
 

 

Tisková zpráva 
 

I 12. Cirkus Paciento byl plný her, zábavy a nečekaných vesmírných 
dobrodružství na palubě kosmické lodi 
   
„Zdravotní klauni navštívili již po dvanácté dětské pacienty Hamzovy léčebny a v průběhu celého týdne je 
v Cirkusu Paciento učili novým dovednostem z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků“, říká 

Klára Palečková, manažerka klaunského týmu a dodává: 
„pětidenní příprava vyvrcholila v pátek 9. září závěrečným 
vystoupením, nevídaným v celé Galaxii.“ Právě Vesmír a 
planety byly nosným tématem her, které čtveřice klaunů 
vytvářela v průběhu jednotlivých setkání. Nevšední zážitky 
vesmírné plavby za každodenními dobrodružstvími tak mohly 
děti představit v průběhu závěrečného vystoupení publiku.   
 
„Cirkus Paciento baví nejen děti, ale i dospělé, kteří po celý 
týden zvědavě přihlíželi a pozorovali mistrné klaunské 
dovednosti a zaujetí našich dětí. Právě jejich neustálým 
zdokonalováním profesionálního umu klauni přirozeně působí 
na spontánní zapojení dětí do děje, pomáhají jim objevit jejich 
nové dovednosti, tolerantně zapojují všechny děti bez rozdílu 
jejich zdravotních nebo mentálních možností. 
„Smích, dobrá nálada a přirozený respekt zdravotního stavu 
přirozeně prospívají našemu zdraví a podporuje chuť do života,“ 
říká MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny. 
 
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.  
„Cirkus Paciento je hojivou náplastí. Příběh radosti, smíchu a humoru vypráví zdravotní klauni již dvacet let. Na 
začátku příběhu stojí Gary Edwards, Američan, který má duši a srdce klauna a taky nos na lidi, kteří mají stejný 
pohled na svět jako on. Na přelomu nového tisíciletí dal v Praze dohromady skupinu prvních osmi klaunů. 
Společně začali nosit radost tam, kde jí obvykle moc nebývá. Ale kde je jí nejvíc potřeba. Do nemocnic, domovů 
pro seniory, za těžce nemocnými dětmi. Příběh Zdravotních klaunů začal pěkně košatět. Díky podpoře za 
nemocnými dětmi a opuštěnými seniory dnes chodí už 92 klaunů a ročně jim přinesou radost více než 
čtyřtisíckrát. Od první Garyho zdravotní klauniády jsme rozdali skoro 3 miliony hodin smíchu! Za dvacet let jsme 
se proměnili, hodně jsme se naučili, naše červené nosy se dostávají na stále nová místa a vymýšlíme stále nové 
programy - ale to podstatné se nemění. Humor a smích je podle nás ta nejsilnější zbraň proti smutku. A my se jí 
neváháme použít!“ shodují se Lukáš Houdek a Petr Jarčevský, programový umělecký ředitel organizace Zdravotní 
klaun. 
 



 
 
Kontaktní údaje: 
Jana Zavřelová, DiS. 
správce archívů a metodik parku 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Košumberk 80, 538 54 Luže 
tel. 469 648 115, 733 533 017 
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz 
Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz  

http://www.hamzova-lecebna.cz/

