
Projekt Cirkus Happy Kids ve Velkých Hamrech – netradiční oslava dne dětí 

Termín:  28. května  -  3. června 2017 

Stručný popis projektu: 

Projekt spočívá v nacvičení představení pod vedením profesionálních artistů, kteří projeli téměř celý 

svět a tento projekt realizovali řadu let v Německu, nyní již druhým rokem v České republice. Jejich 

cirkus přijede do Velkých Hamrů s vlastním cirkusovým šapitó, na jehož stavbě se jako pomocníci 

budou podílet dobrovolníci z řad rodičů a pedagogů. 

Všichni žáci naší školy budou rozděleni do menších skupin a během jednoho týdne se naučí základům 

řady artistických profesí – kouzelníci, chůze po laně, fakíři, klauni, černé divadlo, žongléři, visutá 

hrazda a akrobacie. Všechny děti bez ohledu na své současné dovednosti budou mít možnost se 

projektu zúčastnit a být součástí vystoupení. Hlavním cílem není stát se artistou, ale prožít společné 

chvíle s ostatními, rozvíjet vlastní schopnosti, zažít úspěch, poznat jiné lidi a nové prostředí. Více 

informací na http://www.circushappykids.com 

Součástí projektu je také řada vystoupení, jak pro jiné školy a školky, tak také pro rodiče, známé a 

kamarády. 

Vystoupení jsou plánována na tyto dny:  

Čtvrtek  1. 6. 2017  10:00 Generální zkouška skupina A – kostýmová – pro žáky jiných škol 
17:00 Premiéra skupiny A  

Pátek 2. 6. 2017 10:00 Generální zkouška skupina B – kostýmová – pro žáky jiných škol 
17:00 Premiéra skupiny B 

Sobota  3. 6. 2017 10:00 Závěrečné vystoupení skupiny B 
   14:00 Závěrečné vystoupení skupiny A 
 
Dobrovolníci:  

Potřebujeme pomoc při stavění šapitó a jeho rozebírání, tj. ve dnech Neděle 28. 5 .2017 od 10:00 a 

sobota  3.6.2017 po skončení představení cca  v 16:00 hodin. Jedná se asi o 10 – 15 lidí, lépe mužů. 

Financování: 

Projekt  je většinou financován z poplatků žáků ve výši 150 Kč a vstupenek ve výši 200 Kč. Tento 

způsob je pro naše podmínky velmi komplikovaný a neumožnil by účast všech dětí.  

Návrh financování:  

Poplatek žáků snížit na 50 Kč/ žáka a vydat na každého žáka  slevenku na vstupenku(y) ve výši 100 Kč. 
Bude tedy potřeba dofinancovat cca 50 tis Kč. 
Sběr papíru – žáci + učitelé  8 000 – 9 000 Kč 
Příspěvek SRPŠ   20 000 Kč 
Sponzorské dary  21 000 Kč 
 
Ve Velkých Hamrech  23. 3. 2017     
Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy 

http://www.circushappykids.com/

