
10. příloha č. 6 

 

Mezinárodní centrum tance,  z.s.  

zahraniční styky 
 

1.   Důvodová zpráva 

 

Od roku 2000, kdy první studenti denního studia Tanečního centra Praha, konzervatoře - 

gymnázia dosáhli 18 let, vytvořili občanské sdružení, které produkčně pomáhá zajišťovat 

tradiční aktivity TCP. Vznikla studentská umělecká agentura, která postupně přebírá 

samostatnou zodpovědnost nad některými z nich. V oblasti zahraničních styků je logické úzké 

spojení s uměleckými vedeními obou studentských souborů Balet Praha Junior a Baby Balet 

Praha a také s produkcí TCP, která koordinuje hrací plány. 

Pedagogové a studenti TCP rozvíjejí   důsledně  zahraniční  styky s významnými  

zahraničními  soubory,  školami  a  centry  od roku 1972.  Školní   soubor  "Balet Praha 

Junior"  i  vybrané skupiny studentů vyšších ročníků se dříve pravidelně zúčastňovali  

festivalů, choreografických  soutěží,  workshopů  a  kurzů v zahraničí. V posledních letech se 

zaměřujeme především na následující oblasti zahraniční spolupráce: 
 

1) reciproční spolupráce s vybranými zahraničními konzervatořemi a akademiemi, 

především s těmi, které také vykazují kontinuální uměleckou činnost, mají juniorská 

uměleckou činnost a dlouhodobou promyšlenou dramaturgii výstavby repertoáru  

 

2) účasti juniorských uměleckých těles na festivalu „Mezinárodní týdny tance“ (v roce 2018 

již 32. ročník), cyklus představení + seminářů + masterclassů a meetingů pro výměnu 

odborných informací v termínu festivalu (2. polovina dubna) 

 

3) účasti vybraných stážistů na mezinárodním „Letním tanečním workshopu“ (v roce 2018 

již 25. ročník), intenzívní příprava sezóny + nastudování repertoáru Baletu Praha Junior a 

Baby Baletu Praha, přijímací řízení pro zahraniční stážisty v následující sezóně, lektory jsou 

tvůrci repertoáru a vybraní pedagogové ze zahraničních partnerských institucí    

 

4) roční stáže vybraných studentů a absolventů zahraničních partnerů – dle zavedených 

pravidel pro stážisty a stipendisty TCP 

 

5) jednorázové zájezdy – vystoupení na akcích zahraničních partnerů dle objednávky a 

schváleného hracího plánu na sezónu 

 

 Z  partnerských organizací  jsou pravidelně  zváni  tvůrci  i  pedagogové   k výuce a umělecké   

spolupráci  v ČR. V  posledních  dvaceti letech zde proběhlo více než 40 zájezdů do většiny 

zemí Evropy a USA. Při všech zahraničních  akcích je vždy  účinně prezentována úroveň 

české kultury a uměleckého vzdělávání a jsou sbírány materiály a kontakty pro další rozvoj. 

Naopak – vzhledem k dotačním pravidlům MŠMT je vyloučené, aby byly zahraniční styky 

financovány z dotace, určené na provozní náklady konzervatoře, resp. její „umělecké“ 



činnosti. Proto se občanské sdružení studentů naší jediné neziskové taneční konzervatoře 

obrací  s těmito aktivitami na  resort kultury, Magistrát hl. m. Prahy, nestátní nadace a 

soukromé sponzory.  

Zahraniční aktivity považujeme za jednu z důležitých složek výuky mladého umělce a budoucí 

osobnosti v oblasti kultury a snažíme se zajistit u zahraničních  partnerů  optimální podmínky,  

které  by  umožnily   účast  těch  opravdu  nejlepších reprezentantů české kultury. 

Všechny akce  koordinujeme  s uměleckou radou Tanečního centra Praha,  které nám pomáhá 

zajistit kvalitu prezentovaného programu a celkovou úroveň naší účasti.  Při obsazení všech 

zahraničních akcí organizujeme konkurz, kterým jsou vybráni nejlepší reprezentanti a 

nejvhodnější repertoár pro danou akci. 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2018 

 

       Iveta Krmelová 

       předsedkyně MCT 


