
Milí rodiče! 

 

Kdo alespoň jednou nechtěl být v dětství cirkusákem, artistou či kouzelníkem? Teď se to 

splní vašim dětem! Cirkus „Happy Kids“ přijede do Vaší školy! Vaše děti budou trénovat 

různá cirkusová vystoupení a v závěru projektu nám všem své dovednosti předvedou 

v jednom velkém slavnostním představení pro rodiče a veřejnost. Všichni jste srdečně 

zváni.  

Na bezpečnost Vašich dětí bude dohlížet tým profesionálních artistů v dostatečném počtu. 

Žádné z nacvičovaných čísel není pro děti nebezpečné a vždy je trénováno za účasti a 

dohledu zkušených trenérů. Čísla jsou přizpůsobena věku a zručnosti dětí a upravena tak, 

aby v žádném případě nemohlo dojít k úrazu.  

Věřte, že Vaše děti budou pod odborným vedením a dohledem v bezpečí a užijí si spoustu 

zábavy. 

 

V neděli  2.října 2016 cirkusový stan nebo-li šapitó postavíme společně na školním hřišti. 

 

V pátek 7.října 2016 stan zase rozebereme hned po skončení představení a cirkus 

v sobotu odjede. 

 

V těchto termínech budou nutně potřeba silní a pracovití pomocníci a pomocnice na 

postavení a rozebrání stanu. Stavba stanu začíná v 10:00 a končí při Vaší hojné 

podpoře mezi 13:00 a 14:00. Rozložení stanu začíná v pátek po představení a trvá 

přibližně 2 hodiny. Zapište se prosím na spodním útržku, kdy nás můžete tímto způsobem 

podpořit.  

 

Pro Vaše dítě začíná cirkusový projektový týden v pondělí 3.10.2016 a končí  

v pátek. Každý den Vaše dítě cvičí a trénuje pro cirkusové vystoupení, které si vybralo. 

 

Důležité termíny pro Vaše děti jsou: 

 

Čtvrtek 7.10.2016              pátek 8.10.2016 

10:00 generální zkouška    16:30 závěrečné představení 

17.00 premiérové představení 

 

Vaše dítě se musí zúčastnit každého představení svojí skupiny a být ve škole nejpozději 45 

minut před začátkem představení, aby si obléklo kostým a (v případě klauna) se nalíčilo. 

Pokud Vaše dítě nemůže z vážných důvodů přijít na představení, prosíme Vás, abyste 

školu včas informovali. Trenéři poté pro děti připraví vystoupení, které v případě jeho 

absence neomezí ostatní spolužáky a spolužačky.  

 

Vstupné na představení činí:  pro dospělé 200,-Kč 

               pro děti (od 3 do 14 let) 100,-Kč 

 

S přátelským pozdravem 

 

-------------------- Tento útržek prosím oddělte a odevzdejte ve škole. -------------------- 

 

Jméno: …………………………………………………………………….. Třída: ………………………. 

 

o Mohu / můžeme v neděli (…………………………………) od 10:00 pomoci se stavbou 

stanu. 

 

Počet osob:…………………. 

 

 

o Mohu / můžeme v pátek (……………………………….) od cca 18:30 pomoci s rozebíráním 

stanu. 

 

Počet osob:………………….. 

 


