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Slovo úvodem
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 narozené – 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.
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V roce 2017 jsme také rozšířili svoji přednáškovou
činnost. Kromě seminářů a prezentací pro zdravotnický
personál jsme prohloubili spolupráci s 3. lékařskou fakultou 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 radost a smích. Všechna naše práce je možná jen díky vám!
S úctou

Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka

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 přispívá 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, rehabilitačních 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 psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní léčebné péče,

www.zdravotniklaun.cz/poslani

{{zajišťování aktivit s cílem napomáhat psychické
pohodě všech osob přítomných klauniádě a osob
napomáhajících jejímu zajištění a průběhu (zdravotnický personál, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci 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 mezinárodní úrovni, zejména s Red Noses Clowndoctors
International a jejími spolupracujícími partnery.
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PROGRAMY PRO DĚTI

„ Chtěla bych vám moc poděkovat
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Zdravotní klauniády pro děti

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

“

3 053 návštěv dětí v 62 nemocnicích po celé
České republice

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 oddělení úplně jinou atmosféru, úplně jinou dimenzi!

S příchodem Zdravotních klaunů se celý nemocniční
pokoj rozzáří.

NOS! Na operační sál!
230 návštěv / doprovodů na operační sál v 4 nemocnicích:
FN Motol, FN Ostrava-Poruba, FN Plzeň a FN Hradec Králové
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 dokáže 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 odchodu si děti společně hrají a rodiče si povídají. Komunikační 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.

Se Zdravotním klaunem se i na operaci jde s úsměvem.

„ Při přípravě na operační zákrok má každá zdravot-

nická profese svoje místo a svůj specifický úkol. Zdravotním 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 lehkost, a přesto být nezbytnou částí celku. Díky tomu
mnohým dětem ve vzpomínkách na pobyt v nemocnici nezůstává strach a úzkost doprovázející dobu před
zákrokem, ale zážitek radosti z klauniády.
Mgr. Zuzana Kocábová,
primářka oddělení klinické psychologie, FN Motol

“
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„ Již v předchozích projektech jsme byli

Cirkus Paciento

velmi mile překvapeni, s jakou profesionalitou a nasazením Zdravotní klauni
pracují s našimi dětskými klienty a jaký
progres je během tak krátké doby znát.
Letos tomu nebylo jinak. Velmi nás zaujal 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 projevy a dramatický um klaunů účinně
podněcovaly pozornost našich klientů
i motivaci pro věc. Proto za nás palec
nahoru!
Roman Dočekal,
vychovatel, Dětská léčebna Křetín

“

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 přátelství, nové dovednosti a zájmy. Tak tohle je Cirkus
Paciento.
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V Cirkusu Paciento i těžce nemocné dítě dokáže
kouzelné věci.

„ Chtěla bych z celého srdce po-

děkovat za zorganizování návštěvy
Zdravotních klaunů u nás doma.
A vůbec celkově za myšlenku Zdravotních klaunů. Práce vás všech je tak
prospěšná a úžasná. Štěpánek miloval 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 babičky, která přijela na návštěvu.
Štěpánova maminka

“

Přezůvky máme!
6 návštěv dětí v domácí péči
Program Přezůvky máme! je určen těžce nebo dlouhodobě 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 dostupné 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! udělají radost nemocnému dítěti i celé
rodině.
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„ 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 – nevídaný 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

“

Kutálka
27 hudebních představení pro děti
s kombinovaným postižením
Kutálka je určena dětem s mentálním a kombinovaným
postižením a Zdravotní klauni s ní jezdí už šest let. Přestože jde o představení s pevným scénářem, je toto setkání
s dětmi, které zdánlivě nemohou žít normální život, pokaždé 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. Kutálka má velký přínos pro všechny.
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Potulní muzikanti bourají bariéry a vzbuzují
silné emoce.

„ 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 pacientů i personálu.
Mgr. Monika Ciklerová, zdravotně-sociální
pracovnice a koordinátorka DC,
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

“

Turné plné smíchu
8 zařízení: 5 návštěv u dětí a 3 návštěvy u dospělých
Přechodem mezi programy pro děti a programy pro dospělé je
Turné Zdravotních klaunů. Vzniklo v roce 2016 jako oslava 15. narozenin 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 dorazila velká skupina Zdravotních klaunů, kteří dokázali potěšit mnohem více malých i velkých pacientů než při běžné návštěvě. Byly
to čtyři dny intenzívního setkávání, radosti, vlídného přijímání, 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!

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

Děti se radují z nečekané veselé návštěvy
Zdravotních klaunů.
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ

„ Je nám velkou ctí, že první
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Humor pro dříve narozené
296 návštěv

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 kostýmech, 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.

ze seniorských klauniád začaly
před lety probíhat právě v našem
Domově a že nám tato spolupráce 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 opravdovou třešničkou na dortu. Klienti
stacionáře, pacienti z lůžkové části
Domova i lidé z veřejnosti nám
radostně děkovali, jak se hezky pobavili a strávili příjemné odpoledne. 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.

