
Není reálné 
spočítat, kolik 

nejrůznějšího cir-
kusového materiálu jsme 
za ten rok nanosili z 
bodu A do bodu B, to by 
byly stovky tun. Troufám 
si říct, že nám rukama 
určitě prošlo takové 

menší stádo slonů.

Co ale spočítat 
můžeme je stavění našeho šapitó. Máme dvě, občas se staví jedno, občas druhé, občas obě. A za tento rok jsme ho postavili 51x. Což vychází co týden jedna stavba, o Vánocích si dáváme jakože volno. Celková zastavěná plocha by byla 4003,5 m čtverečních. Takže bysme dvakrát zastavěli hrací plochu Ronda. 2,3x, když budeme přesní.

Další 
nedílnou součástí 
cirkusového života 

je náš milovaný Wolksvagen. 
Nejde určit, kolikrát jsme ho 
naložili a vyložili, kolikrát jsme nastoupili a vy-
stoupili, kolik hodin jsme v něm strávili, ale můžeme
s jistotou říct, že jsme v něm letos najeli 3457 km.
A kdybychom se nešontali po naší republice, s tímto výkonem 

bychom dojeli až do Jeruzaléma. Viva la Transporter.

No a nejspíš 
poslední kapitolou našeho příběhu 
budou finance. Jelikož bez nich to 
dnes nejde. Nehodláme ovšem pitvat 
každou korunu, spíš jen tak pro zajíma-
vost. I si to trošku zaobalíme. Za rok 2018 
LeGrandem proteklo 291 kilogramů padesáti-
korun. Z toho jsme instruktorům a všem externi-
stům vyplatili 57,96 metrů čtverečních stoko-
run. A jelikož se musíme posouvat a materiál se 
opotřebovává, padla na něj letos věž z dvouko-
run, zhruba 647,5 metrů vysoká. 

za Vaši přízeň!

Poslední statistický výlev patří této zprávě. Je v ní použito 6202 slov, 
zabrala cca 22,6 hodin čisté práce a bylo u ní vypito asi 14 káv.

Tak, tímto jsme v závěru naší cesty. Byla rozmanitá, místy náročná, drtivou 
vetšinou ale příjemná ve skvělé partě. Tímto děkujeme všem vám, co jste se u 
nás nachomýtli a pomohli tak vytvořit tohle fascinující statistické představe-
ní. Díky za to, že jste vydrželi až do konce špílu. A hlavně díky za těch
385 695 vykouzlených úsměvů na tvářích všech věkových kategorií.

Cirkus LeGrando 
vznikl léta páně 2005, takřka 
pravěk, což znamená, že se na scéně pohybujeme 
již 4745 dní. Plus mínus. Za tu dobu se událo 
tolik věcí, akcí, dětí, táborů a bůhví jakých 
dalších taškařic, že by to vydalo i na knihu. 
Ale jelikož na to naše kapacity nesahají, roz-
hodli jsme se dát dokopy, spočítat, a zmapovat 
všechno, co se u nás událo za rok 2018.
Takže pokud ještě pohodlně nesedíte, udělejte 
to, protože v rukách třímáte historicky první 
výroční zprávu cirkusu
LeGrando.
 

(Pokud je vám rok málo, vemte do ruky kalkulačku 
a všechno si to vynásobte těma 13ti rokama, 

bude to o to velkolepější. - pozn. red.)
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Jeden ze 
tří hlavních pilířů 

naší činnosti. Do pěti pra-
covních dnů jsme vecpali 14 kroužků a 

kurzů, které probíhají na 3 pracovištích, 
zaberou nám 25,5 hodiny a pečujeme v nich o 
460 dětí a dospělých. Každý týden. Srdcem i 
duší. 

Kroužky zakončujeme velkolepou taškařicí Hurá 
do cirkusu. Během této akce, která trvala 
celých 7 dní, jsme stihli 4 generálky, 10 

představení a přes 150 mladých artistů 
ukázalo svůj um 558 žákům

z 15cti základních škol. 

