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Výroční zpráva o činnosti 

za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předkládá 

Správní rada MCT z.s. 

v Praze dne 30. 4. 2018 



 
Mezinárodní centrum tance Praha z.s. 

 

1) Základní údaje – identifikace: 

Název:    Mezinárodní centrum tance, zapsaný spolek 

Sídlo:     Modrá 1980, 155 00 Praha 5 

Pracoviště:    TCP, Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5 

E-mail:    mezinarodnicentrumtance@gmail.com 
IČO:     63 83 21 43 

Právní subjektivita:   zapsaný spolek 

Registrace :    21. 11. 1995; Ministerstvo vnitra,  Č.j.: II/s-OS/128 524/95-R 

 

 

2) Řízení společnosti - organizační schéma 
Personální protokol – viz příloha č. 1 
 
 

3) Personální situace    

Počet členů sdružení: seznam členů – viz příloha č. 2  
- studenti 5. – 8. ročníku tanečních konzervatoří (zatím pouze TCP) 

- absolventi tanečních konzervatoří (zatím pouze TCP) 

- spolupracovníci – umělečtí, odborní, dále produkční a marketingoví partneři 

 

 

4)  Prostorové zázemí:  
Zapsaný spolek dočasně používá kancelářské zázemí TCP v jeho sídle ve školním areálu Pod 

Žvahovem 463, Praha 5. Konzervatoř TCP pro účely MCT vyčlenila tyto prostory: 3 taneční 

zkušebny, 2 šatny, kancelář (víkendy dle zvláštního rozvrhu, pracovní dny a zkoušky od 16.00 

do 19.30 hod.). Nájem prostor garantuje TCP a stanoví ho pouze podle skutečných 

nekomerčních nákladů vztažených k ploše místností.  

 

 

5) Obsah činnosti - aktivity: 
Hrací plány – viz příloha č. 3 

 

Analýza hracích plánů -  viz příloha č. 4 

 

Přehledy repertoárů – viz příloha č. 5  

 

Obecné – periodické cíle:  

- samostatná správa umělecké agentury, která se specializuje na mladé umělce a studenty, 

resp. na jejich praktické dovednosti a umělecké projekty 

 

- koprodukce akcí při realizaci dramaturgie a hracích plánů Baletu Praha Junior a Baby 

Baletu Praha s Tanečním centrem Praha.  
 

- produkčně technické zázemí v rámci projektu „Invaze tance do regionů“  
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- spolupráce se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK – čtyři představení „Orchetr na 

dotek“. Jedná se o vzdělávací program pro dětské publikum doplněné o taneční výstupy 

Baletu Praha Junior a Baby Baletu Praha. 
 

- spolupráce při akci Mezinárodní týdny tance. Součástí MTT bylo i představení s názvem 

Happening tanečních konzervatoří, které má už dlouholetou tradici. Jedná se o setkání 

tanečních konzervatoří.  
 

6)  zahraniční akce a styky – viz příloha č. 6  

 
 

7) ekonomika – účetní závěrka – viz příloha č. 7 

 

 

8) hrací plány – schémata – modely – viz příloha č. 8 

 

 

9) rozpočty – viz příloha č. 9 

 

 

10) Propagace – viz příloha č. 10 
 

  

11) hodnocení činnosti – recenze, nezávislé zprávy a protokoly – viz příloha č. 11 

 

Mezinárodní centrum tance  
Jedná se o organizaci, jejíž název vznikl již v 80. letech při akcích na podporu mezinárodní 

spolupráce se zahraničními vzdělávacími a uměleckými centry (akce typu Mezinárodní týden 

tance, Letní taneční workshop atd.). Od roku 1994, kdy oficiálně vznikla konzervatoř TCP, se 

studenti vyšších ročníků pravidelně organizují ve spolku a přebírají odpovědnost za vybrané 

odborné, umělecké a společenské aktivity. Přímo v provozní praxi se učí řídit neziskovou 

organizaci a činnost v oblasti, kterou profesionálně studují. Jedná se o orientaci v oblasti 

eknomie, fundaraisingu, archivu, marketingu, produkce či zahraničních styků. 

 

Spolek (dosud ve spolupráci s hlavním pořadatelem: TCP konzervatoří) připravuje vybrané 

umělecké akce, např. programy pro školy Jak se dělá tanečník a Stvoření tance. Dále balety a 

celovečerní představení dvou studentských uměleckých těles – staršího Baletu Praha Junior  

jako např. Kauza Prometheus a Nulová gravitace a mladšího Baby Baletu Praha jako např. 

Vítej na světě. Od září roku 2001 spolek převzal péči také o Dětské taneční studio a zajišťuje 

jeho vzdělávací činnost. Dále postupně přebírá samostatnou produkci mimopražských 

uměleckých akcí a připravuje podmínky pro celoroční umělecký provoz samostatného 

tanečního souboru Balet Praha Junior, který je tvořen studenty a absolventy 6. až 8. ročníku a 

od roku 2004 provoz nového souboru Baby Balet Praha, jehož členové jsou studenti 3. až 5. 

ročníku. Od sezóny 2010/11 je již spolek zřizovatelem a hlavním producentem obou 

studentských souborů s veškerou odpovědností s tím spojenou. To umožňuje příliv několika 

zkušených absolventů TCP do vedení MCT, čímž narůstá kvalita akcí.  

 

Spolek řídí předseda zvolený valnou hromadou, uměleckou radou členů. Poradní orgán je 

jmenován ze zainteresovaných členů zvlášť pro každou sezónu. 
  



V Praze dne 30.4.2018                                               
                                                                                               Iveta Krmelová 
                                                                                               předsedkyně MCT 
 