„ Srdečně děkujeme Zdravotním klau-

nům, že již třetím rokem přijeli potěšit
naše pacienty na Hemato-onkologické
klinice ve FN Olomouc svou přítomností a vytříbeným humorem a rozdali
obrovský kus radosti a krásných dárků.
Vytvořili báječnou atmosféru jak
našim pacientům, tak personálu. Příjemně nám obohatili všední den svým
zpěvem a novými tanečními kreacemi.
Děkujeme za pravidelnou dávku smíchu 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

“

Koš plný humoru
300 rozdaných košů, 3 akce
S Košem plným humoru navštěvují Zdravotní klauni
onkologicky nemocné dospělé lidi. Naplní koše humornými 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. Klaunský 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!

Rozdávání Košů plných humoru pomáhá i personálu
udržet si dobrou náladu.
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„ 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
sestry, 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

“

Odborné semináře a konference
24 seminářů a prezentací
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 příležitostných či pravidelných seminářů na zdravotnických
školách a účasti na konferencích a sympoziích jsme
navázali pedagogickou spolupráci s 3. lékařskou fakultou 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.
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Semináře pro posluchače 3. lékařské fakulty probíhaly
i v naší nové tréninkové místnosti.

Spolupráce
s nemocničním
personálem
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 kontaktní osobu, s níž řeší běžné i nenadálé situace. K utužení vztahů pořádáme pro personál i speciální klauniády.

Jiný svět
11 návštěv dětí v uprchlických zařízeních
Posláním Zdravotního klauna je pomáhat trpícím.
Utrpení však nepramení jen z nemoci, ale i z komplikované 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.

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 speciální klauniádu, na níž vysvědčení i s květinami předali.

Návštěvy v hospici
12 návštěv
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech navštěvují Zdravotní 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 mnoho aktivit a zpestření, k čemuž Zdravotní klauni s radostí
přidávají svůj typický humor a klaunskou energii, tolik odlišné 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.
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Izraelský klaun a akademik Amnon Raviv

Profesionalita a rozvoj Zdravotních klaunů
Každoroční bohatá nabídka klaunských pracovních
setkání měla v roce 2017 podobu především regionálních 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 zahraničními lektory. I v tomto roce jsme nabídku doplnili o několik 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 veřejnosti. 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 koncipované vzdělávání se konalo také několik teoretických
přednášek. Doc. Radek Chlup, Ph.D., z Ústavu filosofie
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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 Boromejského 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 institucích pro seniory. Pražská klaunka Jitka Rosenová se
zaměřila na klaunské techniky používané na dětských
psychiatriích a své poznatky shrne do praktické dílny.

Mezinárodní projekty
a spolupráce
Naše spolupráce má podobu členství ve dvou mezinárodních zdravotně-klaunských organizacích. První je
Red Noses International (RNI), která nás úzce propojuje 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 spolupracujeme 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 partnerský 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 partnerské 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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Programy Zdravotních klaunů v roce 2017
PRAVIDELNÉ KLAUNIÁDY PRO DĚTI
Jihočeský kraj

26
26
50

Nemocnice České Budějovice, a.s.

94

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

52

Nemocnice Tábor, a.s.
Dětská psychiatrická léčebna Opařany

12
11

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

52
24
52

Jihomoravský kraj
FN Brno, Černopolní
FN Brno-Bohunice
Nemocnice Břeclav, p.o.
Nemocnice Kyjov, p.o.
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Karlovarský kraj
Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
NEMOS Sokolov, s.r.o.
KKN, a.s., nemocnice v Chebu
Královéhradecký kraj
FN Hradec Králové
Dětský denní rehabilitační stacionář
Hradec Králové
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Liberecký kraj
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Jedličkův ústav, p.o., Liberec
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Moravskoslezský kraj
FN Ostrava-Poruba
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Počet návštěv

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

Počet návštěv
320
22
51
25
26
Počet návštěv
24
13
11
Počet návštěv
103
12
12
52
12
Počet návštěv
52
71
26
52
Počet návštěv
156

Olomoucký kraj
FN Olomouc
SMN, a.s., Nemocnice Přerov
SMN, a.s., Nemocnice Prostějov
Šumperská nemocnice, a.s.
SMN, a.s., Nemocnice Šternberk
Pardubický kraj
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Svitavská nemocnice, a.s.
Plzeňský kraj
FN Plzeň
Klatovská nemocnice, a.s.
Domažlická nemocnice, a.s.
Rokycanská nemocnice, a.s.
Praha
FN v Motole, Praha
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
FTN dětská klinika IPVZ, Praha
FN Na Bulovce, Praha
Středočeský kraj
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Dětský domov Mladá Boleslav

Počet návštěv
49
26
26
12
12
Počet návštěv
52
53
12
Počet návštěv
103
12
11
10
Počet návštěv
411
74
103
49
Počet návštěv
52
52

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Ústecký kraj
KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.
KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.
KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z.
KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Dětská psychiatrická léčebna Louny
Kraj Vysočina
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Nemocnice Třebíč, p.o.
Nemocnice Jihlava, p.o.
Nemocnice Pelhřimov, p.o.

