
Příloha č. 1 

 

PERSONÁLNÍ PROTOKOL MCT 2020 

                                                                                        

1. Umělecká rada:   Antonín Schneider (předseda) 
Viktor Svidró, umělecký ředitel BPJ 
Pavla Königsmarková, umělecká ředitelka BBP 
Vlasta Schneiderová, metodička 

  Kristýna Kronovetrová, DiS. 
 

 
2. Produkce:   Kristýna Kronovetrová, DiS. 

   
3. Fundraising:   Sylva Doležalová 

 
4. Propagace:      Bohdana Tkáčová, Silvia Nemcová 

 
5. Ekonomika:      Adéla Hausleitnerová, Anežka Tůmová 

 
6. Fb    Kristýna Kronovetrová  

 
7. Instagram:      Natálie Glembová, Eliška Bílková  

 
8. MCT web stránky:  Barbora Travinská, Ester Hrubá 

 
9. Archiv:     Monika Plachá, Oldřiška Neumannová, 

Magdaléna Šichová, Kristina Šoukalová 
   

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 7. 5. 2021            
 
 
        Antonín Schneider 
                předseda MCT



příloha č. 2 
 

BBP Cast 2020 
 

Cast - BBP A          year     group   
1. Muzajeva Lejla     2           D 
2. Brůžková Kristýna     3           D 
3. Hodboďová Adina    3  D 
4. Kubec Alfréd     3  D 
5. Kučerová Luciana    3        D 
6. Malzerová Eliška    3        D 
7. Shylava Kseniya     3  D 
8. Šínová Štěpánka     3  D 
9. Vacková Anna     3  D 
10.  Zíma Daniel     3  D 
11.  Liška Mikuláš     4  D 
12.  Slunečková Natálie    4  D 
13.  Staník Marek     4  D 

 

Cast – BBP B  
 

1. Chrenčíková Lucie    4  D 
2. Jehlíková Anna     4  D 
3. Petráňová Nikola    4  D 
4. Polach Marion     4  D 
5. Sazonova Serafima    4  D 
6. Šandová Nela     4  D 
7. Talpová Johanka     4  D 
8. Šichová Magdaléna    5  E 
9. Šoukalová Kristína    5  E 
10. Kuželová Vendula    5  E 
11. Matějková Valerie    5  E 
12. Bartáková Viktorie    5  E 
13. Logojdová Tereza    5  E 
 
 
V Praze dne 15. 8. 2019 
Aktualizace 30. 1. 2021 
       Mgr. Pavla Königsmarková  
       umělecká ředitelka BBP 
       

 



 
BPJ Cast 2020 

Cast        year  group 
  

 

1.   Müllerová Barbora   7  F 

2.  Kim Soejong    7  F 

3.   Efimová Eugenia     6   F 

4.  Glembová Natálka    6  F 

5.   Neumannová Oldřiška   6  F 

6.  Bílková Eliška    6  F 

7.  Hrubá  Ester     6  F 

8.   Plachá Monika    6  F 

9.  Popelková Nikole    6  F 

10. Travinská Barbora    6  F 

11.  Santunioni Frederica   stagier F 

 

12. Vach Michal    8  F 

13. Lekeš Dalibor    7  F 

14. Kaše Albert     6  F 

--------------------------------------------------------------------------------------------

  Čechurová Monika   8  F 

 

 
V Praze dne 26. 8. 2019 
Aktualizace 18. 1. 2021 
       Viktor Svidró  
       umělecký ředitel BPJ 



Příloha č. 3 
 

Umělecké akce  MCT - sezóna 2020/21 
 

AKTUALIZACE  07-05-2021 
 

17. 8. – 29. 8.   Žvahov – Letní taneční workshop    BPJ+BBP 
 

1. 9. út 17,00  Šumperk – Carmina Vetera     BPJ + PKB 
 

4. 9. pá 16,00  Žvahov – veřejná generálka  LTW     BPJ 
 

6. 9. ne 17,00  DNV – Letem světem       BBP 
 

8. 9. út 19,30  České muzeum hudby – Chodníček, Skočná   BPJ + PKB 
9. 9. st 19,30  České muzeum hudby – Chodníček, Skočná   BPJ + PKB 

 

Podzimní camp Nečtiny 1. turnus 13. - 19. září 2020 

15. 9. út 9,00  Nečtiny  
 

20. 9. ne 19,00  DNV – Kytice       BPJ + PKB 
 

23. 9. st 19,00  Teplice – Kytice       BPJ + PKB 
 

   Podzimní camp Nečtiny 2. turnus 19. - 25. září 2020 

 
 

25. 9. pá   MKP – Skočná       BPJ + PKB 
 

27. 9. ne 19,00  DNV – Kytice       BPJ + PKB 
 

8. – 10. 10.   Zájezd TCP – Rakousko 2020 

 

