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Působivou akrobatickou
show přiveze v pátek
do Ostravy Čínský
národní cirkus. I s ním
Ladislav Knos řadu let
spolupracoval. Ještě
předtím ale šéfoval
německo-švýcarskému
cirkusu Fliegenpilz,
tuzemské Praze a taky
Humbertu. Práci v něm si
v dětství vysnil.

K cirkusu přišel na inzerát.
Dotáhl to až na „direktora“
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Charlie Straight pojedou
na festival do Brightonu

Jeho historie sahá do doby před
více než dvěma tisíci lety.
■ V dávných časech byli dokonce
artisté v Číně využíváni pro
zastrašování nepřítele
v bitvách.
■ Cirkus tvoří špičkoví akrobati,
kteří se připravují od útlého
dětství. Dostat se do národního
cirkusu je pro rodiny věcí
prestiže.
■ Příprava jednoho představení
trvá třeba i deset let. Aktuální
evropské turné se jmenuje FENG
SHUI. Životní harmonie.
■ Provází ho hudba německého
zpěváka a skladatele Konstantina
Weckera.
■ V Ostravě cirkus vystoupí
v ČEZ Aréně v pátek 22. března.
■ Už zítra se ale představí v Brně,
o dva dny později v Pardubicích
a 24. března zavítá do Ústí nad
Labem.
■

Inspiroval ho Cirkus Humberto

Hned první sezona v roce 1966 se
ale trochu zvrtla. Z řeckého turné
byla tour po Bulharsku. Do Řecka
totiž Cirkus Praga kvůli nepokojům v zemi nepustili. Nakonec ale
měla i šňůra po Bulharsku úspěch.
Pro Ladislava dvojnásobný.
V týmu bulharských kolegů totiž
potkal hezkou černovlásku a ještě
před návratem domů se s ní oženil. Jsou svoji doteď.
U cirkusu se rozhodl zůstat.
„Říká se, že kdo prošlape jedny
boty u cirkusu, už s ním zůstane.“
Časem se začal starat o reklamu,
pak dělal tajemníka. A v roce 1979
se konečně splnil jeho sen: stal se
ředitelem Cirkusu Humberto. Jaké
to bylo? „Pochopitelně jiné než
v knize. On si to Bass celé vymys-
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ihle akrobati patří mezi
světovou špičku. Nečekejte ale cvičence, kteří tak
trochu bezmyšlenkovitě
střídají jednu figuru za druhou.
Pro Číňany akrobacie není jen fyzické cvičení. Vkládají do ní třeba
i filozofický aspekt: touhu po harmonii těla a duše.
Teď Čínský národní cirkus, jehož kořeny byste našli před více
než dvěma tisíci lety, přijíždí do Ostravy. Jedním z lidí, kteří ho důvěrně poznali, je i Čech Ladislav
Knos.

Jak se k cirkusu, a později i tomu
čínskému, dostal? To je dlouhý příběh. Je plný úsměvů i těžkých
chvil, ale co hlavně – je o jednom
velkém splněném snu.
„Ono to celé vzniklo v dětství,
kdy jsem jednou k Vánocům dostal knížku Cirkus Humberto od
Eduarda Basse,“ začíná vyprávění
dnes sedmdesátiletý Ladislav
Knos. Jeho maminka byla švadlena (rodinné krejčovství jim v roce
1948 zabavili), táta byl typograf.
Normální neartistická rodina.
Malý Ladislav měl ale po dočtení
Bassovy knihy jasno: bude ředitelem cirkusu. Všude o tom básnil,
a tak si ve škole brzy získal přezdívku Cirkusák. Chvíle, kdy pozná život s lidmi od maringotek, ale byla
tehdy ještě vzdálená. Vystudoval
průmyslovku a stal se automechanikem. Pracoval u ČSAD.
V roce 1965 našel v novinách inzerát sdělující, že Československé
cirkusy a varieté hledají garážmistra pro turné do Řecka. Ladislav
Knos neváhal. Přihlásil se a práci
dostal.

B 3

První českou kapelou, která si zahraje na evropském festivalu nové
hudby The Great Escape, budou
třinečtí Charlie Straight. Skupina
v sobotu za skladbu roku Coco získala Anděla, cenu Akademie populární hudby. Do britského Brightonu hudebníci pojedou ve třetím
květnovém týdnu. Charlie Straight
se na festival dostali na doporučení programového ředitele, kterého
zaujali loni v říjnu ve Vídni. (jog)
OSTRAVA

Fyzická zdatnost

Základy tvoří osm základních
forem čínského akrobatického
umění, které vzniklo už
v dynastii Han. V cirkusu proto
vystupují jen ti nejlepší akrobati.
2x foto: TicketArt

Odvážná čísla

K Čínskému národnímu
cirkusu patří nejen
poutavý příběh, ale také
jedinečná hudba
a především strhující
akrobatická čísla.
Účinkující nastavují laťku
opravdu vysoko, a to
někdy i doslova.