42
51
Počet návštěv
22
52
52
22
25
Počet návštěv
12
12
47
12

KLAUNIÁDY PRO DŘÍVE NAROZENÉ
Jihomoravský kraj
DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o.
Domov pokojného stáří Kamenná, Brno
LDN Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Moravskoslezský kraj
Domov pro seniory Kamenec, Ostrava
Charitní dům sv. Václava, Ostrava-Heřmanice
Pardubický kraj
Domov pro seniory Sloupnice
Praha
Domov pro seniory Kobylisy
Domov sv. Karla Boromejského, Praha

Počet návštěv
48
52
26
Počet návštěv
24
24
Počet návštěv
24
Počet návštěv
47
51

Klauniády pro seniory celkem

296

Zlínský kraj

Počet návštěv

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.
Kroměřížská nemocnice, a.s.
Vsetínská nemocnice, a.s.

51
45
12
26
12

NOS! (Na operační sál!)

230

FN Motol

93

FN Ostrava Poruba

51

FN Hradec Králové

50

FN Plzeň

36
3 283

klauniády pro děti celkem

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
Varieté
speciální klauniády CELKEM

8
2 akce – 8 dní
190

Celkový počet návštěv v roce 2017.....................3 769
18

Zdravotní klauni v číslech a grafech
Rozložení dětských klauniád v regionech

117
146

444

83
173

48
241

197
201

489

730
172

117

125

117
444
48
241
201
489
125
117
172
730
197
173
83
146

Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

Struktura našeho financování
10%
83,72%
4,62%
1,61%
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83,77 %
10,00 %
4,62 %
1,61 %

Individuální dárci
Veřejná sbírka
Firemní dárci
Nadační příspěvky a dotace

Kde všude nás potkáte
Pravidelně navštěvujeme 71 zařízení
62 dětských nemocnic
8 zařízení pro seniory
1 hospic

Liberec
Děčín

Česká Lípa

Ústí nad Labem
Chomutov

Jablonec nad Nisou

Most
Mladá Boleslav

Jičín

Trutnov

Louny
Náchod

Karlovy Vary
Hradec Králové
Cheb

Sokolov

Praha

Kolín
Ústí nad Orlicí
Pardubice
Čerčany

Šumperk
Opava

Sloupnice

Karviná

Rokycany
Plzeň

Šternberk

Havlíčkův Brod

Opařany Tábor

Pelhřimov

Třebíč

Kroměříž

Brno

Valašské Meziříčí

Přerov

Prostějov

Jihlava

Vsetín
Zlín

Uherské Hradiště
Kyjov

České Budějovice

Hodonín
Břeclav

Havířov
Frýdek-Místek

Olomouc

Domažlice

Klatovy

Ostrava

Svitavy

Příbram

Třinec

Děkujeme za podporu tisícům individuálním dárcům.
Vaše dary jsou pro práci Zdravotního klauna naprosto klíčové. Velice si toho vážíme!
Speciální poděkování za štědrou podporu patří:
Běhounek Jiří
Bouška Jiří
Gold Jan
Hrdá Marcela
Jelínek Boleslav

Kratochvíl Jan
Kuropata Karel
Lízálek Jiří
Nováček Vladimír
Pilný Martin

Svoboda Miroslav
Šalamoun Jaroslav
Vosková Monika

Proč nás podporují
Píší nám dárci, kteří nás pravidelně podporují už mnoho let, a jejichž věk je skutečně úctyhodný:
Už deset let se snažím alespoň malou částkou přispět na vaši bohumilou činnost. 21 února 2017 jsem se dožil devadesáti
let. Pokud mi zdraví dovolí, budu na vaši záslužnou činnost přispívat i nadále. Jsem velmi rád, že podporuji podle svých
prostředků tuto činnost. Vaší práci zdar!
Jiří Š., 91 let, dárce od roku 2008

Podporují nás mladí lidé, kteří se se Zdravotními klauny přímo setkali:
Moje holčička byla poměrně náhle hospitalizována ve Všeobecné fakultní nemocnici. Bylo to pro nás těžké, moc jsem se
o ni bála. O to víc mě potěšila návštěva Zdravotních klaunek.
Přišly dvě a byly skvělé. Cecilka je se zájmem pozorovala a já jsem brečela. Dojetím, že i v takových situacích, jako je
hospitalizace v nemocnici, se člověk může zasmát a setřást strach z ramen.
Již dlouho jsme navíc s manželem podporovatelé Zdravotního klauna a musím říct, že toto setkání s vámi, na „vlastní
kůži“, přišlo nečekaně a o to víc nás utvrdilo v tom, že děláte skvělou a záslužnou věc, kterou máme tu velikou čest podpořit.
Lucie Š., dárkyně
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Děkujeme našim firemním dárcům a nadacím
za podporu a spolupráci v roce 2017.
Podpora 100 000 Kč a více

Podpora 40 000 Kč a více
ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.
D A Q U A S spol. s r.o.
DATAVISO Ltd - Czech branch
e4t electronics for transportation s.r.o.
I3 CZ s.r.o.
JaGa spol.s.r.o.

Jirous s.r.o.
Nadace ČEZ
OEM Automatic s.r.o.
Pharmonia s.r.o.
S & D Pharma CZ, spol. s.r.o.
SimulPlast, s.r.o.

Slevomat.cz, s.r.o.
TTCP, s.r.o.
UPC DTH sarl
Základní škola Velké Popovice příspěvková organizace

Jičín - město pohádky
Kerio Technologies s.r.o.
Letní Letná
LOEX s.r.o.
Monitora Media s.r.o.
My hotel Apollon

Národní divadlo
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Tessuti Sport s.r.o.
Výstaviště Holešovice
We Love To Help ! z.s.
ZONER software, a.s.

