
CIRKUS 
ALEŠ    

-           
“V cirkuse 
mi nevadí 

vôbec nič.“

M: Ako dlho fungujete už ako 
cirkus?
Pán Aleš: Ako cirkus fungujeme 
už 120 rokov. Na začiatku našej 
existencie boli 3 bratia: Mikuláš 
Aleš, Tomáš Aleš  a Ján Aleš. Z 
Mikuláša sa stal slávny maliar, z 
Tomáša kňaz a Ján Aleš je náš 
prapraotecko, teda aj zakladateľ 
samotného cirkusu. Vtedy(za 
komunizmu) sme však nefun-
govali samostatne ako cirkus, 
patrili sme pod väčší, kde Ján 
Aleš zo začiatku vystupoval s 
bábkovým divadlom.  Keď zistil, 
že  toto je to, čo ho baví a čo 
chce robiť, rozhodol sa osamo-
staniť. Povolenie na samostat-
ný cirkus žiadal v Česku, kde 
ho však nedostal. Tak prišiel 
na Slovensko(Žilina), kde mu 
Slováci povedali:,,Ale čo Vám tí 
Češi budú zakazovať, tu máte 
pečiatku!“
(Keď na to súčasný majiteľ cir-
kusu spomínal, smial sa, že aká 
irónia, že nie Češi, ich rodáci, 
ale práve Slováci im to povolili.)
M:Dosť dlhá a krásna história. 
A na Slovensku už vystupujete 
koľko rokov?
Pán Aleš: No ja mám 58 rokov. 
A na Slovensku sme pravidelne 
každý rok už 40 rokov. Sme tiež 
už 5. generácia nášho cirkusu 
a veríme, že to nikdy neskončí, 
že naši potomkovia budú baviť 
ďalej tisíce ľudí.
M: Cirkusy sú  známe svojím 
pohyblivým, dalo by sa pove-
dať kočovným spôsob života. 
Aj u Vás to určite nie je inak, 
takže koľko miest ste už navští-
vili?

Pán Aleš: Miest sme navštívili už 
vážne dosť. Boli sme v Holand-
sku,Poľsku,Rusku,Taliansku,Ru-
munsku,Nemecku,Slovensku(-
haha)-to sme precestovali skoro 
celé a Česku, odkiaľ aj pochá-
dzame.
M: Cestujete celý rok alebo 
máte určité časti, kde ostávate 
na dovolenku alebo sa dlhšie 
zdržiavate?
Pán Aleš: Cestujeme na sezóny. 
Sezóna začína už vo februári a 
končíme v októbri-novembri. 
Začíname v zime už len preto, 
že si všímame viac ľudí. V zime 
je veľa ľudí doma a do cirkusu 
prídu aj s detičkami ako v rámci 
oddychu, zábavy či pozrieť sa 
na zvieratká a v lete naopak 
všetci dovolenkujú a užívajú 
si pri mori ...no však jasné, kto 
by v takej horúčave sedel pod 
šapitom(haha).                                                                                              
V mesiacoch, v ktorých neces-
tujeme, máme oddych už aj 
my(haha). Naše zimovisko je v 
Prahe. Vtedy oddychujeme, ale 
i pripravujeme nové čísla, každý 
rok sa totiž snažíme vystúpenia 
meniť. Samozrejme nie všetky, 
lebo to sa nedá. Nejaké 4 vystú-
penia máme stále, ale ostatné 
sa snažíme pravidelne obmienať 
či zdokonaľovať. Napríklad pred 
dvoma rokmi chodili s nami 
vystupovať 5 chlapci z Ameriky, 
ktorí vystupovali na motorkách. 
Niekedy sme tiež vystupovali aj 
so živou hudbou, napr. s He-

V TOMTO ČÍSLE SOM SA VÁM ROZHODLA PRIBLÍ-
ŽIŤ ŽIVOT CIRKUSANTOV. TAK ZNÁME SLOVÁ A 
ZÁROVEŇ NIE, VŠETCI ICH POZNÁME ALE IBA POD 
MENOM ČI ČÍSLOM, KTORÉ NÁM PREDVÁDZAJÚ, 
ALE ČO ZAŽÍVAJÚ A VŠETKO, ČO SA V CIRKUSE 
DEJE, TO POZNÁ MÁLOKTO. PRETO SOM SA ROZ-
HODLA, ŽE VYUŽIJEM TURNÉ CIRKUSU ALEŠ  A 
POROZPRÁVAM SA SO ZNÁMYMI „CIRKUSANTMI“.
ROZPRÁVALA SOM SA RIADITEĽOM CIRKUSU.
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