11. 10. ne 18,00  DNV – Eva Rejšková 90 (Střížovská)    BPJ + BBP 
 

11. 10. ne 19,00  MD Zlín – Kytice       BPJ + PKB 
 

12. 10. po 19,00  MD Prostějov – Kytice      BPJ + PKB 
 

14. 10. st 19,00  BD Nový Jičín – Kytice      BPJ + PKB 
 

18. 10.   ne      19,00            DNV – Carmina Vetera    BPJ + PKB 
 



21. 10. st 9,00  MKP - Jak se dělá tanečník      BBP 
11,00   MKP - Jak se dělá tanečník      BBP 

 

1. 11. ne 19,00  DNV – Kytice       BPJ + PKB 
 

5. 11. čt 19,00  Zámek Holešov – Carmina Vetera    BPJ + PKB 
 

7. 11. so   Dance Life Expo ?       ??? 
 

8. 11. ne 17,00  DNV – Letem světem       BBP 
 

10. 11. út 19,00  J. K. Tyla Třeboň – Carmina Vetera    BPJ + PKB 
 

18. 11. st 9,00  MKP – Stvoření tance       BPJ 
11,00  MKP – Stvoření tance       BPJ 

 

20. 11. pá 17,00  Mall.tv – Letem světem       BBP 
 

22. 11. ne 19,00  DNV – Zabiják život (premiéra)    BPJ + PKB 
 

23. 11. po 19,00  Stavovské divadlo – pozvání TK HL.M.Prahy   BPJ 
 

26. 11. čt 19,00  O. Nedbala Tábor – Carmina Vetera    BPJ + PKB 
 

29. 11. ne 15,00  veřejná generálka - Louskáček, DnV.    BPJ + BBP 
                           18,00   Premiéra - Louskáček, DnV. 
    BPJ + BBP 

 

30. 11. po 15,00  MKP – Ej lásko, Lyrická, Holoubek…   BPJ + PKB 
 

4. 12. pá 18,00  DNV – Zabiják život (premiéra) Mall.tv   BPJ + PKB 
 

6. 12. ne 14,00  Louskáček – DnV       BPJ + BBP 
       17,00  Louskáček – DnV      
 BPJ + BBP 

 

6. 12. ne 19,00  MD Most – Zabiják život     BPJ + PKB  
 

7., 8., 9., 10. 12.  Natáčení Kytice – televize ČT     BPJ + PKB  
 

13. 12. ne 14,00  Louskáček – DnV       BPJ + BBP 



     17,00  Louskáček – DnV       BPJ + 
BBP 

 

20. 12. ne 14,00  Louskáček – DnV       BPJ + BBP 
    17,00  Louskáček – DnV       BPJ + BBP 

 

16. 12. st 18,00  Vánoční taneční scéna 2020  Vánoční streamování Mall.tv 
17. 12. čt 10,00  Jak se dělá tanečník – VTS 2020   
                        18,00  Vánoční taneční scéna 2020      
18. 12. pá 10,00  Jak se dělá tanečník – VTS 2020 

          18,00  Vánoční taneční scéna 2020 
 

19. 12. so   Natáčení  - Hloubek      BPJ + PKB 

 

6. 1. st 19,00  premiéra Elixír Stavovské divadlo     BPJ 
 

10. 1. ne 14,00  Louskáček – DnV       BPJ + BBP 
    17,00  Louskáček – DnV       BPJ + BBP 
 

17. 1. ne 19,00  DNV          BPJ + PKB 
 

 Zimní camp Jáchymov 1. turnus 16. - 22. ledna 2021 
18. 1.              BBP 

14. 1. čt 18,00  Mall.tv – Vítej na světě       BBP 
 

20. 1. st 19,00  Svitavy PŘESUNUTO NA LISTOPAD   BPJ 
21. 1. čt 9,00  Svitavy PŘESUNUTO NA LISTOPAD   BPJ 
     11,00  Svitavy PŘESUNUTO NA LISTOPAD   BPJ 
 

  Zimní camp Jáchymov 2. turnus 22. - 28. ledna 2021 
25. 1.  po 9,00  STT – Ostrov (školy)       BPJ 
       11,00  STT – Ostrov (školy)     
  BPJ 
26. 1. út 19,00  Elixír – Ostrov????        BPJ 
 

31. 1. ne 19,00  DNV - Natáčení       BPJ + PKB  
 

7. 2. ne 17,00  DnV – Letem světem       BBP 
 

10. 2. st 17,00  Mall.tv – Letem světěm       BBP 
 



14. 2. ne 19,00  DNV – Carmina Vetera      BPJ + PKB 
 

28. 2. ne 19,00  Janáčkovo divadlo Brno – Kytice    BPJ + PKB 
 

10. 3. st 19,00  MD Varnsdorf – Carmina Vetera    BPJ + PKB 
 

16. 3. út 19,00  Fabrika Svitavy – premiéra 2020    BPJ + PKB  
 

18. 3. čt 19,00  Div. Komedie – Elixír       BPJ 
 

21. 3. ne 19,00  DNV         BPJ + PKB 
 

11. 4. ne 17,00  DnV – Letem světem       BBP 
 

15. 4. čt 19,00  Citadela Litvínov - Letem světem PŘESUNUTO NA ŘÍJEN BBP 
16. 4. pá 9,00  Jak se dělá tanečník + ZUŠ PŘESUNUTO NA ŘÍJEN  BBP 
                             11,00  Jak se dělá tanečník 
+ ZUŠ PŘESUNUTO NA ŘÍJEN  BBP 
 