Spolupracující firmy a organizace
ALBI Česká republika a.s.
AVAST s.r.o.
Bisnode Česká republika, a.s.
FEBIOFEST, s.r.o.
FINIDR, s.r.o.
Garp Integrated s.r.o.
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Děkujeme mediálním partnerům, partnerským organizacím
a dobrým duším za podporu a spolupráci v roce 2017.
Naše speciální poděkování patří České televizi, která nám umožnila prezentovat veřejnosti hloubku činnosti Zdravotního klauna v rámci tradičních Adventních koncertů a s nimi
spojených doprovodných programů. Formou veřejné sbírky Česká televize získala významné
finanční prostředky pro naše poslání, za něž se v roce 2017 uskutečnily dětské klauniády,
Turné Zdravotních klaunů a Cirkusy Paciento.

Mediální partneři
BAUER MEDIA v.o.s.
euroAWK s.r.o.

H-Media s.r.o.
JCDecaux Neonlight s.r.o.

NEWTON Media
Seznam.cz, a.s.

Ledovec, z.s.
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s.

Nadační fond dětské onkologie
KRTEK

Karolína Stryková
Lenka Beranová
Lenka Deverová
Marek Drahovzal
Marek Štifter
Martin Menšík
Miroslav Kůs
Patricie Barlievová

Pavel Zatloukal
Petr Baran
Petr Hroch
Petr Vrabec
Renata Lišková
Roman Vaněk
Zuzana Kocábová

Partnerské organizace
Cesta domů, z.ú.
Cirqueon (ZAHRADA, o.p.s.)
HAIMA CZ, z.s.

Dobré duše
Andrea Beranová
Beáta Rajská
Daniela Komárková
Jan Pirgl
Jana Štrůblová
Jindřich Sláma
Jindřich Trčka
Jozef Haládik
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Co o návštěvách Zdravotních klaunů říkají
pacienti

rodiče

Jako dítě jsem byla velmi často hospitalizována. Teď už mi je osmnáct, nicméně nedávno jsem
si uvědomila, že jediná věc, kterou si pořádně pamatuji z nemocnice, je Zdravotní klaun. Chtěla
bych Vám ze srdce poděkovat, protože dáváte světlo tam, kde by jinak nebylo. I když jsou dětské
nemocnice krásné, personál je tam milý apod., tak má dítě stále v hlavě to, že něco není v pořádku. Díky Vám jsem na takové věci zapomínala a po dlouhé době jsem se doopravdy smála.
Karin K.

Včera jsem byla se synem na každoroční kontrole ve FN v Hradci Králové. Zatímco jsme čekali na
vyšetření, procházel po chodbě Zdravotní klaun doktor Houska a rozdával dětem myšky z balónků s velmi vtipným komentářem. Dost jsme se nasmáli. Do pár minut všechny děti na chodbě
místo otráveného čekání a „zlobení“ trénovaly myšky…
Drahomíra V.
Letos v srpnu byl můj čtyřletý syn Vojta na operaci ve vítkovické nemocnici. Díky návštěvě dvou
Zdravotních klaunek si Vojta pobyt v nemocnici moc chválil, dodnes o něm nadšeně vypráví a paradoxně se těší na další nemocniční marodění.
Moc všem fandím, přeji hodně elánu, sil a dostatek financí pro tento báječný a užitečný projekt!
Michaela C.

nemocnice

Umíte vykouzlit dobrou náladu u všech - dětí, rodičů, zdravotníků. Pro naše pacienty jste vždy velkým zpestřením - rozesmíváte je a pomáháte jim nebát se. A moc tím pomáháte i nám - vzpomínám si na jednu úplně vyděšenou holčičku v ambulanci, kterou se mi díky Vám a Vašim kouzlům
s bublifukem podařilo krásně vyšetřit a odcházela s vědomím „jak to bylo u těch doktorů úžasné“.
MUDr. Jaroslava Paduchová, primářka Dětského oddělení Rokycanské nemocnice, a.s.
„Na Zdravotních klaunech si nejvíce cením jejich stálosti. Ve zdravotnictví se neustále něco mění,
a kromě toho, že nemocnice stále stojí na stejném místě, jsou klauni tou nejkmenovější záležitostí!
Klauni vždy přijdou a je to paráda.“
MUDr. Dagmar Prejdová, primářka dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Účetní závěrka

Zpráva auditora

26

27

28

29

30

ROZVAHA
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)

31

označ.

AKTIVA

A.

Dlouhodobý majetek celkem

řád.
č.
Součet A.I. až A.IV.

1

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Součet A.I.1. až A.I.7.

9

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

A. I. 2.

Software

(013)

3

A. I. 3.

Ocenitelná práva

(014)

4

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

A. I. 5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

A. I. 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

A. II. 1.

Pozemky

(031)

10

A. II. 2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

A. II. 3.

Stavby

(021)

12

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022)

13

A. II. 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

A. II. 6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

15

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

A. II. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

A. II. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Součet A.III.1. až A.III.6.

28

A. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

(061)

21

A. III. 2.

Podíly - podstatný vliv

(062)

22

A. III. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

Stav k prv- Stav k ponímu dni
sled. dni
účetního účetního
období
období
277

277

277

277

213

213

213

213

A. III. 4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066)

24

A. III. 5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

25

A. III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

(073)

30

A. IV. 3.

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(081)

34

A. IV. 7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých věcí

(082)

35

A. IV. 8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

36

A. IV. 9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

A. IV. 10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

A. IV. 11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.

Součet B.I. až B.IV.

