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26. 4. 2018, Praha  
 

ZDRAVOTNÍ KLAUNI PŘIVEZLI RADOST A SMÍCH SENIORŮM DO 
NEMOCNICE TÁBOR   

 
Zdravotní klauni v dubnu opět rozvážejí radost a smích do míst, která nemohou 
navštěvovat pravidelně. Oblíbená akce Turné plné smíchu letos cílí primárně na seniory a 
jednou z deseti zastávek se stalo i oddělení následné péče v Nemocnici Tábor.  

 
Během bezmála tříhodinové návštěvy potěšili Zdravotní klauni s červenými nosy téměř 70 
pacientů oddělení následné péče. Celkem 11 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří do 
zařízení přijeli, je speciálně vyškoleno právě pro práci s geriatrickými pacienty. Svou vizáží, 
kostýmy, ale i scénkami, které rozehrávají, se snaží k seniorům co nejvíce přiblížit a vyvolat 
v nich milé vzpomínky na mládí. Hrou na hudební nástroje a zpěvem lidových písní tak 
rozezpívali snad každého a pacient, pan Josef, dokonce neváhal sundat oční záslepku, aby 
lépe viděl.  
 
V pokoji, kde byl o hudbu největší zájem, Zdravotní klauni zahráli a zazpívali každému na 
přání. Zazněla tak árie od Andrei Bocelliho, píseň Arizona z filmu Limonádový Joe, tradiční 
Škoda lásky pro paní Jiřinku, která zavzpomínala, jak ni tančívala s manželem. „Walda už na 
mě nahoře čeká“, prohlásil pan Josef a následně si s klauny zanotoval Žlutý růže z Texasu.   
 
Celou návštěvou je provázela koordinátorka dobrovolnického centra Irena Vávrová, která 
vyzdvihla, že právě táborská nemocnice je jedinou v kraji s vlastním dobrovolnickým 
centrem. Pacienty o návštěvě Zdravotních klaunů předem informovala a každý se na ni 
připravoval jinak. Literárně nadaná pacientka, paní Zdeňka, jim napsala krásnou báseň a 
následně zarecitovala, paní Eva byla naopak skeptičtější: „Nemyslela jsem si, že bude jejich 

návštěva na takovéto úrovni, bála jsem se toho, že to tady bude jako v cirkuse, ale bylo to 

skvělé, moc mě překvapili!“ 

 
Dva předchozí ročníky Turné sklidily takový ohlas, že se stalo doslova tradicí. Svou 
jednorázovou návštěvou tentokrát potěší deset zdravotnických zařízení, kam nemohou 
docházet pravidelně. Na rozdíl od prvních dvou ročníků je letošní akce zaměřena primárně 
na seniory a geriatrické pacienty.  
Celkem 86 Zdravotních klaunů pravidelně navštěvuje 62 dětských oddělení nemocnic, 8 
domovů pro seniory a jeden hospic. O klaunské návštěvy má však zájem přes 50 dalších 
zařízení, které organizace musí s ohledem na kapacity odmítat. V termínu 24. – 27. 4. 2018 
Zdravotní klauni postupně rozvezou radost a smích seniorům do Českého Brodu, Chlumce 
nad Cidlinou, Tábora, Třebíče, Vyškova, Buchlovic, Brna a Ostravy.  
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Zdravotní klaun, o. p. s., je nezisková organizace s mezinárodní působností, která již od roku 
2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším 
potřebným v oblasti zdravotnictví. Přispívá tím ke zlepšení jejich psychického i celkového 
zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv speciálně vyškolených Zdravotních klaunů. V 
současné době navštěvuje 86 Zdravotních klaunů pravidelně 62 nemocnic, 8 domovů pro 
seniory a jeden hospic. Zdravotní klaun je partnerem Red Noses International a členem 
European Federation of Hospital Clown Organizations. 

Kontakt: 

Kateřina Procházková, PR a komunikace  
komunikace@zdravotni-klaun.cz, 774 161 499 
 

Poznámky pro editory: 

• Stránky organizace Zdravotní klaun  

• Fotografie z Turné plné smíchu 2018 (Nemocnice Tábor)  

• Logo organizace 

• Závěrečná zpráva za rok 2017  

 

V případě zájmu o téma, či reportáž z pravidelné klauniády, nás neváhejte kontaktovat, rádi 
pro Vás po dohodě vše zajistíme.  
 
ZDE naleznete plán návštěv, kde si můžete vybrat nejbližší nemocnici a nejvhodnější termín.  
 
Přispějte svou žurnalistickou silou dobré věci. Děkujeme! 
 

 

           

 


