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Vážení přátelé Zdravotního klauna,

také si říkáte: To byl ale rok!? Událo se tolik věcí, že by vystačily na deset 
let, ne jeden rok. My jsme navíc v jeho samém závěru stihli oslavit dvacáté 
narozeniny. Dostali jsme od vás tolik krásných přání, slyšeli jsme tolik vzpo-
mínek a cítili tolik podpory. To byl ten největší dárek od vás pro nás. Protože 
právě díky vaší podpoře Zdravotní klaun už dvacet let dokazuje, že humor, 
úsměv a srdce na dlani opravdu dokážou prozářit i ta nejsmutnější místa. 

Sedli jsme si a spočítali, že od roku 2001 jsme rozesmáli přes milion malých 
pacientů. Je to neuvěřitelné a rozhodně si to zaslouží oslavu! Celý klaunský tým 

se proto rozlétl do všech regionů České republiky a za jeden den stihnul rozdat 
trochu klaunské péče těm, se kterými se tu pravidelně potkává: lékařům, sestrám 

a dalšímu personálu. 

Když se za dvěma klaunskými desetiletími ohlédnu, cítím velkou vděčnost. Že jsme mohli být po celou dobu tam, 
kde je nás třeba – u nemocných, trpících, unavených i osamělých, malých i velkých. A pootevřít v jejich nemocnič-
ních pokojích okno a nechat proudit vzduch čisté radosti. Jsem vděčná také za spolupráci, profesionální a lidské 
partnerství a často i přátelství, které vykvetlo mezi námi a nemocnicemi.

Poděkování za to všechno patří všem našim klaunům a kolegům, kteří nesou své srdce na dlani. Obzvlášť velké 
srdce má náš zakladatel Gary edwards, který před dvaceti lety silou své vůle klaunskou vlnu v českých nemocni-
cích spustil. A díky vám, naši milí podporovatelé, tahle vlna jen tak nepřejde. Naopak! I po dvaceti letech se stále 
učíme nové věci, objevujeme nové cesty, jak vyvolat úsměv. Pořád si hrajeme, vymýšlíme nové programy – a mů-
žeme vám slíbit, že s tím jen tak nepřestaneme.

slo v o ú vode
m

Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka

Srdečně
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3 126 návštěv dětí 
v 63 nemocnicích  

po celé České republice

243
virtuálních 

klauniád pro 
děti

Zdravotní klauniády jsou hlavní 
program Zdravotních klaunů. V čes-

kých a moravských nemocnicích pro-
bíhají už 20 let! Klauni chodí na tyto veselé 

vizity po dvojicích a navštěvují děti přímo u jejich 
lůžka. Pro každé vymyslí jedinečnou scénku, do níž 
ho co nejvíce zapojí. To mají děti rády a jejich pobyt 
v nemocnici tím dostane úplně jiný rozměr. 
Na některých odděleních jsou Zdravotní klauni 
takřka nepostradatelní. Klaunka sestra Pestrá vzpo-
míná na své klaunské služby na dětské onkologické 
ambulanci. Paní doktorka si zvala klauny do ordinace,  
aby jí asistovali při nepříjemných úkonech, například 
při napichování katetru. klauni dokázali děti maxi-
málně uklidnit a ony tak často ani nepostřehly, že se 
jim děje něco tak nepříjemného a bolestivého. 

Online klaunské návštěvy se zrodily s nástu-
pem covidu-19. Jsou určeny těm, kdo jsou 
v izolaci kvůli své nemoci, karanténě nebo 
různým omezením. Zhruba půlhodinové on-
line setkání Zdravotního klauna s nemocným 
dítětem probíhá sice přes obrazovku, přesto 
je velmi osobní a šité dětskému pacientovi na míru. 
Virtuální klauniádu si můžete objednat na  
www.zdravotniklaun.cz

klauniády pro děti virtuální klauniády
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283 doprovodů 
na operační sál 
v 7 nemocnicích

Čas před 
operací bývá vel-

mi stresující, a to zvláště tehdy, jde-li 
na operaci dítě. Proto na chirurgických 

odděleních velkých nemocnic provozujeme 
program NOS!, jehož smyslem je přivést děti na jiné 
myšlenky, aby se operace nebály a na sál odjížděly 
klidné a s úsměvem. 
Zdravotní klaun přivítá každé dítě na oddělení hned 
ráno, ujme se ho a odvede ho do postele. Už cestou 
se jim stane spousta legračních věcí, které by člověk 
v nemocnici nečekal. Klaun se pak celé dopoledne 
pohybuje po pokojích mezi dětmi, rodiči a personá-
lem a rozhání napětí a úzkost. A když přijde čas, aby 
se dítko odebralo na operační sál, doprovází ho veselý 
kamarád s červeným nosem.
Program nOs! se pravidelně koná už v 7 nemocnicích: 
FN Praha Motol, FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Brno, 
FN Olomouc, FN Ostrava-Poruba, Nemocnice Třinec.

n
O

s! (n
a Operační sál!)

„ Byla jsem 
v Motole s pětiletou 

dcerou na operaci kýly. Narazi-
ly jsme tam na Zdravotní klaunku 

Norku Koblihovou. Byla tak úžasná 
a vtipná a velice příjemně nám pomoh-

la strávit čas před operací. Byly jsme 
z ní obě tak moc nadšené, že se dcerka 

dokonce chtěla po propuštění z ne-
mocnice další den vrátit a zase si 

tam hrát. “
maminka edita
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V tomto roce byl do-
končen několik let trvající 
výzkum vlivu programu nOs! na 
průběh předoperační doby na oddělení dětské 
chirurgie. Jeho smyslem bylo prozkoumat pozitivní vliv 
Zdravotních klaunů na emocionální stav hospitalizova-
ných dětí před operačním zákrokem, ale také na jejich 
rodiče a na práci nemocničního personálu. Výzkum se 
uskutečnil ve FN Motol. Účastnilo se ho 62 dětí ve věku 
od 3 do 12 let rozdělených do 2 skupin. Jednu z nich Zdra-
votní klaun před operací doprovázel, a druhou nikoli.
Výsledky výzkumu ukázaly, že děti, které během čekání 
na operaci doprovázel Zdravotní klaun, reagovaly 
pozitivněji než děti, které klaun nedoprovázel. Byly 
klidnější, vyjadřovaly více pozitivních emocí a vyka-
zovaly lepší náladu. Platí to jak při čekání v nemocnič-
ním pokoji, tak během premedikace i převozu na sál.
Celá výzkumná studie byla publikovaná v dubnu 2021 
v recenzovaném vědeckém časopise Frontiers pod 
názvem To the Operating Room! Positive Effects of a 

v
ýzkum vlivu programu nOs! 

„ S cílem 
ověřit účinnost „klaun-

ské intervence“ na úzkost dětí 
čekajících na chirurgický zákrok jsme 
ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou 

vytvořili a realizovali projekt, který před 
časem úspěšně skončil. Z výsledků plyne, že 
klaunské intervence jsou užitečné nejen pro 
děti, ale můžou pozitivně působit také na 

jejich rodiče. A ti jsou pro zvládání zátěže u 
dětí osobami nejdůležitějšími.“
mgr. Zuzana kocábová, Ph.d., 

primářka odd. klinické 
psychologie, FN Motol

Healthcare Clown Intervention on 
Children Undergoing Surgery.  

Více informací na  www.zdravotniklaun.cz/vyzkum
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následné intenzivní péče
Program Dítě, to jsou pravidelné 

individuální návštěvy u dětí, kte-
ré docházejí do nemocnice na časté, 

déletrvající procedury, například na 
dialýzu. Jeho smyslem je být konkrétnímu 

pacientovi nablízku, vytvořit s ním co nejtěsnější kon-
takt a být mu k dispozici i při různých vy-
šetřeních nebo zákrocích. 
V návštěvách se z tohoto dů-
vodu střídají u takového 
malého pacienta pouze 
dva Zdravotní klauni. 
Pomáhají mu nacházet 
na hospitalizaci dobré 
stránky, a  přispívají 
tak k  jeho psychické 
pohodě, což je důleži-
té i pro léčbu.  

Zdravotní klauni navštěvují děti na od-
dělení Následné intenzivní péče (NIP) 
hořovické nemocnice každý týden. Ce-
lým životním prostorem těchto dětí je 
nemocniční lůžko. Jejich schopnost re-

agovat na vnější podněty je snížená, 
přesto jsou Zdravotní klauni i ošetřují-

cí personál přesvědčeni, že děti dokáží vní-
mat, a  to především hudbu. Proto klauni 
při těchto návštěvách používají nejrůz-
nější hudební nástroje. Na návštěvy se 
pečlivě připravují a v  muzikoterapii se 
pravidelně školí. 

„ Jednoho dne přišel 
za naší dcerou do nemocni-

ce Zdravotní klaun dr. Květoslav 
Hrdlička a bylo veselo. Dcerka si ho 
hned oblíbila a od té doby se těší na 

pravidelná každotýdenní setkání plná 
smíchu a hudby. Je to moc milé oživení 
nepříjemného pobytu v nemocnici, pan 

doktor Hrdlička je totiž bezvadný 
komik. Děkujeme moc!“

tatínek daniel

klauniády na oddělenídítě
133 

individuálních 
návštěv vážně 

nemocných dětí 
v nemocnici

48 návštěv 
u dětí na NIP 
v Nemocnici 

Hořovice
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následné intenzivní péče

klauniády na oddělení

Cirkus Paciento je týdenní program určený dětem, které 
musejí trávit v nemocnici či léčebně dlouhou dobu. Čas-
to se tedy cítí izolované a osamělé, bez naděje. Zvláště 
na dětských psychiatriích je situace dost bez útěšná. 
cirkus Paciento je ale dobrým lékem na beznaděj 
a stereotyp. Zdravotní klauni jsou s nemocnými dětmi 
celý týden a učí je různým kouzelnickým, akrobatickým 
a divadelním dovednostem. Po týdnu plném radostné 
práce mají děti možnost spolu s klauny vystoupit na 
slavnostním představení před velkým obecenstvem. 
Pro děti je to velký zážitek, který v nich probouzí 

radost a zájem o život, což je pro vyléčení nesmírně 
důležitá věc. 
Cirkus Paciento se letos již druhým rokem konal ve 
spolupráci s mobilním hospicem Strom života také pro 
děti, jimž zemřel některý z rodičů. Úplnou novinkou byl 
Cirkus na dětské onkologii ve FN Olomouc. 

9 týdenních 
programů 

v nemocnicích 
a léčebnách 

cirkus Paciento

„ V rámci jarních prázdnin 
v našem regionu k nám do DPN 

Opařany dorazila organizace Zdravotní 
klaun. Děti ze všech stanic se učily kouzla 
a triky. Celý týden čar a magie zakončilo 
cirkusové představení. Klauni byli velice 

vtipní a zábavní. Všem dětem, zdravotním 
sestřičkám a ostatnímu zdravotnickému 

i nezdravotnickému personálu se 
představení moc líbilo.“

Dětská psychiatrická nemocnice 
Opařany
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Zdravotní klaun nastupuje do služby 
na dětské lékařské pohotovosti až 
odpoledne po uzavření ordinací 
dětských lékařů. Přijíždějí tam děti, 
které jsou zraněné nebo je jim tak 

špatně, že nevydrží do druhého dne, 
aby zašly za „svojí paní doktorkou“. 