18. 4. ne 19,00  DNV  NATÁČENÍ     BPJ + PKB 
 

24. 4. so 19,00  Blatná – Carmina Vetera      BPJ + PKB 
 

24. 4. so 17,00  MTT – Happening – choreografická dílna STREAM  BPJ 
28. 4. st 17,00  MTT – GALA MTT    STREAM  BPJ 
29. 4. čt 17,00  MTT – Předpremiéry BPJ   STREAM BPJ + hosté 
30. 4. pá 17,00  MTT – Premiéra Sami a přece spolu  STREAM  BBP 

 

2. 5. ne 19,00  DNV         BPJ + PKB 
 

10. 5. út 17,00  Most – Letem světem       BBP 
11. 5. st 9,00  Most – Jak se dělá tanečník      BBP 
                     11,00  Most – Jak se dělá tanečník      BBP 

 

16. 5. ne 19,00  DNV         BPJ + PKB 
 

19. 5. čt 8,00 – 20,00  MKP  STAVBA     BBP + BPJ 
 

20. 5. pá 8,00 – 20,00  MKP  NATÁČENÍ    BPJ + BBP 
        MKP  NATÁČENÍ    BPJ + BBP 
 

23. 5. ne 18,00  DNV – Eva Rejšková 90 (Střížovská) PŘESUNUTO BPJ + BBP 



 

3. 6. st 19,00  GALA TCP 60. výročí založení - Stavovské divadlo BPJ + hosté 

                               PŘESUNUTO NA PODZIM 
 

3. 6. st 19,00  ABS  2021  Stavovské divadlo    BPJ + hosté 
 

4. 6. čt 19,00  ABS  2021  Stavovské divadlo    BPJ + hosté 
 

11. 6.     pá      19,00            Div. Komedie – Elixír       BPJ 
 

25. 6. pá 18,00  Závěrečné představení 2020 ABC     TCP 
 

2. 7. pá 19,30  L.I.VE – Loučení Igora Vejsady Azyl 78  PKB + BPJ 

 
 
Příloha č. 4 

 

Analýza hracího plánu 
 

 
 

Vzhledem k prakticky soustavným restriktivním opatřením vůči kulturním akcím byl hrací 

plán obou souborů BPJ a BBP úplně rozrušen – soubory stihly pouze streamovat některá 

vybraná díla a veřejně provedly jen minimum plánovaných živých představení v divadlech. 

Rok 2020 vyřadíme ze všech analytických studií, protože by – nezaviněně – zkresloval 

dlouhodbé statistické výkonové ukazatele. 

 

 

V Praze dne 16. 4. 2021 

 

       Antonín Schneider 

       Dramaturg MCT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

 

Balet Praha Junior 

Repertoár 2019/20/21 

 
Intimate Spaces  /  Důvěrná místa  

 

Choreografie   Samuel Delvaux (Belgie)  

Hudba     Leoš Janáček   (fragmenty z Kreutzerovy sonáty)  

 

New Beginning /  Nový začátek 

 

Choreografie    Lidia Wos (Polsko/Švédsko)  

Hudba    Orkestra Del Sol 

 

Opus 13 

 

Choreografie   Šimon Kubáň  

Hudba    Max Richter – Dinah Washington 

 

 

So in Love /  Sen po kouskách 

 

Choreografie   Attila Egerházi  (Maďarsko) 

Hudba    Caetano Veloso, Astor Piazzola 

 

   

„Elixír“ 

Malé pošetilosti  
Choreografie: Tereza Hloušková 

Hudba/music: Claudio Monteverdi, Philip Glass,  

Antonio Vivaldi(úprava Armand Amar) 

Asistent: Viktor Svidró 

Délka/duration: 10:00 

 

Painted Rainbow 
Choreografie: Attila Egerházi  

Hudba/music: Jean Sibelius, Maurice Ravel  

Asistent: Antonín Schneider 

Délka/duration: 10:00 

 

 

 



Vzpomínky 
Choreografie: Vlasta Schneiderová 

Hudba: Georg Friedrich Händel, budhistická mantra 

Asistent: Linda Svidró 

Verše: Ivan Slavík, přednes: Jaromír Meduna 

Autoři zvukové koláže: Ondřej Urban, Vladimír Sojka 

 

------------------------------------------- pauza ------------------------------------------ 
 

