
 

 

Jak se děti z Opavy učily dělat CIRKUS 

 

Na začátku srpna se rozhodlo 17 malých dobrovolníků z Opavy a okolí, že se chtějí na sedm 
dní stát profesionálními cirkusáky, a tak se přihlásili na náš letní zážitkový pobyt „Cirkus“ v 
Bohušově.  

První den proběhl konkurz, kde se ukázalo, že všichni účastníci oplývají mnoha talenty. Malí 
cirkusáci se zdokonalovali v artistických disciplínách a stavěli šapitó. Zkoušeli chůzi na chůdách, 
učili se přeskakovat lano, dokonce přijeli motorkáři z vedlejšího cirkusu a ukázali jim plno 
nových kousků. Večer všichni secvičovali jógu challange.   

 

Již od druhého dne tábora nám ale začal škodil neznámý záškodník a vymýšlel různé naschvály 
a záludnosti. Třetí den otevřel záškodník klece zvířat a vyžadovalo to velké úsilí, než se nám je 
podařilo všechny najít a pochytat. Když jsme si mysleli, že je krize zažehnána, záškodník nelenil 
a otevřel voliéry s papoušky. Ti naštěstí v noci svítili, tak se je podařilo všechny najít a chytit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtvrtý den byl ve znamení psychické a fyzické odolnosti. I přesto, že nás čekaly tropické 
teploty, vyrazili jsme společně na výlet na nedalekou zříceninu hradu a po zpáteční cestě jsme 
se svlažili v řece a na limonádě. Odpoledne nás navštívili klauni, jelikož jich bylo málo, všichni 
naši cirkusáci dostali klaunský nos, přidali se k návštěvníkům, plnili disciplíny a večer si za 
odměnu mohli užít letní kino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předposlední den jsme celé dopoledne věnovali cirkusáckým hazardním hrám. Hrály se 
piškvorky, bingo a dokonce i kolo štěstí. Odpoledne jsme si zaběhali se slony, a protože nám 
záškodník vybral veškeré zásoby, malí cirkusáci chodili po místních obyvatelích a vyměňovali 
různé předměty, aby co nejvíce donesli zpět do cirkusu. Večer proběhla generálka na velké 
vystoupení a v noci strašidelná stezka odvahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední táborový den se nesl v duchu velkých příprav na představení. Nazdobili jsme šapitó, 
proběhly poslední tréninky a odpoledne mohla začít velká cirkusová show, na kterou se všichni 
poctivě připravovali celý týden. Přišli diváci ze širokého okolí. I poslední den ale úřadoval 
záškodník, který nám chtěl překazit vystoupení tím, že nám částečně pokazil mikrofon. My si 
ale poradili a i přes počáteční nervozitu proběhlo vše na jedničku. A na konci nás dokonce 
navštívil vycvičený pes a opravdový kouzelník, který nás naučil několik kouzel. Večer principál 
našel u repro bedny klaunský nos a všem bylo hned jasné, kdo nám celou dobu dělal naschvály. 
Než jsme jej stačili chytit, klaun utekl. Na závěr našeho cirkusového tábora dostali všichni malí 
cirkusáci zasloužený diplom pro profesionální cirkusáky. 

A už teď se těšíme, co nás čeká příští rok. 