Tomu odpovídá nálada, která tam vládne 
– strach, nervozita, velký psychický tlak. 
Jenže přesně v tomhle se Zdravotní 
klaun cítí jako ryba ve vodě: tady 
vytáhne z kapsy maňáska, tu 
zahraje na ukulele veselou 
písničku, támhle vykouzlí 
z balónku zázračný meč. A brzy 
je po strachu a z čekárny se 
ozývá veselý smích. 
Program vznikl před třemi lety na 
žádost FN Brno v rámci prohlubo-
vání vzájemné spolupráce.

Ve FN Motol v Praze jsme na specializo-
vaných ambulancích zavedli pravidelné 
klauniády. Jejich smyslem je zpříjemnit 
dětem i rodičům čekání na vyšetření 
nebo ambulantní zákrok. Čeká tu hod-
ně lidí, všichni se bojí, děti se nudí. 
Klaunská návštěva děti nejen pobaví, ale celkově 

změní atmosféru. Děti si pak často začnou spo-
lečně hrát a ve hře pokračují i po odchodu 

Zdravotních klaunů. A díky tomu si ne-
připadají jako v nemocnici, ale jako 

na hřišti se svými kamarády. Tato 
skutečnost úplně změní jejich 
vztah k nemocničnímu prostře-
dí, kterého se už příště nebudou 
bát. A i to je důležité pro jejich 
rychlejší vyléčení!

ambulanceklaunská pohoto

vost
56 návštěv 
na dětské 

pohotovosti  
ve FN Brno

206 
klauniád na 

specializovaných 
ambulancích

„ Seděli jsme se 
synem v čekárně v Motole 

a náhle přišli Zdravotní klauni. 
Rozesmáli nás, a tak nás bavili, 

že jsme si přáli, aby naše číslo vůbec 
nevyskočilo na display před ambulan-
cemi – a to už jsme tam trávili třetí 
hodinu :-). Díky moc za vás – klau-
ny, klaunky a celého Zdravotního 

klauna!“
maminka lucie

Přezůvky m
ám

e!
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Program Přezůvky máme! se 
odehrává doma u  těžce nemoc-
ných dětí nebo těch, které z  ne-
mocnice propustili do domácího lé-
čení. Kvůli oslabené imunitě se ještě nemohou zcela 
vrátit k běžnému životu. Klaunská návštěva pro ně 
bývá velkým svátkem a radostí. 

Povědomí o tomto programu 
je nutno mezi potřeb-

nými stále šířit. Le-
tos se tak začalo 

dít pomocí no-
vého letáku, 
který budou 
mít rodiče 
k  dispozici 
u  svých lé-
kařů. 

Kvůli covidovým opatřením bylo letos 
Kutálek méně, ale ty, co byly, stály za 
to! Je to nádherné představení pro 
děti s kombinovaným postižením, děti, 
jejichž svět se velice liší od toho, jak ho zná 
většina z  nás. Málokomu se do něj podaří na-
hlédnout. Kutálka ale otevírá zamčené dveře a nutí zú-
častněné k nečekaným reakcím.
kutálka je jediný program Zdravotních klaunů s pev-
nou strukturou, přesto je však i v něm 
prostor pro improvizaci. Stěžej-
ní úlohu hrají hudba, kufr 
a klíče. Je to jednoduchý 
příběh o  třech mu-
zikantech hledají-
cích svou kapelu. 
A  když ji najdou, 
rozezní se píseň, 
často prováze-
ná spontánním 
tancem dosud do 
sebe uzavřených je-
dinců. Je to nádhera!

„ Kutálka je 
opravdové, hluboce 

lidské a laskavé představení. 
Zdravotní klauni rozdávali v naší 

škole nejen radost a smích, ale 
poskytli všem zúčastněným též poetické 

zastavení, přijetí a úctu. Velice si toho 
vážíme a těšíme se na další milé 

setkání. “
mgr. Jana Prokešová, 

zástupkyně ředitelky MŠ 
a ZŠ Sluníčko Turnov

ambulance 6 představení 
pro děti 

s kombinovaným 
postižením

7 návštěv 
v domácnostech

kutálka
Přezůvky m

ám
e!

„ Byla 
jsem ráda, že klauny 

můžu přivést do rodiny. 
Rodina se smála, všichni se bavili. 

Jsem velmi překvapená, jak děti reagují, 
a je jedno, jak vážně jsou nemocné, kolik je 
jim let a že jsou třeba i handicapované. Hra 

a radost – to jsou jedny ze základních potřeb 
dětí stejně jako jídlo a pití. A Zdravotní 

klauni tuto potřebu naplňují.  “
Bc. Bronislava Husovská, dIs., 

Mobilní hospic Ondrášek

PŘEZŮVKY MÁME JE PROGRAM ORGANIZACE ZDRAVOT-

NÍ KLAUN:KLAUNSKÁ NÁVŠTĚVA PŘÍMO VE VAŠÍ DO-

MÁCNOSTI.POKUD JSTE SE SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY 

UŽ SETKALI, NEJSPÍŠ SI TAKOVOU NÁVŠTĚVU DOKÁŽE-

TE PŘEDSTAVIT (VČETNĚ PŘEKVAPENÍ, KTERÁ JI MO-

HOU PROVÁZET).POKUD ALE ZDRAVOTNÍ KLAUNY JEŠ-

TĚ NEZNÁTE, DIVÍTE SE, PROČ SE K VÁM TATO NABÍDKA 

DOSTALA, A VÁHÁTE,ZDA JI VYUŽÍT, POKRAČUJTE  

VE ČTENÍ. PO VŠECH TĚCH SLOVECH A OBRÁZCÍCH BUDE 

VAŠE ROZHODOVÁNÍ JEDNODUŠŠÍ — ASI JAKO KDYŽ 

SE ČLOVĚK PŘEZUJE Z VENKOVNÍCH BOT DO PAPUČÍ. 

PAPUČE TAKY MÁME NEBO JIM TAK KLIDNĚ BUDEME 

ŘÍKAT,POKUD TAK BAČKORÁM DOMA ŘÍKÁTE VY.

BAČKORY MÁME! V PŘÍPADĚ POTŘEBY UMÍME OVŠEM 

CHODIT (A JAKO SPRÁVNÍ KLAUNI I ZAKOPÁVAT) 

TAKÉ BOSÍ A PO ŠPIČKÁCH.

PŘEZŮVKY 

MÁME A JSME 

PŘIPRAVENI  

JE POUŽÍT!

BC.BRONISLAVA HUSOVSKÁ,DIS. , 

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK

PHDR.GRAŽINA KOKEŠOVÁ KLEINOVÁ 

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOŽKA  

A PSYCHOTERAPEUTKA, 

TÝM DĚTSKÉ PODPŮRNÉ PÉČE  

FN MOTOL

BYLA JSEM RÁDA , ŽE KLAUNY MŮŽU PŘIVÉST DO RODINY.  

RODINA SE SMÁLA, VŠICHNI SE BAVILI. JSEM VELMI 

PŘEKVAPENÁ, JAK DĚTI REAGUJÍ, A JE JEDNO, JAK VÁŽNĚ  

JSOU NEMOCNÉ, KOLIK JE JIM LET A ŽE JSOU TŘEBA  

I HANDICAPOVANÉ. HRA A RADOST – TO JSOU JEDNY ZE 

ZÁKLADNÍCH POTŘEB DĚTÍ STEJNĚ JAKO JÍDLO A PITÍ.  

A ZDRAVOTNÍ KLAUNI TUTO POTŘEBU NAPLŇUJÍ.

NA KLAUNECH SE MI LÍBÍ,  

ŽE PŘINÁŠEJÍ NORMÁLNOST,ZDRAVÍ, 

SMÍCH, BLBNUTÍ . .. A TO I DO TĚŽKÝCH 

SITUACÍ. DO RODIN – A ZA PACIENTY 

VŮBEC – CHODÍ S VNITŘNÍ POKOROU  

A VĚDOMÍM VŠECH DŮLEŽITÝCH  

A CITLIVÝCH OKOLNOSTÍ,ALE KDYŽ  

UŽ NĚKAM PŘIJDOU, TAK TO ROZBALÍ.  

DO TĚŽKÉ NEMOCI PŘINÁŠEJÍ 

ODLEHČENOST,KTERÁ JE TOLIK  

POTŘEBNÁ.

MUDR. PETR LOKAJ,  

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO

ZAŽIL JSEM S KLAUNY VÝJEZD  

ZA JEDNOU NEMOCNOU DÍVKOU DOMŮ. 

A BYL JSEM MOC RÁD, ŽE JSEM U TOHO 

MOHL BÝT. JSOU TAM SICE I CIRKUSOVÉ 

PRVKY A RŮZNÉ DOVEDNOSTI,ALE JE 

TO HLAVNĚ O MEZILIDSKÉM KONTAKTU, 

EMPATII.JE TO ČAS,KDY RODIČE MOHOU 

VYPNOUT A MÍT TROCHU SVÉHO KLIDU.

MUDR. KIKISLAVA KYSLÍKOVÁ 

�TEREZA VILIŠOVÁ�

KDYŽ JSEM JAKO KLAUNKA ŠLA  

NA SVÉ PRVNÍ „PŘEZŮVKY”,CÍTILA JSEM  

VELKÝ RESPEKT A TROCHU POCHYBNOSTÍ,  

ZDA JE MOŽNÉ KLAUNOVAT U RODINY 

 „DOMA”,KDE SE ZABYDLELY SMUTEK,  

TÍSEŇ, ÚNAVA, NEMOC. . . TEĎ PO LETECH  

A MNOHA RŮZNORODÝCH ZKUŠENOSTECH  

POŘÁD CÍTÍM VELKÝ RESPEKT,ALE  

POCHYBNOSTI SE ROZPLYNULY. ZDRAVOTNÍ  

KLAUN MÁ NOS NA TO, ABY ZJISTIL ,  

ZDA SE RADOST SCHOVALA POD POSTEL ,  

DO SKŘÍNĚ, POD ZÁCHODOVÉ PRKÝNKO,  

DO ŠUPLÍKU,ČI DO ŠPINAVÉ PONOŽKY.

MÁTE ZÁJEM O DOMÁCÍ NÁVŠTĚVU?  

NEBO SE CHCETE JEN NA NĚCO ZEPTAT?  

NAPIŠTE ČI VOLEJTE NA  

KLARA.PALECKOVA@ZDRAVOTNIKLAUN.CZ

 NEBO 797 977 444. WWW.ZDRAVOTNIKLAUN.CZ

ZPRVU JSEM SE TROCHU 

OBÁVALA, JAK TAKOVÁ 

NÁVŠTĚVA BUDE PROBÍHAT. 

SPOLUPRÁCE BYLA ALE 

VÝBORNÁ. SYN BYL 

PŘEKVAPENÝ A MOC SI TO 

VYSTOUPENÍ UŽIL . I ZBYTEK 

RODINY. VŠICHNI DOMA JSME 

ALESPOŇ NA CHVÍLI ZAPOMNĚLI 

NA TĚŽKÉ CHVÍLE, KTERÉ  

JSME PROŽÍVALI. 

