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Balynka třídí odpad v ČR
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Ušatá Balynka, pohádkové štěně a zároveň talentovaný psí detektiv z pohádky »O Balynce, dobrém
štěněti a třídě nízkých kamarádů«, zahajuje sezonu 2016. V letošním roce se opět rozjela do deseti
krajů naší vlasti.
Pohádka O Balynce je divadelní představení karlovarského hudebního divadla, které má za cíl
nejmenší diváky pobavit, ale hlavně ukázat správný postoj ke třídění odpadu a jeho recyklaci.
»Všechny děti jsou dopředu svými učiteli seznámeny s tématem představení, a proto na něj mohou
reagovat a vlastně se tak samy účastnit děje,« říká principál Libor Balák. Právě díky předcházejícímu
metodickému vedení, které principál zmiňuje, je toto představení ze vzdělávacího projektu společnosti
EKO-KOM tak mimořádné a malí diváci si odnáší z představení hlubší zážitek.
V loňském roce se Balynka na chvíli zabydlela dokonce i v našem hlavním městě, kde na divadelních
scénách na Letné a na Žižkově zaplnila hlediště 40 představeními. Kromě toho se představila v
dalších 90 opakováních této inscenace od Aše až po Ostravu a oslovila díky tomu celkově přes 30
000 dětí!
Po úspěšných zastávkách v jižních Čechách a Ústeckém kraji spěchá Balynka do Plzeňského a
Středočeského kraje. V pondělí 11. dubna potěšil děti z mateřských a základních škol v Bělé nad
Radbuzou v Plzeňském kraji. Po dvou představeních ale Balynka nejela s celým divadlem domů, ale
pokračovala do Středočeského kraje, kde odehrála a ještě odehraje v tomto aprílovém týdnu dalších
šest představení v kulturních zařízeních mezi již rozkvetlými stromy v Berouně 12. dubna v Kulturním
domě Plzeňka, Lysé nad Labem 13. dubna v Kině Lysá nad Labem, v Říčanech právě dnes v KC
Labuť a nakonec se zítra objeví v 1. základní škole Rakovník, kde svou pouť po této oblasti zakončí.
S Balynkou společně cestuje i mobilní výstava Brána recyklace, další série představení bude
pokračovat v květnu a v červnu, ale i po prázdninách - po celé ČR.