Po třech týdnech se včera opět vrátili diváci do zábřežského Kina
Luna, tak dlouho totiž trvala jeho
rekonstrukce. „Došlo k demontáži
starých sedadel, které byly nahrazeny pohodlnějšími. Součástí rekonstrukce byla úprava podlah
a osvětlení, novou tvář dostala i pokladna,“ řekl mluvčí ostravského
obvodu Michael Kutty s tím, že práce budou pokračovat ještě v letošním roce, kdy mimo jiné úpravy čekají další vnitřní prostory, ve kterých vznikne i kinokavárna. (ova)
FRÝDEK-MÍSTEK

Technické služby se
pustily do jarního úklidu
Frýdecko-místecké technické služby začaly s jarním úklidem města.
„Spolu s ním zahájíme i blokové
čištění ulic, které je provázeno dočasným zákazem parkování. První
bude provedeno 19. a 21. března
na ulici Novodvorská. Žádáme proto řidiče, aby sledovali dopravní
značení, které s předstihem na čištění upozorňuje,“ řekl ředitel technických služeb Jaromír Kohut
s tím, že aktuální informace o tom,
kde se právě úklidové práce provádějí, najdou občané na stránkách
technických služeb.
(ova)

ostrava.idnes.cz
Další fotografie si můžete prohlédnout
na krajském webu.

Cirkusový veterán

Ladislav Knos život zasvětil
cirkusu. Přitom původně
vystudoval průmyslovou
školu, stal se
automechanikem a pracoval
u ČSAD. Když ale
v novinách uviděl inzerát,
přihlásil se a stal se
garážmistrem u cirkusu.
Foto: Martin Straka

lel. A v roce 1953, když se zestátňovaly cirkusy, tak tehdejší ministr
kultury Václav Kopecký přikázal,
že jeden z cirkusů se musí jmenovat Humberto.“
U Humberta zůstal ale jen dva
roky a odešel dělat „direktora“ Cirkusu Praga. S ním projezdil svět.
Poslední štací byl východní Berlín
v roce 1988. Tam o rok později, už
v roli ředitele německo-švýcarského cirkusu Fliegenpilz, zažil i bourání Berlínské zdi. „U hraniční zdi
jsme na podzim 1989 měli obytný
vůz a jednu noc jsme slyšeli veliké
ťukání. Všichni vylítli ven, že se ně-

Opravená Luna nabízí
divákům lepší posezení

BOHUMÍN

U hraniční zdi jsme
na podzim 1989 měli
obytný vůz a jednu
noc jsme slyšeli veliké
ťukání. Všichni vylítli
ven, že se někdo chce
k nám vloupat. Jenže
to začali bourat
tu zeď.

»

kdo chce k nám vloupat. Jenže to
„enderáci“ začali bourat tu zeď.“
Zhruba v roce 1992 si Ladislava
vyhlídli lidé od Čínského národního cirkusu. Ten produkoval známý rakouský umělec André Heller.
Ladislav Knos to vzal jako novou
zkušenost a výzvu. Spolu s Hellerem jezdil do Číny, kde pro cirkus
vybíral artisty, a o ty se pak při turné v Evropě staral, stejně jako o organizaci vystoupení. U této práce
vydržel až do roku 2004 a ještě
dnes, když Čínský národní cirkus
přijíždí do Česka, pomáhá v propagaci.

Práci artisty či krotitele šelem si
nikdy sám nevyzkoušel. Ani po
tom netoužil. Třeba vystoupení
Čínského národního cirkusu ale
obdivuje. Nejen kvůli tomu, že
jsou precizní po fyzické stránce,
ale třeba i proto, že artistická čísla
nejsou samoúčelná, nýbrž utvářejí
příběh.
Které číslo z aktuálního představení ho nejvíc fascinuje? „Třeba
hned to první je působivé. Artisté
na čtyřech ukotvených sloupech
dělají nepředstavitelné věci. Ale
tam si člověk nevybere, všechno je
špičkové.“
Markéta Radová

Kvůli vandalům město
omezilo pobyt v parku
Polámané lavičky, zničené koše,
poškozená zeleň. Tak často vypadá park Petra Bezruče v centru Bohumína po nočním řádění opilých
vandalů. „Zničení naučné stezky
bylo poslední kapkou. Nejrychlejší
možností, jak zasáhnout, bylo
schválit provozní řád. Ten určuje,
že po desáté hodině večer do pěti
hodin ráno se v něm nebude smět
nikdo pohybovat. Výjimku bude
tvořit průchod parkem, který spojuje ulice Jana Palacha a Janáčkovu,“ řekl starosta Petr Vícha. (ova)

Vaším objektivem V této rubrice vám přinášíme fotografie uživatelů internetového serveru rajce.net, na kterých zachytili zajímavé akce konané v Moravskoslezském kraji

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální dění v Moravskoslezském
kraji, mohou se objevit i v novinách.
Na www.rajce.net si založte
zdarma účet. Další návody na:
www.navody.rajce.net.
INZERCE

Jaro už se blíží O uplynulém víkendu se zámek v Kravařích

na Opavsku převlékl do veselých jarních barev a ožil již
tradiční akcí nazvanou Velikonoce na zámku...

...nechyběl bohatý doprovodný program včetně
hudebních vystoupení a ukázek tradičních řemesel.
3x foto: anylka.rajce.net

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