DOMEM SE ROZLEHL SMÍCH A ČLOVĚK ZAPOMENE  

NA VŠE, CO HO TÍŽÍ. JE TO ZÁŽITEK PRO CELOU RODINU. 

A TO JE NA KLAUNECH DOMA TO KRÁSNÉ — MÁLOKDY 

SE STANE, ŽE SI NĚJAKOU AKTIVITU UŽIJEME 

DOHROMADY JAKO CELÁ RODINA I S LUKÁŠKEM.  

JSOU TO CHVÍLE, KTERÉ SE NÁM VRYLY DO SRDCE  

A UŽ NÁM JE NIKDY NIKDO NEVEZME.

MAMINKA SYLVA LUKŠOVÁ

ZE ZAČÁTKU JSEM VÁHALA.  

BÁLA JSEM SE PŘEDEVŠÍM PŘIJETÍ  

ZE STRANY NAŠEHO SYNA ADÁMKA, KTERÝ  

V TÉ DOBĚ BYL UŽ HODNĚ NEMOCNÝ,  

POD VLIVEM LÉKŮ SE MU STŘÍDALY NÁLADY  

A EMOCIONÁLNĚ BYL DOST NESTABILNÍ.  

NAKONEC TO BYLO SKVĚLÉ ROZHODNUTÍ.  

DVĚ MILÉ KLAUNKY VNESLY DO NAŠICH  

TĚŽKÝCH A BOLESTNÝCH DNÍ RADOST,  

NA KTEROU JSME UŽ ZAPOMNĚLI. ZŮSTALO  

NÁM V SRDCI SPOUSTU NÁDHERNÝCH 

VZPOMÍNEK.
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ZUZANA TVARŮŽKOVÁ

KDE JE KLAUN DOMA?

TAM, KDE VY.  

ZDRAVOTNÍ KLAUNI SE SICE NEJČASTĚJI VYSKYTUJÍ 

V NEMOCNIČNÍCH POKOJÍCH, ČEKÁRNÁCH, NA DLOUHÝCH 

CHODBÁCH A VE VYŠETŘOVNÁCH, ALE KDYŽ BUDETE CHTÍT, 

PŘIJDEME I K VÁM DOMŮ. ZDRAVOTNÍ KLAUN SE OCHOČÍ, 

PŘEZUJE, ZDOMÁCNÍ A STANE KLAUNEM DOMÁCÍM. NEZTRATÍ 

PŘITOM NIC ZE SVÉ BEZPROSTŘEDNOSTI A HRAVOSTI.  

JAKO VŽDYCKY A VŠUDE BUDE HLEDAT RADOST  

A SMÍCH — HLAVNĚ U VAŠICH DĚTÍ, ALE I U VŠECH OSTATNÍCH, 

S KÝM SE BĚHEM NÁVŠTĚVY POTKÁ. ZDRAVOTNÍ KLAUNI SE 

UPLATNÍ I V SITUACÍCH,KTERÉ DOMNĚLE NEJSOU  

VHODNÉ — NEJEN V NEMOCNICI,ALE I DOMA, NEJEN  

KDYŽ JE VŠECHNO V POŘÁDKU, ALE I KDYŽ  

NENÍ – V PŘÍPADĚ SMUTKU, NESNÁZÍ,  

ÚNAVY NEBO NEMOCI. 

KLAUN JE DOMA VŠUDE, 

KDE JSTE DOMA VY.  

A JE TAK PŘIROZENOU 

SOUČÁSTÍ KAŽDÉ 

DOMÁCNOSTI.

KLAUNI HLEDAJÍ A NACHÁZEJÍ RADOST VE VŠEM, I V MALIČKOSTECH  

A KAŽDODENNOSTI, AŤ JE, JAKÁ CHCE. NAŠE PŘEZŮVKY BY MĚLY PADNOUT  

VŠEM ČLENŮM TAKOVÉ DOMÁCNOSTI, KDE JE DÍTĚ NEBO RODIČ  

V DLOUHODOBĚJŠÍ DOMÁCÍ PÉČI.

GAGCELKEM:  
86 KLAUNŮ

Z TOHO 15 A PŮL  

SPECIALISTŮ NA  

PŘEZŮVKY

GAG JE PRVEK  SITUAČNÍ  KOMIKY

JAK TAKOVÁ NÁVŠTĚVA V PŘEZŮVKÁCH VYPADÁ? 

VŠE JE PŘIPRAVENO TAK, ABYSTE S NÍ NEMĚLI 

SKORO ŽÁDNÉ STAROSTI. PŘESNÝ ČAS, MÍSTO  

A PŘIBLIŽNÁ PODOBA NÁVŠTĚVY SE DOMLOUVÁ 

VŽDY TELEFONICKY A PŘEDEM S MAXIMÁLNÍM 

OHLEDEM NA VAŠE MOŽNOSTI A POTŘEBY. NIKDY 

VÁS TAKÉ NEBUDEME KONTAKTOVAT JAKO PRVNÍ — 

POČKÁME NA VAŠE ROZHODNUTÍ, ZDA O NÁVŠTĚVU 

MÁTE ZÁJEM,A NA VAŠE ZAVOLÁNÍ. NÁVŠTĚVA 

JE ZCELA ZDARMA, STEJNĚ JAKO VŠECHNY 

OSTATNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH KLAUNŮ. 

JEJÍM JEDINÝM CÍLEM JE UDĚLAT VÁM A VAŠIM 

BLÍZKÝM RADOST.POKUD VÁS A VAŠE DĚTI ZNÁME 

Z NEMOCNICE,BUDEME VĚDĚT, JAK VÁM NÁVŠTĚVU 

PŘIPRAVIT NA MÍRU. I PO TELEFONU NÁM ALE 

MŮŽETE ŘÍCT,CO MÁTE RÁDI. MŮŽETE TAKÉ ZVOLIT 

PRO VÁS NEJLEPŠÍ PODOBU NÁVŠTĚVY — KOMORNÍ, 

NEBO ZA PŘÍTOMNOSTI KAMARÁDŮ ČI PŘÍBUZNÝCH. 

ZDRAVOTNÍ KLAUNI  

SE PŘIZPŮSOBÍ. NAŠE  

NÁVŠTĚVA VÁS NIJAK 

NEZATÍŽÍ,ROZHODNĚ  

KVŮLI NÁM NEMUSÍTE 

UKLÍZET, (SKORO)  

NIC NÁS NEZASKOČÍ! 

POZNÁME TAKÉ, KDY 

JE DOBRÉ ODEJÍT, 

KDY JE POTŘEBA 

ODPOČÍVAT.

ASI PŘESNĚ TOLIK PŘEZŮVKOVÝCH  

NÁVŠTĚV SE KONALO  

OD ROKU 2011.

100

PROČ SI MYSLÍME, ŽE SE 

NA NÁS MŮŽETE SPOLEH-

NOUT? ZDRAVOTNÍ KLAU-

NI V ČESKÉ REPUBLICE 

PŮSOBÍ UŽ OD ROKU 2001. 

MÁME TEDY ZKUŠENOST 

— MIMO JINÉ I S NEMOC-

NICEMI A S NEMOCEMI, 

PŘEDEVŠÍM ALE S DĚTMI, 

JEJICH RODIČI, JEJICH 

OBAVAMI A POTŘEBAMI,  

A TO VČETNĚ TÉ HLAVNÍ, 

TEDY POTŘEBY RADOSTI. 

ČAS STRÁVENÝ S KLAUNY 

JE ČAS ODPOČINKU A BEZ-

STAROSTNOSTI.KLAUNI 

JSOU SOUČÁSTÍ ŠIRŠÍHO 

PEČOVATELSKÉHO TÝMU  

A TI, KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ DO-

MÁCNOSTI V PROGRAMU 

PŘEZŮVKY MÁME, PATŘÍ 

K TĚM NEJZKUŠENĚJŠÍM. 

KROMĚ PRAVIDELNÝCH 

UMĚLECKÝCH DÍLEN SE 

VZDĚLÁVAJÍ TAKÉ V OBLAS-

TI MEDICÍNY, KOMUNIKA-

CE ČI PSYCHOLOGIE A ÚZCE 

SPOLUPRACUJÍ SE ZDRA-

VOTNICKÝM PERSONÁLEM. 

ZDRAVOTNÍ KLAUNI SE BĚ-

HEM  SEMINÁŘŮ A PŘEDNÁ-

ŠEK UČÍ NEJEN KLAUNSKÝM 

DOVEDNOSTEM,ALE TAKÉ 

POZNATKŮM KLINICKÝCH 

PSYCHOLOGŮ I LÉKAŘSKÝCH 

ODBORNÍKŮ.DÍKY SVÝM 

ROZSÁHLÝM ZKUŠENOS-

TEM MOHOU TUTO SLUŽBU 

ZDRAVOTNÍKŮM DOKONCE 

OPLÁCET — NAŠI ODBORNÍ-

CI SE PODÍLEJÍ MIMO JINÉ 

NA VZDĚLÁVÁNÍ BUDOUCÍCH 

SESTER A LÉKAŘŮ NA  

2.A 3.LÉKAŘSKÉ FAKUL-

TĚ UNIVERZITY KARLOVY  

V PRAZE.

PŘEZŮVKY MÁME!

GRAFIKA:MAGDALENA RUTOVÁ
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237 návštěv  
v 8 zařízeních 
pro seniory 

Zdravotní klauni přicházejí v rámci 
tohoto programu za seniory do prostře-

dí, v němž tráví podzim svého života. Ten nebývá vždy 
radostný a staří lidé se často cítí osamělí. Zdravotní 
klauni přinášejí do jejich dnů příjemné vzpomínky, 
a protože se s klienty z pravidelných návštěv již dobře 
znají, rozehrávají často na pokračování scénky ze 
svých klaunských životů, zasazené do dávné doby, v níž 
byli klienti mladí. A lidé se do hry rádi zapojují. Není 
nijak vzácné, že se z jindy ztichlého pokoje ozývá zpěv, 
nebo se v něm dokonce tančí! 
Jednou měsíčně přinášejí klauni svůj jemný a na míru 
ušitý humor také do Hospice dobrého Pastýře v Čer-
čanech lidem, kteří zde tráví poslední dny svého života.

H
um

or pro dříve narozené
„ Smích, tanec, 

zpěv i slzy štěstí. Tak 
bychom mohli popsat dnešní 

den v DPS v Touškově. Po opravdu 
dlouhé době to u nás ožilo, bylo veselo 

a vypadalo to, že je vše zase v normálu. To 
vše díky barevné návštěvě dvou úžasných 

klaunů, kteří se postarali o zábavu. 
Důkazem jsou zářící oči všech klientů. 