Elixír / Elixir 

Choreografie / Choreography: Viktor Konvalinka 

Dramaturgie a libreto / Dramaturgy and libretto: Štěpán Benyovszký 

Hudba / Music: Solomon Burke, Karpatt,Manuel, Coralie Clément, Luis Mariano, 

Joe Tex, Petr Iljič Čajkovskij 

Hudební koláž / Music collage: Viktor Konvalinka 

Doprovázená mluveným slovem: Jiří Lábus 

Kostýmy / Costume design: Viktor Konvalinka, Štěpán Benyovszký 

Scéna / Set design: Viktor Konvalinka, Štěpán Benyovszký 

Světelný design / Light design: Viktor Konvalinka 

Asistent choreografie / Choreographer Assistant: Jan Schneider 

  

 

Stvoření tance 

- Výchovné a vzdělávací představení v rámci projektu ''Invaze tance do regionů'' 

- Délka: 75 min, bez přestávky 

- Program je složen především z etud klasického, současného a jazzového tance 

- Program je doprovázen mluveným slovem s tématikou historie a současnosti 

tanečního umění 

  



Baby Balet Praha 

Repertoár 2019/20/21 
 

Letem světem 

 
1. Celovečerní taneční představení o dvou jednáních, rodinný titul – určeno dětem i 

rodičům – dospělému publiku tanečního divadla  

2. Projekt má umělecký a edukativní cíl: seznámit diváky s taneční a pohybově 

estetickou kulturou různých světových etnik prostřednictvím vybrané etnické hudby a 

její pohybové stylizace. 

3. Svět je rozdělen do devíti „obrazů“: Severní Evropa, Jižní Evropa, Západní Evropa, 

Střední Evropa, Asie, Afrika, Jižní a Severní Amerika a „doma“. Každý obraz 

obsahuje 2 – 4 taneční etudy, které pohybovým slovníkem, hudbou, kostýmy a 

počítačovou animací - projekcí prezentují příslušnou etnickou oblast. Pořadem provází 

virtuální moderátor – natočený hlas – která pozve diváka do následujícího „světa“ a 

připomene jeho specifika každé této oblasti z hlediska kulturního a především 

tanečního. 

4. Při výběru se choreografové řídí hlediskem originality toho kterého etnika, 

výjimečností jeho hudebních projevů a celkovou atmosférou, kterou je možné vyjádřit 

na „živém“ jevišti. Autoři se snažili pokrýt v podstatě celý svět – samozřejmě nejvíce 

impulzů našli přímo v Evropě. 

 

Realizační tým: tvůrci, pedagogové a pracovníci TCP konzervatoře, studenti konzervatoře  

Námět, scénář a režie: Vlasta Schneiderová 

Choreografie: Vlasta Schneiderová, Pavla Königsmarková, Tereza Hloušková 

Autor textů – průvodní slovo: Štěpán Benyovský 

Mluvené slovo – nahrávka: Nella Boudová 

Autor počítačové projekce: Jan Mocňák 

Kostýmy: Markéta Kubíčková, choreografové 

Realizace kostýmů: firma FAMOOD 

Scénografie a světelná režie: choreografové 

Zvuková režie: Mgr. Ing. Ondřej Urban, Vladimír Sojka DiS. 

 

Producent: Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium 

Produkce: Mezinárodní centrum tance 

 
Premiéra: 29. 5. 2019, divadlo Hybernia 
Délka: 105 minut (včetně přestávky) 

 

Jak se dělá tanečník 

- Výchovné a vzdělávací představení určeno pro školy v rámci projektu ''Invaze tance do 

regionů''. 

- Délka 75 minut, bez přestávky 

- Program je složen z etud klasického, současného a jazzového tance doplněn ukázkami z 



celovečerního představení Letem světem 

- Program je doprovázen mluveným slovem s tématikou historie a současnosti tanečního 

umění 

  



 

Příloha č. 6 

Mezinárodní centrum tance, z.s.  

zahraniční styky  

1.   Důvodová zpráva 

Od roku 1999, kdy první studenti denního studia Tanečního centra Praha, konzervatoře - 

gymnázia vstoupili do vyšších ročníků studia, transformovala škola původní umělecké těleso 

Taneční divadlo Praha (dříve TD UK a ještě dříve VUS) na BALET PRAHA JUNIOR a 

svěřila jeho provoz a produkci studentské umělecké agentuře Mezinárodní centrum tance. 

V oblasti zahraničních styků je logické úzké spojení s uměleckými vedeními obou 

studentských souborů Balet Praha Junior a Baby Balet Praha s tradičními zahraničními 

partnery TCP a vznikají i nové reciproční vazby s konzervatořemi, tvůrci i pedagogy. 

Zahraniční  styky s významnými  zahraničními  soubory,  školami  a  centry  probíhají kontinuálně od 

roku 1972. "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 2020 

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 2020 

již 27. 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 (nyní zapsaný spolek) 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. Bohužel vzhledem k covidovým opatřením byl rok 

2020 poznamenán pouze virtuálními kontakty a streamovanými uměleckými akcemi.  



