Cirkus Paciento přivítal nové artisty.
Děti z Klubu Stromeček měly na týden o zábavu postaráno
NOVÝ JIČÍN 29. 7. – Areál Orlovny v Novém Jičíně v pátek hostil cirkusové vystoupení pod
taktovkou Zdravotního klauna a mobilního hospicu Strom života. Devatenáct dětí se
proměnilo v artisty a po celém týdnu trénování předvedlo své nové cirkusové dovednosti
nedočkavému publiku.
„Nový Jičín je již druhou zastávkou našeho letošního turné po České republice s programem Cirkus
Paciento a těší nás, jak velký zájem ze strany dětí i diváků vidíme. Každé vystoupení přizpůsobujeme
konkrétnímu dítěti. Klaun na začátku tréninku zjišťuje, co dítě baví nebo co si chce vyzkoušet. Díky tomu
nám pak vzniká pestré představení,“ říká Klára Palečková, klaunská koordinátorka.
Zdravotní klauni nejen že celý týden pomáhali s nácvikem, ale stali se i průvodci a hudebním
doprovodem závěrečného pátečního vystoupení. Svou chvilku slávy zde zažilo celkem 19 dětí ve věku
od 6 do 14 let. Tyto děti zažívají náročné životní období, neboť jim odchází nebo již odešel někdo z jejich
blízkých, rodič, prarodič nebo sourozenec. Mobilní hospic Strom života pomáhá pozůstalým dětem
v rámci speciálního programu Klub stromeček.
„Po týdnu tréninků s klauny vidíme, jak dětem vzrostla sebedůvěra a opět se jim začal vracet úsměv na
jejich tváře. Procházejí si nelehkým obdobím a program Zdravotních klaunů jim pomáhá soustředit svou
pozornost na něco jiného a alespoň na chvíli zapomenout na své trápení,“ říká pedagožka hospicu Jana
Šnerchová.
Malé artisty přišli podpořit jak rodinní příslušníci a zaměstnanci hospicu, tak i dárci a podporovatelé
organizace Zdravotní klaun. Celé představení doprovázel smích dětí i dospělých. Zdravotním klaunům
se tak podařilo navodit dobrou atmosféru a dětem připravit týden plný zábavy.

Co je Cirkus Paciento?
Cirkus Paciento je program určený pro dětské pacienty, kteří dlouhodobě tráví svůj čas v nemocničním
prostředí. Celý týden za nimi klauni chodí a učí je řadu cirkusových dovedností. Hlavním cílem
Zdravotního klauna je vytrhnout děti z jejich každodenního stereotypu a vrátit jim opět elán do
aktivního života. Děti na konci týdne předvádí svému publiku, jaký cirkusový kousek se naučily zrovna
ony.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským, ale i geriatrickým pacientům
procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním Zdravotního klauna je přinášet radost, dobrou náladu, a především naději
na místa, kde se jich příliš nedostává. Jedná se zejména o dětské nemocniční pokoje, specializované ambulance, domácnosti
pečující o těžce nemocné děti a další zdravotnická zařízení pro děti. V České republice působí 93 profesionálních Zdravotních
klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic. Kromě programů zaměřených na děti a
seniory Zdravotní klaun také pravidelně školí personál a studenty lékařských fakult.
www.zdravotniklaun.cz
https://www.facebook.com/zdravotniklaun/
https://www.instagram.com/zdravotniklaun/
https://www.youtube.com/user/Zdravotniklaunvideo
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