Děkujeme Zdravotním klaunům za 
zpestření těchto náročných dnů. “

cPOs středisko 
touškovsko
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8 návštěv  
v 8 zařízeních 
pro seniory 

Letos jsme oslavili 20 let své exis-
tence, a tak jsme se rozhodli potěšit 

seniory i tam, kam klauni běžně nechodí. 
Uspořádali jsme dvě dvoudenní turné a navštívili osm 
zařízení v Jihomoravském a Libereckém kraji.
Klaunuje se v jídelně, na chodbě i v pokojích. A tak se 
stane třeba i to, že stařenka, která už dlouho žije pouze 
ve svém světě, uslyší píseň, kterou mívala ráda. náhle 
začne zpívat a v očích se jí objeví dávno zapomenutá 
jiskra. A personál říká – to jsme teda ještě neviděli – 
vždyť ta paní nic kolem sebe nevnímá!
Nebo klauni hrají a zpívají lidem shromážděným 
v jídelně. Náhle někdo řekne – pan Karel taky hraje na 
akordeon! Pan Karel je zprvu nesmělý, netušil, že to ně-
kdo ví, ale když mu klaunka akordeon půjčí, začne hrát 
a zpívat a ostatní se k němu přidávají. a lidé už vědí, že 
pan Karel umí hrát na harmoniku. Nejdůležitější ale je, 

že to ví i on sám!  A už teď je jasné, že tohle nebylo 
naposledy a že je čeká ještě mnoho radostných chvil 
u společného zpěvu. Zdravotní klauni zapálili louč, 
která bude svítit i po jejich odchodu.

turné plné smíchu „ Nádhera, jsem 
nadšená, že se klienti 

nechali vtáhnout do děje a moc se 
jim to líbilo. Jeden pán byl teď hodně 

dlouho uzavřený a nekomunikoval, ale 
dnes se krásně zapojil: tleskal a zpíval, a do-

konce dal návrh na písničku. 
A jednu naši klientku jste rozplakali a ona 

pláče vždycky tehdy, když je šťastná. 
Děkujeme! “

romana Řeháčková, aktivizační 
pracovnice domova pro seniory 

Sloup v Čechách 

rádio klaun

Online klauniády pro seniory
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V době, kdy nebylo možné navštěvovat seniory osobně, 
se zrodil nápad: Připlujeme k vám na zvukových vl-
nách! Tak vzniklo rádio klaun alias karlínský parník. 
Čtveřice moderátorů – korvetní kapitán Archibald, 

Od jara se konají virtuální klauniády pro seniory na Interně  
v Zábřehu na Moravě. Aktivizační pracovník obchází s table-
tem všechny pokoje a „přináší“ Zdravotního klauna až 

k lůžku pacientů. Klauniáda znamená 
milé rozptýlení pro všechny, 

které jinak odřízla od 
běžného světa jejich 

nemoc.

„ Již 
při prvním spojení 

se z pokojů ozýval smích, zpěv. 
Radost a štěstí našich uživatelů se snad 

nedá ani popsat. Žádný ostych – jen hřejivá 
slova, radost a smích. To bylo nejen pro naše 

uživatele, ale i pro personál něco neskutečného. 
Dnes, po půl roce spolupráce, musím říci, jak moc 

jsme rádi za tyto „klauniády“. Při každém online se-
tkání je vidět, jak úžasný vliv to má na všechny. Není 
pravdou, že lidé v seniorském věku tyto věci nepro-

žívají tak jako „mladí“, že nám nemají co říci, že 
nemají radost – naopak. Prostě se máme od 

nich stále co učit. “
eva vepřková, aktivizační 

pracovnice Interna 
Zábřeh s.r.o. 

rádio klaun

Online klauniády pro seniory

„ Děkujeme za nahrávky. 
Oceňujeme váš um, snahu 

osvěžit a zpříjemnit dny seniorů. 
Vaši snahu často korunuje úspěch, když 
dobře pochopitelný artikulovaný příběh, 
proložený starými melodiemi a písněmi, 
potěší. Škoda, že vás, milé účinkující, není 

možné vidět. “
Jana Hejzlarová, Domov Karla 
Boromejského, Praha – Řepy

Božena Blažená, Maxmilián Ledvinka a Béďa 
Hubička – připravila audiodobroty v podobě 
příběhů, historek, písní, receptů a hádanek na 

pozadí atmosféry, v níž vše vznikalo.
Natočili 5 nahrávek s poe-

tickými názvy: Na vlnách 
lásky, Na vlnách hudby 
a další. Darovali je do-
movům pro seniory, 
kde teď při různých 
příležitostech vysílá 
Rádio Klaun. Díky 
nadšeným ohlasům 
následovaly další 
pořady – vánoční 
a silvestrovské. 

85 
virtuálních 

klauniád pro 
seniory
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Úspěšně jsme navázali na naši ně-
kolikaletou spolupráci s 2. a 3. lékařskou 

fakultou Univerzity Karlovy. Kromě jednorázových 
přednášek o komunikaci a humoru ve zdravotnictví 
pro české i zahraniční studenty vedli naši lektoři také 
čtyři semináře v rámci povinně volitelného kurzu pro 
mediky a budoucí zdravotní sestry z 3. LF UK.
Zapojili jsme se už podruhé jako integrální součást i do 
celotýdenního kurzu pro studenty lékařství vedené-
ho primářkou oddělení klinické psychologie FN Praha-
-Motol mgr. Zuzanou kocábovou, Ph.d. 
Nadále jsme také vystupovali s příspěvky na lékař-
ských konferencích, a to prezenčně i virtuálně. Naši 
práci a možnosti spolupráce s námi jsme prezentovali 
mimo jiné na konferenci sociální psychiatrie v Plzni 
a na pediatrických dnech v Hradci králové, kde jsme 
navázali i nové slibné kontakty pro další spolupráci 
v oblasti vzdělávání na dalších lékařských fakultách. 

konference a odborné vzdělávání
14 seminářů 
a konferencí „ Studenti hodnotili 

semináře pro mediky i volitelný 
kurz, při němž se společně potkávají 

budoucí lékaři, všeobecné sestry a Zdravot-
ní klauni. Klauni Hanka, Lukáš a Petr hravou 
formou předávají své zkušenosti a rady pro 

komunikaci (nejen) v nelehkých situacích v nemoc-
nici i domácím prostředí pacientů. Zároveň umož-
ňují studentům poznat sami sebe a do „exaktního“ 
prostředí fakulty přinášejí „nový pohled na věc i na 

svět“. Věříme, že to, co dělají, dělají s láskou, 
a jsme jim za to vděčni. “

mgr. Jana Heřmanová, Ph.d.,  
3. LF UK, Ústav pro lékařskou 

etiku a ošetřovatelství 
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„ Zdravotní 
klauny vždycky rádi 

vidíme. Považujeme je za 
součást týmu. Bereme je skutečně 
jako své kolegy. Spolupracujeme 
s nimi pravidelně a zveme je i na 

akce, které pořádáme nebo se na nich 
podílíme.“

mudr. luděk ryba, Ph.d., primář 
dětského oddělení Orlickoús-

tecké nemocnice

spolupráce s nem
ocnic

em
i

také rok 2021 byl ve 
znamení pandemie. Díky 

pravidelným konzultacím s  hlavními 
hygieničkami FN Motol a FN Brno a dodržování přísné-
ho hygienického kodexu se nám podařilo nepřerušit 
návštěvy ve většině našich nemocnic po celý rok. Vy-
měnili jsme roušky za respirátory, pravidelně se testova-
li, důsledně interně trasovali. Ministerstvo zdravotnictví 
také kladně vyhodnotilo naši žádost, a  naše nemocni-
ce nás tak na jaře naočkovaly jako nelékařský personál 
v nemocnicích.
Zdravotní klauni během celého roku udržovali se „svý-
mi“ nemocnicemi v  daném regionu vřelé kontakty 
i mimo klauniády. Vždyť jsme jedna parta a  je potřeba, 
abychom na sebe vzájemně mysleli a podporovali se.
Závěrem roku jsme poděkovali našim nejbližším partne-
rům za dlouholetou spolupráci v rámci oslav 20. narozenin.
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Loňský rok 
byl bohatý na 
všechny oblasti 
rozvoje a vzdělávání 
Zdravotních klaunů.
Tou nejpodstatnější složkou byly dílny 
klaunské, kde se naši klauni zdokonalují v klaunském 
řemesle. Soustředili jsme se zejména na téma fyzické-
ho klaunování. Dílny Lukáše Houdka a Petra Jarčevské-
ho na toto téma nově doplnil fyzickou komedií a „slaps-
tickem“ i náš klaun a herec Michal Chovanec.
Další vzdělávání mělo převážně online formu. Například 
primářka oddělení klinické psychologie Mgr. Zuzana 
Kocábová, Ph.D., či vedoucí lékař lůžkového oddělení 
dětské nefrologie docent MUDr. Jakub Zieg z FN Motol 
zdokonalovali naši medicínskou a psychologickou 
průpravu, která je též popsána v mezinárodních osno-
vách certifikace red noses International. 
Každý klaun prochází povinnou vzdělávací osnovou 
certifikace RNI, aby se dokázal lépe pohybovat v nemoc-
ničním prostředí. Ve spolupráci s kolegyní Jitkou Rose-
novou jsme se zaměřili na téma klaunování na dětské 
psychiatrii. Konala se dílna s francouzským klaunským 
lektorem Ami Hattabem, kouzelnická dílna s Tomášem 
Holým nebo s Martinem Falářem o historii klauna.

Na Univerzitě Palackého 
v Olomouci se pod záštitou 

hudebníka a našeho klauna Jana 
Kyncla dokončuje muzikoterapeutické vzdělávání 

několika našich vybraných klaunů, kteří pak používají tyto 
techniky v klaunské praxi.
Samostatnou kapitolou v rozvoji Zdravotních klaunů 
je klaunování pro seniory. Garantka programu Irena 
Dubail pro nás připravila praktickou vícedenní dílnu, 
online koučinky a semináře.
Kromě zmiňovaných seminářů a dílen se uskutečnilo 
také tradiční srpnové národní setkání celé organi-
zace, kde jsme společně oslavili dvacet let existence 
s naším zakladatelem Garym edwardsem.
Abychom dokázali uspokojit poptávku po našich 
(zejména) nových projektech v českých nemocnicích, 
rozhodli jsme se posílit tým Zdravotních klaunů. Konají 
se konkurzní dílny, kde hledáme nové talenty, a záro-
veň úspěšně certifikujeme ty stávající. 
Spolupracovat s experty a nemocničním personálem 
na kvalitě a rozvoji našich klaunů je pro nás i nadále 
jednou z hlavních priorit.

Profesionalita a rozvoj Zdravotních kla
unů
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V roce 2021 jsme se opět podíleli na společných akti-
vitách zastřešující mezinárodní organizace red noses 
International (rnI), včetně pravidelného virtuálního 
setkávání a sdílení zkušeností ředitelů a uměleckých 
ředitelů všech partnerských organizací.
Péčí RNI letos vznikla unikátní publikace When Gui-
llaume Smiles – A Serious Look at Humour in Healthca-
re (Když se Guillaume usmíval aneb Vážně o humoru 
ve zdravotnictví), ve které kolektiv autorů z pěti zemí, 
včetně Česka, nabízí jedinečný pohled na humor v ob-
lasti zdravotnictví na základě dlouholetých zkušeností 
z návštěv zdravotnických zařízení. 
Čeští klauni se i nadále účastní mezinárodních misí 
v rámci programu RNI Emergency Smile, určených dě-
tem postiženým živelnou, válečnou nebo jinou humani-
tární krizí. 
Naši zástupci se také aktivně účastní přípravy druhého 
stupně mezinárodního klaunského vzdělávání, zamě-
řeného na zvyšování odbornosti v klíčových oblastech 
naší práce, a to v praktických i teoretických oblastech.