Příloha č.  7  

Účetní uzávěrka 2020 

  



 

 

 

 

 



 

 



 

  



Příloha č. 8 

 

Harmonogram BPJ a BBP – roční modelový ferman 
 

Nastudování premiérového repertoáru: 

 
- Letní taneční workshop před zahájením sezóny (2 – 3 týdny) 

- Mimopražské campy – týdenní workshopy (září, leden, květen) 

- Periodický týdenní ferman + třítýdenní premiérové období (hlavní zkoušky a 

generálky v mimopražském divadle)  

hrací sezonní schéma 

1 x za 2 měsíce 2 x CEP + 2 x STT a 2 x JDT Praha   30 

1 x za 2 měsíce 2 x CEP + 2 x STT a 2 x JDT regiony  30 

2 x měsíčně  akce externích producentů Praha   20 

2 x měsíčně   akce externích producentů   regiony  20  

CELKEM 100 představení ročně z toho  30 x CEP – celovečerní programy 
BPJ 
       30 x CEP – celovečerní programy 
BBP  

                                                                  20 x STT – Stvoření tance 
       20 x JDT – Jak se dělá tanečník 
        

 

periodické akce – sezónní kalendář: 
  

08/20??  Letní taneční workshop  
09/20??    podzimní camp + turné v regionu 
09/20??  Zlatá Praha 

 10/20??  FOK – koncerty pro mládež 
 11/20??  Dance Life Expo Brno 
 11/20??  FOK – koncerty pro mládež 
 11 - 12/20?? Louskáček (10 x) 

12/20??  Vánoční taneční scéna + STT/JDT  (5 x)   
 01/20??  zimní camp + turné v regionu 
 02/20??  Studentská Thalie 

03/20??  FOK – koncerty pro mládež 



03/20??  Světový den divadla pro děti a mládež 
03/20??  Mezinárodní den divadla 
04/20??  FOK – koncerty pro mládež 
04/20??  Mezinárodní týdny tance  
05/20??  jarní camp + turné v regionu 
05/20??  Taneční učitelé roku 
06/20??   Absolventské představení + TCP 
07-08/20??  Dance Open Air Lichtenštejn 

 

 

"Krátké" turné BPJ/BBP - model (1 + 2) 

1. den   7,00    příjezd + vykládka 

8,00   stavba + regulace světel 

13,00   technická zkouška 

15,00    warm up   

15,45    generálka 

17,30   příprava + úklid + make up 

19,00 – 21,00  celovečerní program 

 

 

2. den   7,00    nástup + warm up 

7,45  příprava + úklid + make up 

technická přestavba jeviště 

9,00 – 10,15  STT/JDT  - pro školy 

 

11,00 – 12,15  STT/JDT  - pro školy 

12,30    bourání + nakládka 

14,00   odjezd 



 

 

 

 

Příloha č. 9 

Rozpočty – viz zvláštní „excel“ dokumenty BPJ a BBP 

 

 

 

 

 

Příloha č. 10 
 

Baby Balet Praha 
umělecké těleso studentské umělecké agentury  

Mezinárodní centrum tance 
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Baby Balet Praha 
 

Baby Balet Praha je školní komorní soubor složený z  nejlepších studentů nižších ročníků 

konzervatoře (3. – 5. ročníku osmiletého studia). Soubor byl založen v prosinci roku 2003, od 

září 2008 je soubor přímo produkován školní uměleckou agenturou "Mezinárodní centrum 

tance z. s.". Kmenový repertoár – nyní přes 20 tanečních děl v délce 2,5 hod. - vzniká 

především při studiu výběrového repertoáru v předmětech klasický, moderní, jazzový a 

lidový tanec a je obohacován choreografickými etudami doplňkových oblastí – taneční 

sporty, step, atd. V roce 2008 byl nastudován první celovečerní dětský balet "Tanec pralesa" 

- zcela ojedinělý projekt i v evropském kontextu - který dále posunuje inscenační možnosti 

souboru a schopnosti těch nejmladších interpretů - budoucích "hvězd". V současné době má 

na svém repertoáru Baby Balet Praha nový rodinný balet Vítej na světě, na motivy písní 

Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, který měl premiéru ve Stavovském divadle, v únoru 

2016. V dubnu 2018 bude premiérově uveden další rodinný titul – Cesta kolem světa. 

 

Také hudební složka kmenových choreografií je velmi pestrá - od Johanna Sebastiana 

Bacha po Johna Cage – takže z kmenového repertoáru lze sestavit komponovaný program 

ušitý na míru konkrétní akci nebo dramaturgickému zadání. V rámci rozsáhlé scénické praxe 

se soubor účastní významných uměleckých projektů (spolupráce s Pražskou komorní 

filharmonií nebo FOK), ale také zajímavých motivačních, sportovních a společenských akcí 

(předtančení na významném plese, host přehlídky ZUŠ, galapředstavení v mistrovství 

tanečních sportů …). 

