
 

 

JUST TRY IT: Novocirkusoví umělci z Česka a Islandu vyrážejí do škol 

 

Ostrava (17. května 2022) – Po úspěšné premiéře novocirkusového představení Just Try It v porubském 
Pokladu vyrážejí propagátoři nového cirkusu do moravskoslezských škol. V Kravařích, Opavě, Karviné a 
podbeskydské Morávce si pro děti kromě dalších repríz Just Try It připraví workshopy žonglování i 
artistických dovedností, ve kterých je netradiční formou provedou světem kultury, sportu, pohybu a umění.  
Ostravští školáci mohou představení navštívit 9. a 10. června dopoledne na festivalu Cirkulum na 
Slezskoostravském hradě. 

Představení Just Try It, které vzniklo díky podpoře z programu Kultura financovaného Fondy EHP, školákům 
představí prostředí cirkusu a nenásilnou formou otevře téma šikany mezi dětmi. „Spolupráci se školami se 
věnujeme dlouhodobě a proto jsme se rozhodli připravit představení zaměřené na problematiku, která je stále 
aktuálnější, a zprostředkovat dětem téma šikany jinou formou, než jak ho znají z besed nebo přednášek,“ 
vysvětli principál Cirkusu trochu jinak Václav Pokorný. 

Právě Cirkus trochu jinak tvoří základ hereckého týmu, který doplnili umělci z islandského Hringleikur a mladí 
nadšenci z ostravské Circus teens academy. 

Návštěvy škol jsou součástí projektu „Vzdělávání cirkusem – Education by circus“, který zahrnuje také tvůrčí 
spolupráci s dětmi z dětských domovů, přípravu představení pro školky Motýlí svět o vztahu k přírodě a 
životnímu prostředí nebo žonglérské a artistické dílny pro veřejnost. Jedním z vrcholů projektu bude 
mezinárodní festival CIRKULUM, který se letos přesune z porubské Hlavní třídy na Slezskoostravský hrad. 
Festivalem ale projekt neskončí, bude pokračovat například na prázdninovém táboře pro děti z dětských 
domovů, které si s cirkusáky nacvičí společné představení a to pak odehrají v domovech pro seniory i na 
obecních slavnostech v regionu. 
 
 
 
 
 
Nabídka pro média 
Můžeme zajistit vaši návštěvu a natáčení/focení na workshopech v uvedených školách, které proběhnou od 23. 
5. do 2. 6. 2022. V případě zájmu se obraťte na Nelu Chamrádovou: 
nela.chamradova@cirkusjinak.cz, 702 001 601 

 
 
 

 