V rámci celé organizace byla zavede-
na pravidla tzv. safeguardingu (kodexu ochrany zdraví, 
bezpečnosti a lidských práv při práci s dětmi a bezbran-
nými klienty), vypracovaná ve spolupráci s odborníky 
z organizace keeping children safe, která doplnila 
náš stávající etický kodex.
Hned tři abstrakty o naší činnosti přijala prestižní me-
zinárodní zdravotně-klaunská konference Healthcare 
clowning International meeting (HcIm), která se 
měla konat v říjnu, ale kvůli pandemii se posunula na 
jaro roku 2022. 
Podílíme se na činnosti osmnáctičlenné evropské 
federace zdravotně-klaunských organizací (eFHcO), 
která kromě výměny zkušeností a dalších forem spolu-
práce také monitoruje činnost svých členů a každoroč-
ně jim propůjčuje certifikát kvality, tzv. quality label. 

m
ezinárodní projekty a spoluprá

ce

20. narozeninyZdravotní klaun sla
ví
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20. narozeninyZdravotní klaun sla
ví

kde jinde než v nemocnicích? 
V roce 2021 oslavil Zdravotní klaun 20. narozeniny. 
Dvacet let – to už je něco! A protože smysl práce Zdra-
votních klaunů stojí na přinášení radosti potřebným, 
ani jejich oslavy se nemohly nést v jiném duchu. A co 
všechno se dělo?

den Zdravotních klaunů: živý přenos z divadla Bolka 
Polívky a Fn Brno 1. 4. 2021
Unikátní pořad spojil tři organizace (Zdravotního 
klauna, FN v Brně a Divadlo Bolka Polívky), které 
společně ukázaly, že humor pomáhá zvlád-
nout i ty nejtěžší chvíle. Pořad přenášely 
YouTube a Facebook. Skládal se z rozho-
vorů, živých reportáží i scének za do-
provodu klaunské kapely. Pořadem 
provázel moderátor a Zdravotní 
klaun Filip Teller.

Oslavy v regionech
regionální týmy uspořádaly během podzimu akce 
pro nemocnice, návštěvníky a pacienty. Klauni poba-
vili a rozveselili všechny, kdo se v ten den v nemocnici 
objevili. 

velký klaunský den aneb 20 minut smíchu za 20 let 
spolupráce!
29. listopadu vyrazilo všech 86 Zdravotních klau-
nů do všech 63 nemocnic, aby potěšili zdravotnický 

personál v době opět se komplikující 
pandemie. Rozdali dárečky a dobrou 

náladu. 
„ Děkuji 

za naše sestřičky 
a lékaře, ale i sama za sebe – ta 

chvíle radosti nám zvedla náladu. 
Potřebovali bychom zde vaše klauny pro 
personál každý den, mohli by to vzít po 

všech odděleních jako léčbu smíchem, neboť 
v současné době jsme už opět pod palbou 

epidemie, a psychické síly rychle docházejí. 
Těšíme se na další spolupráci a pozdravujte 

klauny – JSOU SKVĚLÍ! “
mgr. Petra Černo, tisková mluvčí, 

Nemocnice Havlíčkův 
Brod



Nemocnice ve Frýdku-Místku 54

Slezská nemocnice v Opavě 52

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 51

Nemocnice Třinec 26

Nemocnice s poliklinikou Havířov 22

Olomoucký kraj Počet návštěv

FN Olomouc 51

Nemocnice Přerov 25

Nemocnice Prostějov 27

Nemocnice Šumperk 12

Nemocnice Šternberk 22

Pardubický kraj Počet návštěv

Pardubická nemocnice 51

Orlickoústecká nemocnice 53

Svitavská nemocnice 12

Plzeňský kraj Počet návštěv

FN Plzeň 80

Klatovská nemocnice 23

Domažlická nemocnice 10

Rokycanská nemocnice 12

Praha Počet návštěv

FN Motol 493

Všeobecná fakultní nemocnice 81

Fakultní Thomayerova nemocnice 20

FN Bulovka 50

středočeský kraj Počet návštěv

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 51

Dětský domov Mladá Boleslav 51

Oblastní nemocnice Příbram 42

Oblastní nemocnice Kolín 52

Jihočeský kraj Počet návštěv

Nemocnice České Budějovice 100

Nemocnice Tábor 12

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 10

Jihomoravský kraj Počet návštěv

FN Brno, Černopolní 405

FN Brno-Bohunice 25

Nemocnice Břeclav 34

Nemocnice Kyjov 26

Nemocnice TGM Hodonín 25

karlovarský kraj Počet návštěv

Karlovarská krajská nemocnice 17

Nemocnice Sokolov 12

Nemocnice v Chebu 11

královéhradecký kraj Počet návštěv

FN Hradec Králové 85

Dětský denní rehabilitační stacionář 
Hradec Králové

12

Oblastní nemocnice Trutnov 9

Oblastní nemocnice Náchod 50

Oblastní nemocnice Jičín 24

liberecký kraj Počet návštěv

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 51

Krajská nemocnice Liberec 83

Jedličkův ústav Liberec 19

Nemocnice Jablonec nad Nisou 52

moravskoslezský kraj Počet návštěv

FN Ostrava-Poruba 209

Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy 26

Vítkovická nemocnice 51

Programy Zdravotních klaunů v roce 2021
PRAVIDELNÉ KLAUNIÁDY PRO DĚTI
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4 387

Ústecký kraj Počet návštěv

Nemocnice Chomutov 17 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 50

Nemocnice Most 17

Nemocnice Děčín 25

Dětská psychiatrická nemocnice Louny 24

kraj vysočina Počet návštěv

Nemocnice Havlíčkův Brod 11 

Nemocnice Třebíč 12 

Nemocnice Jihlava 43

Nemocnice Pelhřimov 16 

Zlínský kraj Počet návštěv

Krajská nemocnice T. Bati, Zlín 52

Uherskohradišťská nemocnice 32

Nemocnice Valašské Meziříčí 10

Kroměřížská nemocnice 26

Vsetínská nemocnice 20

Pravidelné klauniády pro děti celkem 3 409

nOs! (na Operační sál!) celkem 283

KLAUNIÁDY PRO DŘÍVE NAROZENÉ
Domov pro seniory Mikuláškovo n., Brno 34

Domov pokojného stáří Kamenná, Brno 34

Charitní dům sv. Václava, Ostrava 24

Domov Slunovrat, Ostrava 24

Domov pro seniory Sloupnice 18

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 23

Domov sv. Karla Boromejského 36

Domov pro seniory Elišky Purkyňové 44

klauniády pro seniory celkem 237

SPECIÁLNÍ PROGRAMY PRO DĚTI 
Virtuální klauniády pro děti 243

Cirkus Paciento 9

Přezůvky máme 7

Kutálka 6

Dítě 133

Klaunská pohotovost 56

NIP Nemocnice Hořovice 48

Speciální klauniády a akce 121
speciální programy pro děti  celkem 623

SPECIÁLNÍ PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
Virtuální klauniády pro seniory 85

Návštěvy v hospicích 11

Turné plné smíchu 8

Odborné semináře a konference 14
speciální programy pro dospělé  celkem 118

celkový počet návštěv v roce 2021

NOS! (na operační sál!) Počet návštěv

FN Motol, Praha 90

FN Plzeň 47

FN Hradec Králové 38

FN Olomouc 36

FN Ostrava-Poruba 25

Nemocnice Třinec 26

FN Brno, Dětská nemocnice, Černopolní 21



Individuální dárci  75,11 %

Veřejná sbírka  6,86 %

Nadační příspěvky a dotace  2,63 %

Zdravotní klauni v číslech

Struktura finančních darů 2021

Firemní dárci  15,40 %

Počet klauniád a akcí

Rozložení dětských klauniád v krajích

Pravidelné klauniády pro děti  3 409 

Speciální programy pro dospělé  118

Speciální programy  
pro děti  623

Klauniády pro dříve narozené  237

Jihočeský ................................................................................ 122
Jihomoravský ........................................................................536
Karlovarský ............................................................................. 40
Královéhradecký ................................................................... 218
Liberecký ................................................................................205
Moravskoslezský ..................................................................542
Olomoucký .............................................................................173

Pardubický ..............................................................................116
Plzeňský ..................................................................................172
Praha .......................................................................................734
Středočeský ...........................................................................196
Ústecký ....................................................................................133
Vysočina ................................................................................... 82
Zlínský ....................................................................................140
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Proč nás podporují

Děkujeme za podporu tisícům individuálním dárcům. 
Vaše dary jsou pro práci Zdravotního klauna naprosto klíčové. velice si toho vážíme!

Velice mě potěšil Váš dopis, který jsem v tomto 
týdnu obdržela. Je zřejmé, že to velké srdce, o 
kterém píšete, je především na Vaší straně – to, 
co pro malé pacienty i seniory děláte, je nesku-
tečné a má opravdu velký smysl! Je úžasné, jak 
si lidé dokážou pomáhat. Přeji Vám i celému 
týmu „doktorů“ hodně zdraví a energie k Vaší 
bohulibé činnosti a všem pacientům přeji, aby 
se z Vašich představení stále těšili.

dárkyně sabina G.

Už ani nevím, odkdy vám posílám pravidelný příspěvek, ale už to bude dlouho. A jsem rád, že 
jsem se před lety rozhodl správně. Spojení legrace s místy, kde jí opravdu moc není, mě tenkrát 
velmi oslovilo a fascinuje mě dodnes. Přeji vám do dalších dvaceti let co nejvíc rozesmátých tváří 
a tím i co největší účinek vámi podávané medicíny. 

dárce martin š.

Víte, proč posílám peníze na váš projekt? V roce 
1987 musel být můj sedmiletý syn těsně před nástu-
pem do 1. třídy hospitalizován s hnisavou angínou. 
Dětské oddělení sídlilo tehdy ve druhém patře kro-
měřížské nemocnice, a jelikož byl absolutní zákaz 
návštěv i rodičů, mohli jsem ho vidět jenom přes 
zavřené okno. Ještě dnes mám slzy v očích, když to 
píšu. Zdravotnímu klaunovi přeji všechno nejlepší a 
držte se a neustávejte ve vaší bohulibé činnosti!

dárkyně alena m.

Stanislav Bartoš
Jiří Běhounek
Jiří Dragoun
Jitka Hudousková
Jaroslav Huráb
Boleslav Jelínek
Jan Kratochvíl

Jana Kráčmarová
Marcel Kubis
Karel Kuropata 
Jiří Lízálek
Dagmar Mačugová
Zdeněk Navrátil
Vladimír Nováček

Jan Patřičný
Martin Pilný
Pavel Preus
Miroslav Svoboda
Ivan Zábojník

speciální poděkování za štědrou podporu patří
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Podpora v hodnotě 80 tisíc korun a více

Podpora v hodnotě 40 tisíc korun a více

ACTIVA spol. s r.o.
BH Securities a.s.
BURIMEX s.r.o.
Cooling Technology Solution s.r.o.
Česká mailingová společnost, s.r.o.
ELECTRONIC DESIGN s.r.o.
emro s.r.o.

