
 

 

Tisková zpráva 
Odpoutat pozornost od nemoci, zabavit mysl, zahnat nudu, posílit chuť k uzdravení a aktivnímu 
životu. Takový je devátý ročník Cirkusu paciento, který právě probíhá v Hamzově léčebně v Luži-
Košumberku. 
   

„Začal týden plný zábavy, který nejen dlouhodobě 
hospitalizovaným Zdravotní klauni navštěvují dětské pacienty 
v průběhu celého týdne a učí je novým dovednostem z oblasti 
kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků“, říká Klára 
Palečková, manažerka klaunského týmu a dodává: „čtyř až 
pětidenní příprava vyvrcholí v pátek 13. září překvapením.“ 
„Je tomu skutečně tak,“ potvrzuje pětice klaunů, kteří  
se dětem věnují. Na slavnostním vystoupení totiž děti publiku 
předvedou své nově získané cirkusové dovednosti. „Cirkus 
Paciento nejen baví, ale pomáhá také uzdravovat,  protože 
smích a dobrá nálada přirozeně prospívají našemu zdraví 
a podporují chuť do života,“ doplňuje slova klaunů MUDr. 
Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny. 
 
Zdravotní klauni pacienty odreagují od strachu, napětí 
a úzkosti. Členové týmu zdravotních klaunů jsou zpravidla 
profesionálové s dramatickým vzděláním (DAMU, JAMU, 
FAMU). Je ale mnoho klaunů s přirozeným nadáním bez 
odborného vzdělání. Důležitým předpokladem je komediální 
talent, hudební nadání, schopnost improvizace, ale také velká 
schopnost empatie, trpělivosti a samozřejmě vztah k dětem. 
Každý Zdravotní klaun má své vlastní originální jméno 
a kostým. Přesto se zcela liší od běžných cirkusových klaunů. 
Zdravotního klauna nedělají křiklavé, pompézní vnější 

atributy a výrazný make-up. Naopak empatie, hravost a citlivost k vlastním “nedostatkům” a “chybám” jsou tím, 
co dělá z klauna - Zdravotního klauna. Vždyť hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní klaun je 
podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí, geriatrických pacientů a seniorů a tím pomáhat ke 
zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního stavu. 
 
Hlavním posláním Cirkusu  paciento je odpoutat pozornost dětí od nemoci, zabavit mysl, zahnat nudu, posílit 
chuť k uzdravení k aktivnímu životu. Do každého prostředí tak přichází zcela nevšední atmosféra. V současnosti 
jsou profesionální zdravotní klauni považováni za účinnou součást léčebného procesu na dětských odděleních 
nemocnic ve většině vyspělých evropských zemí. Důležitou součástí léčebného procesu jsou téměř desítku let 
i v Hamzově léčebně. 
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Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz  
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