 

Program souboru zahrnuje přibližně 35 představení v sezóně, včetně vzdělávacího programu 

pro školy „Jak se dělá tanečník“ a dalších uměleckých projektů příslušných pro tuto věkovou 

a výkonnostní kategorii.  Konzervatoř TCP zde prezentuje svůj názor na vývoj moderního 

uměleckého školství a na potenciál současného tanečního divadla.  

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitní „dětský“ soubor složený z úspěšných studentů profesionálního uměleckého studia – 

opřený o mladické nadšení, oprávněné ambice a výjimečnou energii - může vytvářet velmi 

zajímavou a originální dramaturgii především tam, kde z různých důvodů nemohou působit tradiční 

soubory. Jeho interpreti mohou daleko účinněji, než nedostižné dospělé hvězdy, oslovit věkově 

příbuzného diváka a motivovat ho k aktivnímu a dlouhodobému zájmu o tanec a divadlo, vést ho 

ke zdravému životnímu stylu a správnému intelektuálnímu rozvoji.  

 



S nižšími náklady, jednoduššími produkčními a technickými podmínkami se také otevírá 

cesta do menších regionálních divadel, kulturních center … dokonce přímo do školních 

tělocvičen a sportovních hal. Těleso je velmi mobilní a může reagovat také na společenskou 

a komerční objednávku zcela mimo divadelní prostory. 



Personální protokol 

sezóna 2020 

 

Hlavní pořadatel:    Mezinárodní centrum tance z. s. 

Partneři:    Taneční centrum Praha – konzervatoř, gymnázium z. ú. 

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   

    Ministerstvo kultury 

    hlavní město Praha 

    Státní fond kultury       

Mediální partneři:       www.tanecnicentrum.cz   

Umělecký šéf:    Mgr. Pavla Königsmarková 

Pedagogové, asistenti choreografů: 

  Bc. Natálie Housková, DiS., Tereza Hloušková, 

Mgr. Pavla Königsmarková, Aleš Krátký, 

Miroslava Martinovská, dipl.um, Petra Padriánová, 

Mgr. Linda Svidró, DiS., Viktor Svidró, DiS., 

Mgr. Eva Plocková, DiS., PhDr. Vlasta Schneiderová, 

Ing. Antonín Schneider, BcA. Barbora Smělá, 

Eva Vlčková 

Korepetitoři:   PhDr. Jan Černíček, Mgr. Karel Loula, 

Mgr. Iryna Rusanovič, dipl.um., Mgr. Jan Thorovský

  

Produkce, marketing:   Kristýna Kronovetrová, DiS. 

Scénická technika:     Vladimír Sojka, DiS. (vedoucí), Rostislav Peša, Josef 

Plott 

Kostýmy:    Jana Sittová 

Lékařská péče:  Mgr. Jindřich Douda, Kateřina Čapková  

Tajemnice:  Lucie Krabáčová, DiS., Mgr. Markéta Cabajová MA 



 

     

 
 

Produkční a technické 
podmínky 

Celovečerní představení je sestaveno do dvou jednání s jednou přestávkou (cca 110 

minut), program pro školy s moderátorem je koncipován jako 75 minutový blok bez 

přestávky. Je možné objednat také jednotlivé choreografie nebo jejich části dle 

charakteru akce nebo dramaturgických a technických podmínek. 

REPERTOÁR:   

12 choreografií – jednoaktových děl z oblasti klasického baletu, moderního a 

jazzového tance v délce 8 - 16 minut – viz www.tanecnicentrum.cz/video  

ÚČASTNÍCI:  

umělecký šéf + osvětlovač + zvukař 

počet tanečníků: 22  

JEVIŠTĚ:  

Velikost: minimálně 8 x 8m (při menším prostoru redukce repertoáru), černé 

matné výkryty nebo dle dohody (lze dodat vlastní horizont a šály) 

Povrch: baletizol (lze dodat vlastní) 

Světla: před akcí je třeba zaslat plán světelné techniky, osvětlovacího pultu 

a zásuvek (lze dodat vlastní kompletní světelné vybavení jeviště) 

Zvuk:  MD nebo CD – před akcí je třeba zaslat plán zvukové techniky (lze 

dodat vlastní kompletní audio soupravu) 

DOPRAVA:  
Pronájem: Mercedes Sprinter, Ford Transit, Audi TT (produkce)  



Ford Transit (technické vozidlo – rekvizity, kostýmy, scénická technika)  
  

UBYTOVÁNÍ: (pouze přes 120 km od Prahy nebo dle produkce turné):  
3 jednolůžkové pokoje, 1 dvoulůžkový pokoj + pokoje pro 16 dívek a 6 chlapců (2 – 3 
lůžkové) 
 
ŠATNY: 
Kapacita: 16 dívek + 6 chlapců + 5 vedení souboru a technika 
stolky, židle, zrcadla, štendry na zavěšení kostýmů, koupelna + sprchy, toalety 
 
 
 

 

Umělecké akce BBP jsou dotovány Nadací tanec a divadlo, která má zvláštní grantový 

program pro představení v regionech ČR. Podrobné umělecké, produkční a finanční 

informace o představení BBP a objednávky akcí je možné projednat s produkcí MCT. 