Fichtner s.r.o.
OS-KOM spol.s r.o.
Pharmonia s.r.o.
Pontex, spol. s r.o.
Poradenství pro podniky  
      – Aleš Klaudy, spol. s r.o.
Prameny s.r.o.

ROJAPLAST s.r.o.
S & D Pharma CZ, spol. s r.o.
SPOLEK OLGI GRIBANOVE, z.s.
STODAPO, s.r.o.
ZLINER s.r.o.

děkujeme za podporu a spolupráci v roce 2021.

spolupracující firmy a organizace

4fin Better together, a.s.
ALLTOYS, spol. s r.o.
Bisnode Česká republika, a.s. 
CRM pro neziskovky, o.s. 
Cukrářství U Michala
Česká mailingová společnost, s.r.o.
Daktela s.r.o.  
DirectSoft, s.r.o.
Fórum dárců, z.s.

HERO CLAN, z.s.  
JK Pediatr s.r.o.
Kafe na schodech
Květinářství LUKA:SH
Lemniskáta, o.p.s.
Letní Letná
Loď Tajemství
MONETA Money Bank, a.s
Monitora Media s.r.o.

Na podporu aktivit v NB, z.s.
Nadace rozvoje občanské společnosti
Paříkova Property, s.r.o.
Taktiq Communication s.r.o.
Textilka Křižanov
Textilka Velké Meziříčí
Thrift Store 
www.darujme.cz
Želivka s.r.o.
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Zvláštní poděkování dobrým duším za podporu patří

Partnerské organizace

mediální partneři

Jaroslav Bouzek 
Tony Danilov
Jan Dobrovský
Jan Doležal
Jiří Fejfar
Jozef Haládik
Sylvie Hodová
Monika Houdková

Martin Humpolec
Jana Kábrtová
Zuzana Kocábová
Jan Lébl
Ondřej Littera
Petr Lokaj
Gabriela Marková
Martin Menšík 

Dagmar Nová
Jiří Slíva
Ivo Starzewski 
Karolína Straková
Lenka Synečková
Petr Šafář
Anna Špringlová
Julie Trpělková

Kyriakos Tselidis
Ondřej Vojčiniak
Tomáš Volšický
Jakub Zieg

2. a 3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy Praha
Andělé Stromu života p.s.
CIRQUEON (ZAHRADA, o.p.s.)
Cesta domů, z.ú
DEBRA ČR, z.ú.
Divadlo Bolka Polívky, z.ú.

Ledovec, z.s.
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Nadační fond dětské onkologie KRTEK
Šance o.p.s.
Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým       
                  syndromem a jejich rodinám

nefinanční dárci nad 80 000 kč nefinanční dárci nad 40 000 kč
BENU Česká republika s.r.o. 
Biopol GN s.r.o.
M.G.P. spol. s r.o.
nanoSPACE s.r.o.

Regionální vydavatelství s.r.o.
RESPILON Group s.r.o.
ROYAX, s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.

Nano2Health s.r.o.
PHARMAWEX s.r.o.
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S nadšením jsme přijali nabídku online setkávání se Zdra-
votními klauny. Už při prvním spojení se z pokojů ozýval 
smích a zpěv. Radost a štěstí našich uživatelů se nedá ani 
popsat. Žádný ostych – jen hřejivá slova, radost a smích. 
Něco neskutečného.

Každé online setkání má na všechny úžasný vliv. Není 
pravda, že lidé v seniorském věku tyto věci neprožívají, že 
nemají radost – naopak. Máme se od nich stále co učit.

eva vepřková, aktivizační pracovník,  
Interna Zábřeh s.r.o.

Zdravotní klauni umožňují našim malým pacien-
tům zapomenout, kde jsou a co prožívají, a dělají 
jim život pěknější. Mnohdy se i stane, že dětem mů-
žeme snížit množství analgetik, protože v klaunově 
přítomnosti zapomínají na bolest.

mudr. Petr lokaj,  
vedoucí lékař JIP na klinice dětské onkologie,  

Dětská nemocnice FN Brno

nemocniční personál

pacienti a jejich rodiče

Dobrý den, moc děkuji za službu 
klaunů na dětské JIP, kde náš těžce 
postižený syn skončil kvůli zápalu 
plic na umělé plicní ventilaci. Bylo 
to nádherných cca 7 minut ve 
společnosti klaunů, kdy náš Saša se 
začal usmívat a za několik dní jsme 
byli doma! Nádherné. 

maminka dana H.

Se synem jsme byli na pohotovosti 
v Brně s podezřením na zlomený 
nos. Potkali jsme tam Zdravotní 
klaunku sestru Vykydalovou a bylo 
to úžasné pohlazení po duši. Komu-
nikovala s malými dětmi úplně je-
dinečným způsobem a já jsem byla 
moc ráda, že se na chvíli věnovala 
i nám. Moje dítko se nechalo vtáh-
nout do toho „kouzla“ a najednou 
bylo čekání méně úmorné, a tak 
nějak se rozjasnilo :).

maminka Pavla k.

Děkuji za Vaši skvělou práci! Se 
Zdravotními klauny máme osobní 
zkušenost z doby, kdy byl syn 
operován ve Fakultní nemocnici 
v Hradci Králové. Moc pomáháte 
nejen dětem, ale i rodičům, kterým 
pomůžete alespoň na chvíli zapo-
menout na stres a starosti spojené 
s hospitalizací malého dítěte. Jsme 
vašimi dárci a budeme vás podporo-
vat i nadále.

maminka lucie k.

Zdravotní klauni navštěvují nemocné a potřebné  
po celé České republice. 

návštěvy Zdravotních klaunů vítají:
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Centrum pečovatelských 
a ošetřovatelských služeb Město Touškov
DC Paprsek
Dětská léčebna Ostrov u Macochy
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Dětský denní rehabilitační stacionář 
Hradec Králové
Dětský domov Zlín
Domažlická nemocnice
Domov Alzheimer Roztoky u Prahy
Domov důchodců Jablonecké Paseky
Domov důchodců Sloup v Čechách
Domov důchodců Velké Hamry
Domov Pod Kavčí Skálou
Domov pokojného stáří Kamenná, Brno
Domov pro seniory Elišky Purkyňové
Domov pro seniory Mikuláškovo n. Brno
Domov pro seniory Okružní
Domov pro seniory Sloupnice
Domov pro seniory U Kostelíčka 
Pardubice
Domov pro seniory Vážany
Domov se zvláštním režimem Kotva při 
strakonické nemocnici
Domov Slunce
Domov Sluníčko Ostrava-Vítkovice
Domov Slunovrat, Ostrava
Domov Sv. Karla Boromejského
Domov Vršovický zámeček
Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se 
zvláštním režimem)
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká 
Bystřice
FN Brno - Černopolní - Dětská nemocnice
FN Brno-Bohunice
FN Hradec Králové 

FN Olomouc
FN Ostrava-Poruba
FN Plzeň
FN v Motole
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Hospic sv. Alžběty
Hospic sv. Lukáše
Charitní dům pro seniory v Hnojníku
Charitní dům sv. Václava, Ostrava-
Heřmanice
Jedličkův ústav, Liberec
Karlovarská krajská nemocnice
Klatovská nemocnice
Krajská nemocnice Liberec
Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
Kroměřížská nemocnice 
Léčebna Košumberk
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 
Turnov
Medica Třinec
Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy
Městské centrum komplexní péče Benátky 
nad Jizerou
Mobilní Hospic Ondrášek
MŠ a ZŠ Kociánka
Nemocnice Břeclav
Nemocnice České Budějovice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Havlíčkův Brod
Nemocnice Hořovice
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nemocnice Jihlava
Nemocnice Kyjov
Nemocnice Most

Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Pelhřimov
Nemocnice Prostějov
Nemocnice Přerov
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Nemocnice s poliklinikou Havířov
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Nemocnice Sokolov 
Nemocnice Šternberk
Nemocnice Šumperk + Dětské centrum 
Pavučinka
Nemocnice Tábor
Nemocnice TGM Hodonín
Nemocnice Třebíč
Nemocnice Třinec
Nemocnice v Chebu
Nemocnice Valašské Meziříčí
Nemocnice ve Frýdku-Místku
Oblastní nemocnice Jičín
Oblastní nemocnice Kolín
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Oblastní nemocnice Náchod 
Oblastní nemocnice Příbram
Oblastní nemocnice Trutnov 
Orlickoústecká nemocnice
Pardubická nemocnice
Rokycanská nemocnice
Slezská diakonie
Slezská nemocnice v Opavě
Svitavská nemocnice
Thomayerova nemocnice
Uherskohradišťská nemocnice
Vítkovická nemocnice
Vsetínská nemocnice 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

děkujeme všem našim spolupracujícím zařízením za projevenou důvěru.
Vážíme si toho, že jsme jim mohli i v těžké době stát po boku.
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Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

Zdravotní klaun, o.p.s.

Praha, 3. června 2022

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Zpráva auditora



ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Zdravotní klaun, o.p.s.
Adresa: Paříkova 355/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 265 47 953
Předmět činnosti: 

 zlepšit  prostředí  a psychický stav dětí  a seniorů v nemocničním zařízení  formou humoru,
smíchu a radosti

Příjemce zprávy

zakladatel organizace po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu

13.04.2022 – 3.6.2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace Zdravotní klaun, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli  jsme  audit  přiložené  účetní  závěrky  organizace  Zdravotní  klaun,  o.p.s.  (dále  také
„Organizace“)  sestavené  na  základě  českých  účetních  předpisů,  která  se  skládá  z  rozvahy
k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje  popis  použitých  podstatných  účetních  metod  a  další  vysvětlující  informace.  Údaje
o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle  našeho  názoru  účetní  závěrka podává  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  organizace
Zdravotní klaun, o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci  nezávislí  a  splnili  jsme i  další  etické povinnosti  vyplývající
z uvedených  předpisů.  Domníváme  se,  že  důkazní  informace,  které  jsme  shromáždili,  poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.

Náš výrok k účetní  závěrce se  k ostatním informacím nevztahuje.  Přesto je  však součástí  našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi  o  účetní  jednotce  získanými  během  ověřování  účetní  závěrky  nebo  zda  se  jinak  tyto
informace nejeví  jako významně (materiálně) nesprávné.  Také posuzujeme, zda ostatní  informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení  uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit  úsudek činěný na
základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní  informace,  které  popisují  skutečnosti,  jež  jsou  též  předmětem zobrazení  v  účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených  postupů  jsme  v  obdržených  ostatních  informacích  žádné  významné  (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení  účetní  závěrky  tak,  aby  neobsahovala  významné  (materiální)  nesprávnosti  způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého  trvání  a  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky,
s výjimkou případů, kdy správní rada a ředitel plánují zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším  cílem  je  získat  přiměřenou  jistotu,  že  účetní  závěrka  jako  celek  neobsahuje  významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok.  Přiměřená  míra  jistoty  je  velká  míra  jistoty,  nicméně  není  zárukou,  že  audit  provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat  a  vyhodnotit  rizika  významné  (materiální)  nesprávnosti  účetní  závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a  získat  dostatečné a  vhodné důkazní  informace,  abychom na jejich základě mohli
vyjádřit  výrok.  Riziko,  že  neodhalíme  významnou  (materiální)  nesprávnost,  k  níž  došlo
v důsledku  podvodu,  je  větší  než  riziko  neodhalení  významné  (materiální)  nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí  podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit  vhodnost  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky
ředitelem  a  to,  zda  s  ohledem  na  shromážděné  důkazní  informace  existuje  významná
(materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou  významně
zpochybnit  schopnost  Organizace  nepřetržitě  trvat.  Jestliže  dojdeme  k  závěru,  že  taková
významná  (materiální)  nejistota  existuje,  je  naší  povinností  upozornit  v  naší  zprávě  na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné,  vyjádřit  modifikovaný  výrok.  Naše  závěry  týkající  se  schopnosti  Organizace
nepřetržitě trvat  vycházejí  z  důkazních informací,  které jsme získali  do data naší  zprávy.
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Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                          evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 3. června 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
    1. Rozvaha k 31.12.2021
    2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
    3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Ing. Jan Černý
C=CZ, OU=6, 
O=22HLAV s.r.o., 
CN=Ing. Jan Černý,
I am the author of this 
document
2022-06-03 06:25:50
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označ. aktIva
řád. 