41

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

Materiál na skladě

(112)

42

B. I. 2.

Materiál na cestě

(119)

43

B. I. 3.

Nedokončená výroba

(121)

44

B. I. 4.

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

B. I. 5.

Výrobky

(123)

46

B. I. 6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

47

B. I. 7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

B. I. 8.

Zboží na cestě

(139)

49

B. I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

50

B. II.

Pohledávky celkem

Součet B.II.1. až B.II.19.

B. II. 1.

Odběratelé

(311)

-490

-490

-277

-277

-213

-213

27 707

33 988

71

101

47

52

43

17

32

B. II. 2.

Směnky k inkasu

(312)

53

B. II. 3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

1

18

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

35

10

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

B. II. 7.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

58

B. II. 8.

Daň z příjmů

(341)

59

B. II. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

60

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

B. II. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

B. II. 13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků

(348)

64

B. II. 14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

B. II. 15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

B. II. 16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

B. II. 17.

Jiné pohledávky

(378)

68

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

22

1

80

27 360

33 152

72

10

14

27 350

33 090

84

246

789

B. III. 2.

Ceniny

(213)

73

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

B. III. 4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

B. III. 5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

B. III. 6.

Ostatní cenné papíry

(256)

77

B. III. 7.

Peníze na cestě

(261)

79

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období

(381)

81

70

97

B. IV. 2.

Příjmy příštích období

(385)

82

176

692

85

27 707

33 988

Aktiva celkem

33

Součet B.III.1. až B.III.7.

1

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

Součet A. až B.

48

označ.

řád.
č.

PASIVA

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Stav k prv- Stav k ponímu dni
sled. dni
účetního účetního
období
období

Součet A.I. až A.II.

86

24 409

28 419

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

12 775

16 781

Vlastní jmění

(901)

87

163

163

A. I. 2.

Fondy

(911)

88

12 612

16 618

A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

(921)

89

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

94

11 634

11 638

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

25

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

21

x

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

11 613

11 613

Součet B.I. až B.IV.

95

3 298

5 569

Hodnota B.I.1.

97

(941)

96

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

Součet A.II.1 až A.II.3.

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

Dlouhodobé úvěry

(951)

98

B. II. 2.

Vydané dluhopisy

(953)

99

B. II. 3.

Závazky z pronájmu

(954)

100

B. II. 4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

B. II. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

(389)

103

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

3 298

2 773

2 196

2 277

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

B. III. 2.

Směnky k úhradě

(322)

107

B. III. 3.

Přijaté zálohy

(324)

108

B. III. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

4

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

183

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

277
14

34

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

B. III. 8.

Daň z příjmů

(341)

113

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

B. III. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

115

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

116

B. III. 12.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

117

B. III. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

(348)

118

B. III. 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

119

B. III. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368)

120

B. III. 16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

B. III. 18.

Krátkodobé úvěry

(231)

123

B. III. 19.

Eskontní úvěry

(232)

124

B. III. 20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

B. III. 21.

Vlastní dluhopisy

(255)

126

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

133

2 796

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

(383)

130

2 796

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

(384)

131

Součet A. až B.

134

Pasiva celkem

35

105

155

31

50

779

27 707

33 988

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)
Číslo
řádku

Označení

Činnosti
Hlavní

Celkem

2

36 414

36 414

1 340

1 340

A.

Náklady

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

A. I. 2.

Prodané zboží

4

Součet A.I.1. až A.I.6.

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

118

118

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

132

132

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

52

52

A. I. 6.

Ostatní služby

8

34 772

34 772

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

A. III.

Osobní náklady

13

4 917

4 917

Součet A.II.7. až A.II.9.

Součet A.III.10. až A.III.14.

9

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

3 550

3 550

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

1 175

1 175

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

192

192

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

18

A. IV.

Daně a poplatky

19

4

4

A. IV. 15.

Daně a poplatky

20

4

4

A. V.

Ostatní náklady

21

336

336

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

Hodnota A.IV.15.
Součet A.V.16. až A.V.22.

36

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

A. V. 20.

Dary

26

239

239

A. V. 21.

Manka a škody

27

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

97

97

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

A. VI. 23.

Odpisy dlouhodobého majetku

30

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

33

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

35

93

93

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

36

93

93

A. VIII.

Daň z příjmů

37
41 764

41 764

1 232

1 232

1 232

1 232

40 557

40 557

25

25

Součet A.VI.23. až A.VI.27.

Hodnota A.VII.28.

Hodnota A.VIII.29.

A. VIII. 29. Daň z příjmů

38

Náklady celkem

37

29

Součet A.I. až A.VIII.

39

B.

Výnosy

40

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

Hodnota B.I.1.

41
42

Součet B.II.2. až B.II.4.