 



Přehled umělecké činnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

další nabídka z produkce MCT: 

Balet Praha Junior 
Umělecké těleso složené z vybraných studentů, absolventů a stážistů konzervatoře TCP z 9 

zemí Evropy a USA v juniorském věku (16 - 21 let).   

 

Nulová gravitace 

- celovečerní program složený z jednoaktových baletů  

- 95 minut, dvě jednání + jedna přestávka 

- baletní mistři a tvůrci z Belgie, Maďarska, Španělska, Švédska, USA a ČR 

 

Stvoření tance 

- vzdělávací program pro školy  

- moderátor představí ukázky klasického, lidového, současného a jazzového tance  

- 75 minut bez přestávky 

 

 

 

Baby Balet Praha 
Unikátní dětské umělecké těleso složené z vybraných studentů nižších ročníků 

konzervatoře TCP ve věku 13 - 15 let. 

 

Letem světem 

- premiéra 29. května 2019 v divadle Hybernia 

- dvě jednání + jedna přestávka 

- celovečerní, rodinný titul  

 

Jak se dělá tanečník 

- vzdělávací program pro školy 

- moderátor představuje ukázky klasického, lidového, současného a jazzového tance  

- 75 minut bez přestávky 

 



 

 
 



„Jak se dělá tanečník“ 

umělecký projekt 

Vzdělávací program „jak se dělá tanečník“ má za sebou v posledních pěti sezónách 405 

repríz v 62 českých a 9 zahraničních městech. Proto jsme i v nastávající sezóně nastudovali 

nový program, pro který jsme opět vytvořili umělecké, odborné i produkční podmínky na 

několika pražských a mnoha regionálních jevištích. 

 

Obě umělecká tělesa konzervatoře "Balet Praha Junior" a "Baby Balet Praha" nastudují pro 

každou sezónu vždy typické ukázky klasických, moderních a jazzových choreografií ze 

svého kmenového repertoáru a moderátor provede diváky všemi významnými oblastmi 

tanečního divadla (diferencovaný odborný komentář pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ).  

 

Program má motivovat mladého diváka a podpořit vznik náročného kulturního publika. 

Kromě toho je tanec prezentován jako optimální kombinace tělesné a duševní aktivity, která 

posiluje estetické vnímání, dobrý vkus a kolektivní cítění, resp. směřuje ke správné 

životosprávě a zdravému životnímu stylu. To je v dnešní době pro školní mládež mimořádně 

významné, protože vidí své velmi aktivní vrstevníky "při práci", může ihned vychutnat jejich 

výsledky… a inspirovat se.  

 

Představení - v délce 75 minut bez přestávky - je rozděleno do následujících odborných 

bloků: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderní tanec 

- moderní taneční techniky a jejich aplikace v „současném“ tanečním divadle 

- choreografie z oblasti současného tance – světový a český repertoár - tvůrci: 

Attila Egerházi, Rui Horta, Lidia Wos, Jo Stromgren, Ramón Oller… 

 

Klasický tanec 

- ukázky nejstarší scénické taneční techniky v Evropě – balet a jeho vývoj 

- variace z nejslavnějších baletů – Don Quijote, Giselle, Bajadéra, Coppelia…   

- historie špičkové baletní techniky, romantická, tradiční a neoklasická dramaturgie 

 

Jazzový tanec 

- jedna z dříve „exotických“ afroamerických kultur, která ve 20. století zaplavila celý svět 

 



 

 

„Invaze tance do regionů“ 

Oficiální zpráva:  

Projekt řeší prostřednictvím koncentrovaných uměleckých a kulturních zážitků současně 

několik zásadních negativních jevů současného vzdělávání a výchovy… tanec, resp. taneční 

divadlo je k tomu optimálním médiem.   

Neoficiální zpráva: 

Situace ve školách a mezi "teenagery" je mimořádně vážná a rychle se zhoršuje, zejména 

vnímáme: 

 - kritický úpadek fyzické kondice, pohybových aktivit a zdravé životosprávy    

 - neujasněný přístup k pasivnímu i aktivnímu využívání kultury a umění 

 - nedostatek vkusu a estetických kritérií obecně… a jejich zásadní vliv na etiku 

 - rezignaci některých škol a pedagogů - ztrátu motivace, odvahy, odpovědnosti  

 

TCP (vzniklo v roce 1960) má o situaci komplexní přehled - vzdělávací programy realizuje od 

roku 1981, v posledních 5 letech např. absolvovalo 385 vzdělávacích programů pro školy v 

62 českých městech. Metodici centra jsou v pracovním kontaktu se 158 základními 

uměleckými školami, domy dětí a mládeže a soukromými tanečními studii. TCP pořádá 

periodické kurzy a semináře pro trenéry, lektory a tvůrce v této oblasti, akreditované "další 

vzdělávání pedagogů" a další cílené akce… proto prosíme, abyste naší zprávu brali 

"smrtelně" vážně.  

