
Novocirkusoví umělci založili na táboře pro dětské domovy Cirkus Myšinec 

Ostrava (23. září 2022) – Projekt Vzdělávání cirkusem se v létě vypravil na letní tábory. Na 

prázdninové akci spolku Duha Zámeček pro kluky a holky z pěti dětských domovů zaujali lektoři 

z Cirkusu trochu jinak děti natolik, že si založily Cirkus Myšinec a s nacvičeným představením plným 

žonglování a artistických prvků vyrazily na představení do domovů pro seniory i na akce pro 

veřejnost. 

Celotáborovou hru, bodování a další tradiční táborové aktivity nahradil na letošním táboře Duhy 

Zámeček nový cirkus a streetart. Kluci a holky z DD Fulnek, Liptál, Příbor, Čeladná a Praha-Klánovice i 

z rodin celý tábor žonglovali, trénovali artistické dovednosti, učili se sprejovat graffiti a za všechny 

aktivity vydělávali táborové peníze „chechtáky“. S nacvičeným představením vyrazili na konci tábora 

do domovů pro seniory v Kyjovicích a Raškovicích, aby se naučili nejen brát, ale i dávat.  

 

Novocirkusové aktivity zaujaly děti natolik, že po prázdninách odehrály táborové představení i také 

na dětském dni společnosti Kovona Systém v Českém Těšíně a na obecních slavnostech v Kyjovicích. 

 

„Děti byly netradičním programem nadšené, od tréninků v cirkusovém šapitó až po výuku sprejování. 

A cirkusová vystoupení je tak nadchla, že jsme hned začali shánět akce, na kterých by mohli vystoupit 

na podzim. Vypadá to, že na novocirkusové vlně pojedeme ještě několik měsíců,“ popsala atmosféru 

předsedkyně Duhy Zámeček Ivana Sobolová. 

 

Táborové aktivity byly součástí projektu „Vzdělávání cirkusem – Education by circus“, který kromě 

akcí s dětmi z dětských domovů zahrnuje také workshopy ve školách, přípravu představení pro školky 

Motýlí svět o vztahu k přírodě a životnímu prostředí nebo žonglérské a artistické dílny pro veřejnost. 

Projekt se představil také na mezinárodním festivalu CIRKULUM, který se letos přesunul z porubské 

Hlavní třídy na Slezskoostravský hrad. Mezinárodní projekt teď bude pokračovat dalšími workshopy 

ve školách, tentokrát na Islandu. 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu o další informace se obraťte na Nelu Chamrádovou: 

nela.chamradova@cirkusjinak.cz, 702 001 601 
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