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

43

B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

48
49

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

34

34

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

53

40 498

40 498

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

54

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Součet B.V.11. až B.V.15.

55

Součet B.I. až B.V.

61

41 789

41 789

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

25

25

ř. 62 - ř. 37

63

25

25

38

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Rok končící 31. 12. 2017

1. Charakteristika a hlavní aktivity Zdravotního klauna, o.p.s.
Vznik a charakteristika o.p.s.
Zdravotní klaun, o.p.s., byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných společnostech vedeným Městským soudem
v Praze, oddíl O 1175 dne 16. 8. 2013 a vzniklo přeměnou Zdravotního klauna, o.s., na Zdravotního klauna, o.p.s.
Občanské sdružení Zdravotní klaun vzniklo registrací u MV, č. j. VS/1-1/48676/01-R, datum registrace 28. 11. 2001.
O.p.s. je mikro účetní jednotkou.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
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 přispívá
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, rehabilitačních 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 psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní
léčebné péče,
• zajišťování aktivit s cílem napomáhat psychické pohodě všech osob přítomných klauniádě a osob napomáhajících jejímu zajištění a průběhu (zdravotnický personál, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci, 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 výměna informací s jakýmikoli
dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a/nebo poslání, ať už na národní nebo mezinárodní
úrovni, zejména s Red Noses Clowndoctors International a jejích spolupracujících partnerů.
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Sídlo obecně prospěšné společnosti
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
IČ 265 47 953

Orgány obecně prospěšné společnosti
Statutární orgán - ředitel:
				Mgr. Kateřina Slámová Kubešová
Správní rada - členové:
				Gary Alven Edwards
				Jitka Volková
				Monika Culen
Dozorčí rada - členové:
				Eric Pflanzer
				Giora Nathan Seeliger
				
MUDr. Ivana Štverka Kořínková (do 12.12.2017)
				
Jana Gylden (od 12. 12. 2017)
Nové jmenování členů bylo uskutečněno zakladatelem organizace 12. 12. 2017, změny tohoto jmenování byly podány
na rejstříkový soud až v roce 2018. V době vyhotovení výroční zprávy nebyly změny do rejstříku zapsány.
Součástí obecně prospěšné společnosti je Klub přátel Zdravotních klaunů.
Zdravotní klaun, o.p.s., je členem mezinárodní sítě Red Noses International a asociace European Federation of
Hospital Clowning Organisations.

zakladatel obecně prospěšné společnosti:
Gary Alven Edwards
bytem Končiny 1, 565 53 Sloupnice

2. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka, rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1) Zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví je 31. 12. 2017.
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3. Použité účetní metody
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání, a České účetní standardy číslo 401–414.

4. obecné účetní zásady
4.1 Dlouhodobý majetek
O dlouhodobém majetku účtuje Zdravotní klaun, o.p.s. na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Zdravotní klaun, o.p.s. eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1
rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč. V roce 2017 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje Zdravotní klaun, o.p.s. do nákladů. Hmotný majetek
v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace
v operativní evidenci.
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok
a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč. V roce 2017 nebyl pořízen žádný dlouhodobý nehmotný majetek.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek
v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace
v operativní evidenci.
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

4.2 Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Zdravotní klaun, o.p.s. běžně netvoří opravné položky.
O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitelka společnosti.

4.3 Cizoměnové transakce
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku
(vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).

4.4 Časové rozlišení
Zdravotní klaun, o.p.s. účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje
náklady, které souvisí s dalšími obdobími.
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Zdravotní klaun, o.p.s. dále účtuje o výdajích příštích období, a to i v případě, že zná přesnou částku nákladů, které
patří do běžného období, úhrada však proběhne až v období příštím.
Organizace účtuje o příjmech příštích období v případě vyúčtovaných dotací, u nichž výnosy vznikly v běžném
období, ale finanční prostředky organizace obdrží až v dalším roce. Organizace eviduje příjem příštího období ve
výši 616 tis. Kč, které obdrží v roce 2018 jako nadační příspěvek od partnerské organizace Red Noses International.

4.5 Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého
dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je
pak rozpouštěna na účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů.

4.6 Dary
Obecně prospěšná společnost získává pro svou činnost finanční i nefinanční dary od fyzických a právnických osob.
V roce 2017 obecně prospěšná společnost obdržela finanční dary v celkové výši 39 322 tis. Kč, z toho 37 268 tis. Kč
(v roce 2016 34 873 tis. Kč) jsou dary od fyzických individuálních dárců a 2 054 tis. Kč (v roce 2016 2 038 tis. Kč)
jsou dary od firemních dárců. Hodnota přijatých nefinančních darů v roce 2017 činila 615 tis. Kč (v roce 2016 1 257 tis.
Kč). Přijaté dary jsou účtovány ve prospěch fondů a odtud jsou rozpouštěny v souladu s uskutečňovanými náklady
pomocí účtu 648 – Zúčtování fondů, zůstatek fondů je kryt finančními prostředky na bankovních účtech.