č.

Stav k prv-
nímu dni 
účetního 

období

Stav k po-
sled. dni 

účetního 
období

a. dlouhodobý majetek celkem                                                                      součet a.I. až a.Iv. 1

a. I. dlouhodobý nehmotný majetek celkem                                          součet a.I.1. až a.I.7. 9 277 277

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2

A. I. 2. Software (013) 3 277 277

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. 20 213 213

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) 13 213 213

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

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

rOZvaHa 

aktIva
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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 -490 -490

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

A. IV. 2. Oprávky k softwaru (073) 30 -277 -277

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 -213 -213

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                                                                           součet B.I. až B.Iv. 41 52 572 60 591

B. I. Zásoby celkem                                                                                                    součet B.I.1. až B.I.9. 51

B. I. 1. 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. 71 363 365

B. II. 1. Odběratelé (311) 52
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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 30 44

B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) 56 329 318

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 3 2

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 1 1

B. II. 18. Dohadné účty aktivní (388) 69

B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

B. III. krátkodobý finanční majetek celkem                           součet B.III.1. až B.III.7. 80 52 101 60 076

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 27 15

B. III. 2. Ceniny (213) 73 2

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 52 072 60 061

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                                                                     součet B.Iv.1. až B.Iv.2. 84 108 150

B. IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 66 150

B. IV. 2. Příjmy příštích období (385) 82 42

aktiva celkem                                                                                                 součet a. až B. 85 52 572 60 591
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označ. PasIva
řád. 

č.

Stav k prv-
nímu dni 
účetního 

období

Stav k po-
sled. dni 

účetního 
období

a. vlastní zdroje celkem                                                                                       součet a.I. až a.II. 86 45 134 52 291

a. I. Jmění celkem                                                                                                    součet a.I.1. až a.I.3. 90 33 929 41 089

A. I. 1. Vlastní jmění (901) 87 163 163

A. I. 2. Fondy (911) 88 33 766 40 926

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89

a. II. výsledek hospodaření celkem                                           součet a.II.1 až a.II.3. 94 11 205 11 202

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x -2

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 -63 x

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 11 268 11 204

B. cizí zdroje celkem                                                                                              součet B.I. až B.Iv. 95 7 438 8 300

B. I. rezervy celkem                                                                                                             Hodnota B.I.1. 97

B. I. 1. Rezervy (941) 96

B. II. dlouhodobé závazky celkem                                                                součet B.II.1. až B.II.7. 105

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 7 199 7 986

B. III. 1. Dodavatelé (321) 106 3 475 3 833

B. III. 2. Směnky k úhradě (322) 107

B. III. 3. Přijaté zálohy (324) 108

B. III. 4. Ostatní závazky (325) 109 2 923 2 929

B. III. 5. Zaměstnanci (331) 110 446 551

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 1 19
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B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 266 554

B. III. 8. Daň z příjmů (341) 113

B. III. 9. Ostatní přímé daně (342) 114 82 100

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 6

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. 133 239 314

B. IV. 1. Výdaje příštích období (383) 130 239 239

B. IV. 2. Výnosy příštích období (384) 131 75

Pasiva celkem                                                                                                               součet a. až B. 134 52 572 60 591
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

výkaZ ZIsku a ZtrátY

Číslo 
řádku

Činnosti

Označení Hlavní Celkem

a. náklady 1

a. I. spotřebované nákupy a nakupované služby                                součet a.I.1. až a.I.6. 2 52 663 52 663

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 3 457 3 457

A. I. 2. Prodané zboží 4

A. I. 3. Opravy a udržování 5 8 8

A. I. 4. Náklady na cestovné 6 57 57

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 101 101

A. I. 6. Ostatní služby 8 49 040 49 040

a. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace                       součet a.II.7. až a.II.9. 9

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                                                                                 součet a.III.10. až a.III.14. 13 9 890 9 890

A. III. 10. Mzdové náklady 14 7 173 7 173

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 15 2 379 2 379

A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 16

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17 338 338

A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18

a. Iv. daně a poplatky                                                                                                   Hodnota a.Iv.15.   19 8 8

A. IV. 15. Daně a poplatky 20 8 8

a. v. Ostatní náklady                                                                                    součet a.v.16. až a.v.22. 21 540 540

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 2 2

A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23

A. V. 18. Nákladové úroky 24
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A. V. 19. Kursové ztráty 25 485 485

A. V. 20. Dary 26

A. V. 21. Manka a škody 27

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 53 53

a. vI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv  
a opravných položek                                                                      součet a.vI.23. až a.vI.27.

29

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                                                                                     Hodnota a.vII.28. 35 88 88

A. VII. 28.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

36 88 88

a. vIII. daň z příjmů                                                                                                        Hodnota a.vIII.29. 37

A. VIII. 29. Daň z příjmů 38

náklady celkem                                                                                            součet a.I. až a.vIII. 39 63 189 63 189

B. výnosy 40

B. I. Provozní dotace                                                                                                           Hodnota B.I.1. 41

B. I. 1. Provozní dotace 42

B. II. Přijaté příspěvky                                                                                      součet B.II.2. až B.II.4. 43 1 1

B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 1 1

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky 46

B. III. tržby za vlastní výkony a za zboží 47

B. Iv. Ostatní výnosy                                                                                      součet B.Iv.5. až B.Iv.10. 48 63 186 63 186

B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49

B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 50

B. IV. 7. Výnosové úroky 51 42 42

1
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B. IV. 8. Kursové zisky 52 87 87

B. IV. 9. Zúčtování fondů 53 63 057 63 057

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 54

B. v. tržby z prodeje majetku                                                                     součet B.v.11. až B.v.15. 55

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                                                                                                     součet B.I. až B.v. 61 63 187 63 187

c. výsledek hospodaření před zdaněním                                                      ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 -2 -2

d. výsledek hospodaření po zdanění                                                                             ř. 62 - ř. 37 63 -2 -2
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Rok končící 31. 12. 2021

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 vznikla 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.

PŘílOHa ÚČetní ZávĚrkY
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sídlo obecně prospěšné společnosti

Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9

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 

    Jana Gylden

    Kateřina Kulhánková

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 Organizations.

Zakladatel obecně prospěšné společnosti:

ROTE NASEN Clowndoctors International – gemeinnützige Privatstiftung 
Se sídlem: Vídeň, Wattgasse 48, Rakouská republika 

ROTE NASEN Clowndoctors International je nadací, která již od roku 2003 významně podporuje profesionální 
činnost Zdravotních klaunů u nemocných a trpících osob v deseti zemích světa. 
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2. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka, rozvahový den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2021. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1) Zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví je 31. 12. 2021.

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 2021 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 2021 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.
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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. V roce 2021 činí konečný zůstatek tohoto účtu 150 tis. Kč.

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. V roce 2021 činí konečný zůstatek tohoto účtu 
239 tis. Kč.

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 0 tis. Kč. 

K 31. 12. 2021 eviduje organizace výnosy příštích období ve výši 75tis. Kč.

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 2021 obecně prospěšná společnost obdržela finanční dary v celkové výši 61 452 tis. Kč, z toho 50 986 tis. Kč (v 
roce 2020 45 785 tis. Kč) jsou dary od fyzických individuálních dárců a 10 465 tis. Kč (v roce 2020 7 547 tis. Kč) jsou 
dary od firemních dárců.  V roce 2021 činí hodnota nefinančních darů 2 416 tis. Kč (v roce 2020 0 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.
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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. ........................................................................................................................................................ 1 000 000 Kč 

BEL Sýry Česko a.s. ..........................................................................................................................................................280 000 Kč 

doubleshot s.r.o. ................................................................................................................................................................ 231 000 Kč 

Digiteq Automotive s.r.o. ................................................................................................................................................150 000 Kč 

Amazon Logistic Prague s.r.o. .........................................................................................................................................127 500 Kč 

DIVA Center s.r.o. ............................................................................................................................................................ 120 000 Kč 

Somavedic Technologies s.r.o. ...................................................................................................................................... 120 000 Kč 

Asseco Central Europe, a.s. ...............................................................................................................................................97 536 Kč 

Mirage Distribution, s.r.o. ................................................................................................................................................84 000 Kč 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ..................................................................................................... 82 000 Kč 

PLASTOKNO s.r.o. .............................................................................................................................................................80 000 Kč 

SPOLEK OLGI GRIBANOVE, z.s. ....................................................................................................................................69 000 Kč 

ELECTRONIC DESIGN s.r.o. ............................................................................................................................................60 000 Kč 

BH Securities a.s. ............................................................................................................................................................... 50 000 Kč 

Poradenství pro podniky - Aleš Klaudy, spol. s r.o. ..................................................................................................... 50 000 Kč 

BURIMEX s.r.o. .................................................................................................................................................................... 50 000 Kč 

Fichtner s.r.o........................................................................................................................................................................ 50 000 Kč 

OS-KOM spol.s r.o. ............................................................................................................................................................ 50 000 Kč 

Pharmonia s.r.o. .................................................................................................................................................................. 50 000 Kč 

Prameny s.r.o....................................................................................................................................................................... 50 000 Kč 

S & D Pharma CZ, spol. s r.o. ........................................................................................................................................... 50 000 Kč 

Česká mailingová společnost, s.r.o. ...............................................................................................................................48 000 Kč 

ROJAPLAST s.r.o. .................................................................................................................................................................45 500 Kč 
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ZLINER s.r.o. ........................................................................................................................................................................ 45 000 Kč 

Pontex, spol. s r.o. .............................................................................................................................................................. 42 700 Kč 

STODAPO, s.r.o. ....................................................................................................................................................................41 370 Kč 

Cooling Technology Solution s.r.o. ................................................................................................................................40 000 Kč 

emro s.r.o. ............................................................................................................................................................................40 000 Kč 

ACTIVA spol. s r.o. ..............................................................................................................................................................40 000 Kč 

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.

       

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. Počáteční stav sbírkového účtu byl k 1. 1. 2021 5 356 tis. Kč. V rámci této sbírky v roce 
2021 byly přijaty na účet veřejné sbírky dary v hodnotě 4 675 tis. Kč (v roce 2020 3 666 tis. Kč). Účelem sbírky je 
financování projektu Zdravotní klauniáda. V roce 2021 bylo ze sbírky využito 680 tis. Kč, k dalšímu použití je ve 
sbírce 9 352 tis. Kč. Částka k  dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním fondu ve 
vlastních zdrojích organizace. 

