
Miestriy úraa Ivlestskej časti
Bratislava - Karlova Ves
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Názov organizácie: OZ CirKusKus
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Zástupca organizácie: Elena Kremnická

Miestny úrad MČ Karlova Ves
Starostka Dana Čahojová
Oddelenie Kultúry - Karlova Ves

Námestie sv.Františka č.8

842 62 Bratislava

Vec: Žiadosť o prenájom priestorov v KCK (Molecova 2) za zvýhodnených podmienok v
rámci vzáiomnei spolupráce

Dobrý deň,

chceli by sme požiadat' o znEenie poplatku prenájmu priesíoru Karloveského centra
kul'h;try, vo veci realizácie cirkusových kurzov zameraných na pohyb a vzdelávanie
občanov Karlovej Vsi, v dátume 25. 9. 201 7 - 30. 6. 201 8. Naše kurzy nmštívi
každoročne cez 150 birzistov - detí, mládáe i dospelých, z ktorých mnohí žijú a
pósobia v Karlovej Vsi.

Konkrétne máme záujem o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry v tieto
dni a časy:

Utorok:

10:00 - 12:00 Vel7cá sála - kurz vzdušnej akrobacie pre začiatočníkov
16:3 0 - 18:00 Vel7cá sála - detský cirkusový Mtžok pre deti vo veku 10-15 rokov
16:3 0 - 18:00 Malá sála - cirkusová pripravka pre deti vo veku 5 -9 rokov
18:00 - 19:30 Velká sála - kurz vzdušnej akrobacie pre začiatočníkov a kurz
žonglovania



Streda:

19:00 - 21:00 Verká sála - kurz vzdušnej akrobacie pre pokročilých

Štvrtok:
16:3 0 - 1 8; 00 Velká sála - detsbý cirkusový kriok pre deti vo veku 10-15 rokov
18:00 - 19:3 0 Vel7cá sála - kurz pozemnej akrobacie AcroBalans
19:30 - 21:00 Velká sála - kurz vzdušnej akrobacie pre začiatočníkov a kurz
akrobacie na Cyr wheel-e

Piatok:

10:30 - 12:00 Velká sála - tréning našich lektorov
15 :00 - 16:3 0 Velká sála - detský cirkusový kriok pre pokročilé deti vo veku 10-15
rokov

Taktiá žiadame o možnost' bezplatne naskúšat' v priestoroch Velkej sály v
Karloveskom centre kultúry dve detské predstavenia v rozsahu 40 - 60 min. Jedno z
predstavení bude určené pre rodiny s det'mi, druhé bude zamerané na vekovú
kategóriu od 3rokov. Termíny skúšania budú určené po dohode s vedúcim oddelenia
KCK vždy na mesiac dopredu a ich celkový rozsah je 112 hodín. Ako protihodnotu
odprezentuje CirkusKus pre KCK do septembra 2018 bez nároku na honorár 6
produkcii. Na termínoch a druhu produkcie sa dohodne s ve«Mcim KCK jeden mesiac
pred vysh2pením.

VBratislave, 25.8.20l 7

Za OZ CirKusKus,
Elena Kremnická

Podpredsedníčka združenia
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OZ CIRKUSKUS

02 CirKusKus je prvou školou nového cirkusu na Slovensku.

ČO JE NOVÝ CIRKUS

V 70tych rokoch 20teho storočia umelci prevzali klasické pohybové umenia cirkusu, spojili ich s divadlom a tak
vznikol nový cirkus. Nový cirkus je cirkus bez zvierat, móžete ho vidiet' na doskách v divadle, má dej a myšlienku,
rozpráva nám príbeh. Jeho známym propagátorom vo steve je slávny kanadský súbor Cirque du Soleil.

ČO ROBÍME MY?
CirKus-Kus je prvou školou nového cirkusu. U nás nenájdete žiadne zvieratá ani maringotky, trénujeme v telocvičniach
a okrem cirkusových disciplín ako žonglovanie, pozemná či vzdušná akrobacia a ekvilibristika (umenie balansu) sa
intenzívne venujeme fyzickej gymnastickej príprave a divadelnému umeniu. Ola'em kurzov organizujeme aj
jednorázové workshopy a vystúpenia po celom Slovensku. Každoročne taktiež usporadúvame oslavu Svetového dňa
cirkusu, počas ktorej sa snažíme cirkus priblížit' širokej verejnosti.

ZONGLOVÁNIE
Žonglovanie pomáha prepájat' l'avú a pravú hemisféru l'udského mozgu a podporuje rast šedej mozgovej kóry. Vd'aka
žonglovaniu sa učíme premýšl'at' v súvislostiach. Vidíme svoj pola'ok v reálnom čase, vieme náš pokrok rozložit' na
drobné a pochopit' prečo a ako sme ho dosiahli. Ak takúto analýzu a pochopenie vieme aplikovat' aj na ostatné oblasti
nášho života, máme vyhrané.

POZEMNÁ ÁKROBACIÁ
Pre úspech v živote j e nevyhnutné vediet' tvorit' vzt'ahy a byt' tímovým hráčom. Naučit' sa dóverovat', naučit' sa
vychádzat' s l'ud'mi, naučit' sa byt' zodpovedným za ostatných a naučit' sa viest' ostatných. Vediet' správne komunikovat'
s ostatnými a pochopit' esenciu spolupráce sa móžeme naučit' aj vd'aka pozemnej akrobacii.

CYR WHEEL

Šport, gymnastika, tanec, umenie, vol'nost', la'eativita...Cyr wheel je vel'ký kovový knih, v ktorom sa človek sám drží a
točí sa vd'aka prenášaniu t'ažiska. Patrí medzi silovo i VC)l'OVO náročné disciplíny kde prekonávame náš strach, naše
možnosti a posúvame naše bariéry.

VZDUŠNÁ AKROBACIÁ
Vďaka vzdušnej akrobacii trénujeme nielen svoju silu a fyzickú zdatnost', ale aj svoju mentálnu odolnost' a budujeme
fyzickú a psychickú d6veru vo svo3e schopnosti. S takouto vnútornou silou sa žiadna prekážka nebude zdat'
nezdolatel'ná. Vd'aka róznym pozíciám na zerni aj vo vzduchu sa učíme pochopit' ako naše telo funguje a ako reaguje na
rí5zne situácie.
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