Přehled firemních dárců s finančními dary nad 40 tis. Kč.
Dary pod 40 tis. Kč nejsou uvedeny z důvodu jejich velkého množství a jsou evidovány v organizaci v databázi dárců.
ŠKODA AUTO a.s. ...................................................................................... 440 000,00
doubleshot s.r.o. ........................................................................................ 334 000,00
BREMBO Czech s.r.o..................................................................................... 150 000,00
dm drogerie markt s.r.o............................................................................... 120 000,00
Československá obchodní banka, a.s....................................................... 100 000,00
e4t electronics for transportation s.r.o..................................................... 80 000,00
D A Q U A S spol. s r.o................................................................................ 80 000,00
DATAVISO Ltd - Czech branch...................................................................... 65 536,00
Jirous s.r.o.
.......................................................................................... 60 000,00
I3 CZ s.r.o.
...........................................................................................50 000,00
S & D Pharma CZ, spol. s.r.o...........................................................................50 000,00
Pharmonia s.r.o.
..........................................................................................50 000,00
OEM Automatic s.r.o. ......................................................................................50 000,00
Slevomat.cz, s.r.o. ..........................................................................................43 060,00
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UPC DTH sarl
.......................................................................................... 55 000,00
ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.............................................................. 55 000,00
TTCP, s.r.o.
.........................................................................................40 000,00
SimulPlast, s.r.o. .........................................................................................40 000,00
JaGa spol.s.r.o.
.........................................................................................40 000,00

Přehled individuálních dárců s finančními dary nad 40 tis. Kč.
Dary pod 40 tis. Kč nejsou uvedeny z důvodu jejich velkého množství a jsou evidovány v organizaci v databázi dárců.
Ing. Hrdá Marcela ........................................................................................ 160 000,00
Ing. Nováček Vladimír.....................................................................................62 000,00
Ing. Jelínek Boleslav.......................................................................................... 55 000,00
Ing. Lízálek Jiří
.......................................................................................... 50 000,00
Pilný Martin
......................................................................................... 40 000,00
Ing. Kuropata Karel ..........................................................................................40 000,00

4.7 Veřejná sbírka
Veřejná sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy, lze ji konat na území České republiky a trvá od 25.
září 2014 na dobu neurčitou. V rámci této sbírky v roce 2017 byly přijaty na účet veřejné sbírky dary v hodnotě 4 449
tis. Kč (v roce 2016 1 1 780 tis. Kč). Účelem sbírky je financování projektu Zdravotní klauniáda. V roce 2017 bylo ze
sbírky využito 4 951 tis. Kč, k dalšímu použití je ve sbírce 584 tis. Kč. Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém
účtu a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních zdrojích organizace.
O zdrojích získaných z veřejné sbírky účtuje organizace na fondech. Průběžně organizace účtuje o použití výtěžku
veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky a ve prospěch účtu 648 – Zúčtování fondů.
Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu
sbírkového bankovního účtu.

Přehled dárců přispívajících na veřejnou sbírku s finančními dary nad 40 tis. Kč.
Dary pod 40 tis. Kč nejsou uvedeny z důvodu jejich velkého množství a jsou evidovány v organizaci v databázi dárců.
Česká televize
..................................................................................... 2 052 010,00
ALLTOYS, spol. s r.o........................................................................................ 166 086,00
International School of Prague s.r.o. .......................................................... 150 658,00
Kika Nábytek, s.r.o.
..................................................................................143 471,00
Základní škola Velké Popovice p. o............................................................... 56 600,00
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4.8 Dotace a nadační příspěvky
V roce 2017 neobdržel Zdravotní klaun, o.p.s. žádnou dotaci (v roce 2016 41 tis. Kč).
V roce 2017 společnost obdržela nadační příspěvky ve výši 716 tis. Kč (v roce 2016 960 tis. Kč )
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů
územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na fondech, v případě čerpání potom fond rozpouští na účet
691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako
závazek na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci
dotovaného projektu více, než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 –
příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

Přehled přijatých nadačních příspěvků v roce 2017
Nadační fond TESCO....................................................................................600 000,00
Nadace ČEZ
........................................................................................ 70 000,00
Nadační fond AVAST......................................................................................... 31 314,00
Nadační fond Krtek.......................................................................................... 15 000,00