23.12.2021 bylo předloženo Magistrátu hlavního města Prahy průběžné vyúčtování veřejné sbírky. Správní orgán 
neshledal pochybení v čerpání prostředků a schválil veřejnou sbírku pro další období. 

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.

Rejlová Jana ................................................................................................................................................................100 000,00 Kč

Dittrichová Linda ........................................................................................................................................................ 45 000,00 Kč

UniCredit bank ..............................................................................................................................................................42 027,22 Kč
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4.8 dotace a nadační příspěvky

V roce 2021 společnost obdržela nadační příspěvky ve výši 1 717 tis. Kč (v roce 2020 939 tis. Kč).  

75 tis. Kč je nadačním příspěvkem, který získala společnost od svého zakladatele Red Noses International. Prostředky 
jsou  určeny na projekt pro seniory, který bude realizován  v roce 2022 a byl zaúčtován proti účtu časového rozlišení 
výnosů 384 000.

Přehled přijatých nadačních příspěvků v roce 2020
Digiteq Automotive................................................................................................................................................... 150 000,00 Kč

Nadační fond TESCO ................................................................................................................................................ 132 000,00 Kč

Rajfka pomáhá (prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti) .................................................... 50 000,00 Kč

EUROWAG, s.r.o. (prostřednictvím Nadace Via) .................................................................................................. 37 600,00 Kč

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje .............................................................................. 20 000,00 Kč

Nadace PRECIOSA ..................................................................................................................................................... 20 000,00 Kč

Nadace 700 let města Plzně ...................................................................................................................................... 16 000,00 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. V roce 2021 obdržela Zdravotní klaun, 
o.p.s. dotace v hodnotě 1 291 tis. Kč od měst a obcí (v roce 2020 neobdržela Zdravotní klaun, o.p.s., žádnou dotaci). 

O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na fondech, v případě čerpání potom fond rozpouští na účet 648 
– Zúčtování fondů. Přijaté dotace byly do konce účetního období vyčerpány. 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.

4.9 Projekty obecně prospěšné společnosti

Přestože byl rok 2021 stále výrazně poznamenaný epidemií covid-19, podařilo se Zdravotním klaunům zůstat v 
nemocnicích a naplňovat aktivně své poslání. Umožnila to důvěra partnerských nemocnic a domovů, jejich dobrá 
zkušenost s tím, že klauni jsou profesionálové a dodržují přísná hygienická pravidla. Nemocnice také jasně viděly 
velkou prospěšnost pravidelných klauniád pro své pacienty v tomto náročném čase. 

Počet živých návštěv a akcí oproti předchozímu pandemickému roku vzrostl, ale nadále byl ovlivněn jarním 
lockdownem nebo vládními opatřeními. 

V roce 2021 obecně prospěšná společnost uskutečnila celkem 4 387 návštěv a akcí.  
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86 profesionálních Zdravotních klaunů pravidelně navštěvovalo 63 nemocnic, 1 hospic a 8 zařízení pro seniory po 
celé České republice. 

Pravidelné projekty a programy

Pravidelné zdravotní klauniády pro děti stále tvořily hlavní program organizace Zdravotní klaun.  

3 409 klauniád proběhlo u malých pacientů v rámci pravidelných návštěv nemocnic napříč republikou. Jako 
komplementární program pro děti v nemocnici nabízel Zdravotní klaun přes bezpečnou webovou aplikaci. 

virtuální klauniády pro děti, které jsou v izolaci kvůli své nemoci, karanténě nebo různým omezením. V roce 2021 
se jich uskutečnilo 243. 

Pokračoval klaunský doprovod na operační sál v programu nOs!, při kterém speciálně vyškolení Zdravotní klauni 
doprovázejí pacienty a jejich rodiče procesem příprav na zákrok a cestou na operační sál. V roce 2021 doprovodili 
Zdravotní klauni malé pacienty na operační sál celkem 283krát.  

Úspěšnost programu NOS! potvrdila také dokončená výzkumná studie, která byla publikovaná v dubnu 2021 v 
recenzovaném vědeckém časopise Frontiers pod názvem To the Operating Room! Positive Effects of Healthcare 
Clown Intervention on Children Undergoing Surgery. 

velmi vážně nemocné děti doprovází Zdravotní klauni ve třech programech: 

•	 dítě – pravidelné individuální návštěvy u dětí, které docházejí do nemocnice na časté, déletrvající procedury, 
například na dialýzu. (133 návštěv) 

•	 Přezůvky máme! – se odehrávají doma u těžce nemocných dětí nebo těch, které z nemocnice propustili do 
domácího léčení. (7 návštěv) 

•	 klauniády na oddělení následné intenzivní péče – v úzké spolupráci s oddělením NIP v hořovické nemocnici 
Zdravotní klauni hledají různé způsoby, především kombinované s hudbou, jak komunikovat s dětmi celoživotně 
upoutanými na přístroje. (48 návštěv) 

Kromě uzavřených oddělení jsou Zdravotní klauni velkým přínosem i pro dětské pacienty a jejich rodiče, kteří 
přichází do nemocnice „jen“ na vyšetření – na pohotovost či do ambulance. Na ambulancích ve FN Motol proběhlo 
206 návštěv, na pohotovosti FN Brno 56 návštěv. 

Týdenní program cirkus Paciento určený především pro dlouhodobě nemocné děti patří k stálicím v programu 
Zdravotních klaunů. Zdravotní klauni děti a teenagery navštěvují v průběhu celého týdne a během návštěv je učí 
různé dovednosti z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků. Čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním 
vystoupením pro ostatní děti, rodiče, personál. Za rok 2021 se uskutečnilo 9 cirkusů. 

52



Pro handicapované děti nabízí obecně prospěšná společnost interaktivní hudební program kutálka. Protože není 
možné pro postižené děti vést program v respirátorech, proběhlo v roce 2021 jen 6 vystoupení. 

Také pro seniory nabízí Zdravotní klauni několik programů: 

•	 Pravidelné živé klauniády v 8 zařízeních (237 návštěv), ke kterým doplňkově přibyly virtuální klauniády v 
Zábřehu na Moravě (85 online klauniád). 

•	 Domovům, která pravidelně Zdravotní klaun nenavštěvuje, nabízí turné smíchu – jednorázová návštěva s 
větším týmem klaunů potěšila v roce 2021 celkem 8 zařízení. 

•	 A jako novinka přibyl projekt rádio klaun – série rozhlasových pořadů plných známých písní a autorských 
příběhů pro dříve narozené. 

Zdravotní klaun pokračoval v šíření své mise i pomocí seminářů o důležitosti humoru ve zdravotnické péči. 
Vyškolení interní lektoři vedli přednášky a kurzy pro studenty lékařských fakult, prezentovali na odborných 
konferencích. (14 akcí) 

Obecně prospěšná společnost Zdravotní klaun v roce 2021 oslavila 20 let své existence. Zdravotní klauni uspořádali 
ve svých regionech akce pro „své“ nemocnice, 1. dubna proběhl unikátní pořad, ve které se propojila FN Brno a 
Divadlo Bolka Polívky. A vyvrcholení narozenin bylo 29. listopadu, kdy vyrazilo všech 86 Zdravotních klaunů do 63 
nemocnic, aby poděkovali za spolupráci a potěšili zdravotnický personál v době opět se komplikující pandemie. 

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.
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5. Komentář k významným položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5.1 dlouhodobý majetek

 
 Pořizovací 

cena 
 Oprávky

 k 1.1.2021
 Oprávky

 k 31.12.2021
 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

 dlouhodobý majetek celkem 489 269,00 -489 269,00 -489 269,00 0,00

5.2 Zaměstnanci 

Průměrný počet zaměstnanců a přehled osobních nákladů (v celých tis. Kč) za rok 2021 a 2020:

2021 2020

Počet zaměstnanců 20 14

Počet zaměstnanců na dohody o provedení práce (DPP) 10 9

Mzdové náklady 7 173 5 703

  Z toho mzdové náklady statutárních zástupců 901 757 

  Z toho mzdové náklady na DPP 162 152

Zákonné sociální pojištění 2 378 1 853

Zákonné a ostatní sociální náklady 338 282

Členům správní rady v roce 2021 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. 2021 jsou ve výši 554 tis. Kč (v roce 2020 266 tis. 
Kč), z nichž 383 tis. Kč (v roce 2020 182 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 171 tis. Kč (v roce 2020 
84 tis. Kč) závazky ze zdravotního pojištění.
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5.4 Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky

Závazky z obchodních vztahů jsou ve výši 6 762 tis. Kč (v roce 2020 6 398 tis. Kč).  Z toho činí ostatní závazky 2 929 
tis. Kč (v roce 2020 2 923 tis. Kč) a závazky dodavatelům 3 833 tis. Kč (v roce 2020 3 475 tis. Kč).

Závazky z přímých daní jsou ve výši 100 tis. Kč (v roce 2020 82 tis. Kč).

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2021 je ve výši 60 076 tis. Kč (v roce 2020 52 101 tis. Kč), z toho 15 tis. Kč 
v hotovosti,  60 061 tis. Kč na bankovním účtu organizace.

5.5 náklady a výnosy o.p.s.

Celkové náklady obecně prospěšné společnosti v roce 2021 jsou ve výši 63 189 tis. Kč (v roce 2020 47 678 tis. Kč). 
Rozdělení do jednotlivých skupin, jejich výše je uvedena v tabulce. V roce 2021 nevykazuje organizace žádné náklady 
nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo objemem.

2021 2020

Projektové náklady 58 585 43 445

Provozní náklady  4 604  4 233

celkem 63 189 47 678

5.6 transakce se spřízněnými stranami

V souladu se statutem poskytla organizace finanční podporu ve výši 8 834 tis. Kč (v roce 2020 7 686 tis. Kč) určenou 
na rozvoj mezinárodní spolupráce, realizaci mezinárodních projektů a vzdělávání v organizacích majících obdobné 
poslání. Tato činnost je realizována prostřednictvím zakladatele Red NosesClowndoctors International. Tato částka 
nebyla ke konci účetního období plně uhrazena a doplatek ve výši 2 917 tis. Kč je evidován v ostatních závazcích. 

5.7 výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2021 činí – 2 tis. Kč (v roce 2020 -63 tis. Kč). Výsledek 
hospodaření je tvořen fakturami, které nebyly v účetním období uhrazeny. 

Ztráta za rok 2020 byla pokryta fondem tvořeným výsledky hospodaření předchozích let. Na vrub výsledku 
hospodaření byla zaúčtována ztráta vzniklá v minulých letech chybným výpočtem kurzových rozdílů. 

5.8 Závazky nevykázané v rozvaze

Obecně prospěšná společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 
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5.9 majetek neuvedený v rozvaze

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

5.10 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.

5.11 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. 2021. V přímé práci reaguje organizace nad rámec schválených plánu na současnou 
uprchlickou krizi podporou ukrajinských osob, prchajících před válečným konfliktem. Podpora dárců zůstává stabilní a 
existence organizace není současnými událostmi ohrožena.
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