Ano, na školy nesmíme zapomenout. S některýma spolu-
pracujeme již 10 let, jiné byly letos poprvé. Celkem jsme 

jich navštívili pět. Všechny projekty nás dohromady stály cca 
40 hodin čisté pedagogické práce, během nichž jsme obohatili o 

spoustu cirkusových dovedností 360 dětí. Abych nezapomněl, tři 
z projektů byly zakončené představením, každé se hrálo dvakrát. 
Tzn. 4 představení, desítky diváků, zhruba 80 dB potlesku              

                      po cca 8 minut.

       Dále bude naše představení malinko

     rozházené. Akce za akcí, každá jiná

   a specifická. Tak si to zkusíme nějak shrnout.
Navštívili 
jsme dva cirkusové
festivaly, během kterých 
se u nás ve stanu
vystřídalo 3067 lidí. 
Přesně. To je jako 383,375 
akvabelových družstev.
A to je hezký.  

Dále máme za sebou 
instruktorský kurz, během něhož 
jsme vyškolili 16 mladých a nadějných 
teenagerů, akci s názvem CirkusKemp, 
kde jsme 17 lidí napasovali do 6ti 
minutového videa na dva záběry, byli 
jsme na horách, kde jsme s 30ti dětma 
najezdili 66 000 metrů sjezdovek.
Taky jsme byli na táboře, již po 12cté, 
zahráli jsme 3 představení, obšťastnili cca 
300 vesnických diváků a 21x navštívili 
koupák. 

Také máme za sebou dva 
zahraniční projekty, ABCirk, v jehož rámci 

jsme navštívili s partou 5ti našich nadějných instruktorů 
Prahu a předaleké Irsko. Druhý výlet byl do Stuttgartu, 
kde 8 teenagerů mnoho hodin trénovalo ve spolupráci s 
německýmy kolegy aby předvedli 2 pouliční show. 

Taková srdcovka, doufáme že nejen naše, byl letos již pátý ročník 
festivalu Freš Manéž. Toho se účastnilo na 60 mladých a nadějných 
cirkusáků z celkem 5ti zemí Evropy. Dohromady z 8 měst. Velkolepé. 

Dále máme na programu 
pouliční průvody a podobné 

srandy, kterých se zůčastni-
lo stovky lidí. Během těchto 
akcí se rozsvítilo asi 428 
lampiónů, vypilo 54 litrů 
čaje, 3x jsme rozzářili 

oblohu ohňostrojem, 4x potě-
šili oko diváků ohňovou šou. 

Koupili jste si lístky, vystáli frontu, pohodlně jste se 
usadili a nyní budete svědky velice statistického předsta-

vení, které v našem skromném cirkuse nemá obdoby. 
Pojďme se do toho pustit.

Další důležitá složka 
naší činnosti je
činnost letní, a to 

zejména příměstské tábory. Těch jsme 
letos uskutečnili 5, na třech praco-

vištích. Během 175 hodin (za tu dobu byste 
to stihli autem 35x z Brna do Prahy a zpět) se nám pod 

rukama protočilo 284 dětí. S touto bandou jsme zahráli 5 
představení, která navštívilo dohromady 750 diváků. 
Takové množství by vyprodalo Besední dům Filharmonie 
Brno a ještě by asi dvě stovky lidí musely
čekat venku. 

Konfety, fórky, světelné efekty, metry krychlové mlhy nebo 
rozhrnutí opony počítat nebudeme, to by byla čísla hodna 
superpočítače. 

Taková ta 
základní statistika týkající se 
všech našich aktivit je tímto asi u konce. Samozřejmně, že v této 
záplavě je možná něco opomenuto, ale jsme jen obyčejní cirkusáci, ne 
kalkulačky. I tak máme za to, že čísla jsou to hezká. Čímž ale nejsme 
u konce se statistikou celkovou. Protože všechny tyto činnosti za 
sebou mají určitý background. Pojďme se na něj podívat.


