEnÉ

Jihomoravský kraj Počet návštěv
DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o.  48 
Domov pokojného stáří Kamenná, Brno  52 
LDN Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 26
Moravskoslezský kraj Počet návštěv
Domov pro seniory Kamenec, Ostrava  24 
Charitní dům sv. Václava, Ostrava-Heřmanice  24 
Pardubický kraj Počet návštěv
Domov pro seniory Sloupnice  24 
Praha Počet návštěv
Domov pro seniory Kobylisy 47
Domov sv. Karla Boromejského, Praha 51

kLAunIÁDy PrO SEnIOry CELkEM 296

Aktualizovaná verze z dubna 2018 po setkání správní rady Zdravotního klauna, o.p.s.
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Naše poslání
zdravotní klaun, o.p.s., je nezisková organizace s celostátní i mezinárodní působností, která přináší humor 
a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispí-
vá ke zlepšení jejich psychického, a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených 
Zdravotních klaunů a souvisejících projektů.
v souladu se svým posláním společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

 { zajišťování návštěv Zdravotních klaunů převážně 
v nemocnicích, hospicích, léčebnách, rehabilitač-
ních centrech, domácnostech v souladu s posláním 
společnosti,

 { zajišťování vystoupení Zdravotních klaunů s cílem, 
aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné 
procedury,

 { vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů 
využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým 
faktorem,

 { šíření myšlenky Zdravotních klaunů jako psychosoci-
álního programu, který je důležitou součástí kom-
plexní léčebné péče, 

 { zajišťování aktivit s cílem napomáhat psychické 
pohodě všech osob přítomných klauniádě a osob 
napomáhajících jejímu zajištění a průběhu (zdravot-
nický personál, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovol-
níci apod.),

 { zajišťování aktivit s cílem působit na sociální cítění 
dětí a mladých lidí, podpořit je ve snaze pomáhat 
druhým,

 { poskytování podpory (mimo jiné přiměřené finanční 
podpory), know-how a výměny informací s jakýmikoli 
dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné 
cíle a/nebo poslání, ať už na národní nebo meziná-
rodní úrovni, zejména s Red Noses Clowndoctors 
International a jejími spolupracujícími partnery.

www.zdravotniklaun.cz/poslani
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Zdravotní klauni v číslech a grafech

Účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2017 zveřejníme po provedeném ročním auditu a schválení správní radou  
ve druhém čtvrtletí roku 2018 na našich webových stránkách.

Struktura našeho financování

 83,77 % Individuální dárci
 10,00 % Veřejná sbírka
 4,62 % Firemní dárci
 1,61 % Nadační příspěvky a dotace

48

172

201

173

83

117

241
197

730

117

125

146 444

489

rozložení dětských klauniád v regionech

83,72%

10%

4,62%

1,61%

 117 Jihočeský
 444 Jihomoravský
 48 Karlovarský
 241 Královéhradecký
 201 Liberecký
 489 Moravskoslezský
 125 Olomoucký
 117 Pardubický
 172 Plzeňský
 730 Praha
 197 Středočeský
 173 Ústecký
 83 Vysočina
 146 Zlínský
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Karlovy  Vary
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Kde všude nás potkáte

8 zařízení pro seniory

1 hospic

62 dětských nemocnic
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