4.9 Projekty obecně prospěšné společnosti
V roce 2017 obecně prospěšná společnost uskutečnila celkem 3 769 návštěv a akcí.
Pravidelné zdravotní klauniády pro děti tvoří hlavní program obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun.
V současné době 86 profesionálních zdravotních klaunů pravidelně navštěvuje 62 nemocnic, 8 zařízení pro seniory
a jeden hospic po celé České republice.
3 283 klauniád proběhlo u malých pacientů v rámci pravidelných návštěv nemocnic napříč republikou. V rámci těchto
návštěv se Zdravotními klauny pravidelně setkávají i děti, čekající na operaci v rámci programu NOS!, při kterém
speciálně vyškolení zdravotní klauni doprovázejí pacienty a jejich rodiče procesem příprav na zákrok a cestou na
operační sál. V roce 2017 doprovodili zdravotní klauni malé pacienty na operační sál celkem 230.
V roce 2017 se uskutečnilo 296 pravidelných klauniád v 8 zařízeních pro seniory.
Dalším programem společnosti je týdenní program Cirkus Paciento určený především pro dlouhodobě nemocné
děti. Zdravotní klauni je navštěvují v průběhu celého týdne a během návštěv se s nimi podělí o dovednosti z oblasti
kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků. Čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním vystoupením pro ostatní
děti, rodiče, personál. Za rok 2017 se uskutečnilo 41 klauniád v rámci deseti týdenních programů Cirkusů Paciento.
Pro handicapované děti nabízí obecně prospěšná společnost jedinečný interaktivní hudební program Kutálka.
V roce 2017 se uskutečnilo 27 vystoupení.
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Program Přezůvky máme! je klauniáda pro velmi váženě nemocné děti v domácí péči. Cílem návštěvy je poskytnout
duševní podporu nemocnému dítěti i jeho rodině, a vnést do jejich domova závan radosti. V roce 2017 zdravotní
klauni navštívili 6 rodin.
V roce 2017 proběhlo Turné, během kterého navštívili zdravotní klauni zařízení, která o spolupráci žádají, ale
z důvodu kapacity zde nemůže být realizován pravidelný projekt. Tato mimořádná akce přinesla radost do 8 zařízení
pro děti i seniory napříč republikou.
Dalšími speciálními projekty jsou Koš plný humoru, klauniády v hospici, odborné prezentace a speciální klauniády. 11
návštěv proběhlo v rámci programu Jiný svět /, kde zdravotní klauni podali pomocnou ruku dětem v různých typech
uprchlických zařízení v ČR.
Speciálních klauniád a akcí se v roce 2017 uskutečnilo celkem 190.

4.10 Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19 odst. 2 b) ZDP vždy, když je to
možné.
V případě, že organizace sníží základ daně v souladu s § 20 odst. 7 ZDP použije ušetřené prostředky získané touto
úsporou na dani ke krytí nákladů související s činností organizace.
Příjmy, které jsou získávány formou darů, nepodléhají dani z příjmů podle § 18 zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, a dani podléhají pouze příjmy, které nejsou od daně osvobozeny.

5. Komentář k významným položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty
5.1 Dlouhodobý majetek
Pořizovací
cena

Oprávky
k 31.12.

Zůstatková cena

Dlouhodobý nehmotný majetek

276 576,00

-276 576,00

-276 576,00

0,00

Dlouhodobý hmotný majetek

212 693,00

-212 693,00

-212 693,00

0,00

489 269,00

-489 269,00

-489 269,00

0,00

Dlouhodobý majetek celkem
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Oprávky
k 1.1.

5.2	Zaměstnanci
Průměrný počet zaměstnanců a přehled osobních nákladů (v celých tis. Kč) za rok 2016 a 2017:
2017

2016

Počet zaměstnanců

9

8

Počet zaměstnanců na dohody o provedení práce (DPP)

17

21

3 550

2 703

Z toho mzdové náklady ředitele

632

610

Z toho mzdové náklady na DPP

114

204

1 175

848

192

132

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění
Zákonné a ostatní sociální náklady

Členům správní rady v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani
žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.

5.3	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. 12. 2017 jsou ve výši 155 tis. Kč (v roce 2016 105 tis. Kč),
z nichž 108 tis. Kč (v roce 2016 74 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 46 tis. Kč (v roce 2016
31 tis. Kč) závazky ze zdravotního pojištění.

5.4	Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
Závazky z obchodních vztahů jsou ve výši 2 277 tis. Kč (v roce 2016 2 196 tis. Kč).
Závazky z daně vybírané srážkou jsou ve výši 1 tis. Kč (v roce 2016 1 tis. Kč) a závazky z daně z příjmů ze závislé
činnosti jsou ve výši 50 tis. Kč (v roce 2016 30 tis. Kč).
Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2017 je ve výši 33 104 tis. Kč (v roce 2016 27 360 tis. Kč), z toho 14 tis. Kč
v hotovosti a 33 090 tis. Kč na bankovním účtu organizace.

5.5	Náklady a výnosy o.p.s.
Celkové náklady obecně prospěšné společnosti v roce 2017 jsou ve výši 41 743 tis. Kč (v roce 2016 41 027 tis. Kč).
Rozdělení do jednotlivých skupin, jejich výše je uvedena v tabulce.
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V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo
objemem.

Projektové náklady
Provozní náklady
Celkem

2017

2016

35 022

34 757

6 742

6 270

41 764

41 027

5.6 Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2017 činí 25 tis. Kč (v roce 2016 21 tis Kč). Výsledek
hospodaření je tvořen z připsaných úroků na běžných a termínovaných účtech, které jsou určeny pro další činnost
obecně prospěšné společnosti.
Výsledek hospodaření ze rok 2016 byl převeden do fondu na rozvoj organizace.

5.7 Závazky nevykázané v rozvaze
Obecně prospěšná společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

5.8 Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.

5.9 Informace dle §30 Vyhlášky
Obecně prospěšná společnost v příloze k účetní závěrce neuvádí ty informace dle § 30 Vyhlášky 504/2002 Sb. pokud
pro tyto oblasti nemá obsah.

5.10 Významná následná událost
K datu sestavení účetní závěrky nejsou obecně prospěšné společnosti známy žádné významné následné události,
které by ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2017.
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Máme nos na dobré lidi!
Pomáháme dětem v nemocnicích a seniorům
zapomenout na bolest a strach. Klaunské vizity
denně vnáší do jejich životů radost a smích.

A co Vy?
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