 

Balet a scénický tanec v sobě přirozeně spojují komplexní rozvoj fyzické a psychické složky 

osobnosti, podporují rozvoj vyhraněných individualit a současně toleranci a kolektivní cítění, 

ctí svobodnou tvořivost a zároveň vyžadují preciznost a kázeň. Estetické - a tedy i etické 

funkce tanečního umění jsou zcela mimořádné a nezaměnitelné. Pro obranu před globální 

devastací a komercionalizací kultury je funkce tanečního umění - stejně jako například v 

renesanci - naprosto nenahraditelná.  

 

Věříme, že kolem tohoto projektu se v regionálních kulturních centrech shromáždí zkušení 

spolupracovníci - pedagogové, umělci, zastupitelé a kulturní občané, kteří pomohou s jejich 

Taneční sporty, alternativní techniky  

-  lidový tanec, step, clogging, pantomima, akrobacie… 

 



realizací a propagací. TCP je jednou z nejaktivnějších evropských umělecko- vzdělávací 

institucí, které se takto komplexním způsobem výše uvedené problematice věnuje, proto 

doufáme, že pro výše uvedené cíle získáme nové kvalitní partnery.   

Optimální organizace turné: 

1. den  19,00 hod   Letem světem   

2. den  9,00 a 11,00 hod.  "Jak se dělá tanečník", představení pro školy 

 

„Letem světem“ 

Nový projekt BBP navazuje na předchozí představení: Vítej na světě. Zatímco v předchozím 

choreografickém pásmu byl ústředním tématem člověk, jeho narození a zrání do dospělosti, 

v novém projektu je ústřední téma: lidé na celém světě.  

 

Svět nás provází od rána do večera, od dětství do stáří - je protějškem našeho bdělého vědomí, 

nikdy se ho nemůžeme zbavit. Jan Patočka si všiml, že český pojem „svět“ souvisí se slovem 

světlo, pro Řeky byl svět: kosmos, tedy krása a řád, latinské mundus znamená čistý, anglické 

world znamená lidský věk, pokolení.  

 

„Na svět nepřicházíme do samoty, ale mezi jiné lidi a jejich přičiněním. Chci-li s někým 

mluvit, musím překlenout propast a rozdíl mezi mým a jeho světem.“ (Jan Sokol) 

 

V současné době jsou příležitosti pro dělání věcí „od srdce“ velmi redukovány. Náš večer by 

měl diváky přesvědčit, že ještě stále stojí za to hlouběji poznat a pochopit jaký svět nás to 

vlastně obklopuje, že přes rozdílnosti je tu společný základ. 

 

 „Kdo miluje doopravdy, ve své lásce k určité osobě miluje celý svět.“ (Erich Fromm) 

        

Realizovat takový projekt se studenty, kteří se tanečnímu řemeslu teprve učí, vyžaduje 

spolupráci, trpělivost a kreativitu od všech zúčastněných: nejen od studentů, ale především od 

přizvaných profesionálů a v neposlední řadě od všech dospělých, kteří s realizací pomáhali. 

 

Děkujeme za spolupráci. 
 

Za autorský tým 

 

Vlasta Schneiderová 

 

V zájmu zvýšení povědomosti o tanci mám několik intimní produkčních informací pro 

„fajnšmekry“: celková délka programu: 100 minut, počet účinkujících: cca 25, stavba scény: 6 

hodin, bourání: 2 hodiny, rozpočet: 1,2 mil. Kč, plánovaný počet repríz: 85, v sezónách 2019 

– 2022. 



 

 

 

Balet Praha Junior 
umělecké těleso studentské umělecké agentury  

Mezinárodní centrum tance 
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Balet Praha Junior 
 

 „Balet Praha Junior“ je komorní soubor složený ze studentů a absolventů Tanečního centra 

Praha na začátku jejich kariéry (věk 16 – 21 let). Tradice sahá až do roku 1961 – tehdy 

v undergroundu a později pod záštitou Univerzity Karlovy postupně vzniká umělecké těleso 

„mladých“ po vzoru Haagu, Paříže a Barcelony.  Současný název souboru vznikl z úcty 

k slavnému „Baletu Praha“ a generaci tvůrců, kteří v 60. letech přinesli na česká jeviště 

„současný tanec“. Repertoár vzniká především při workshopech před významnými festivaly a 

zájezdy: Nyon, Londýn, Paříž, Aberdeen, Tropea, New York, ale také Valtice a především 

Praha.  

 

Souborem prošlo již několik generací domácích tanečníků a tvůrců, počínaje Jiřím Kyliánem 

a Vlastimilem Harapesem přes Františka Pokorného, Jana Hartmanna a Ivanku Kubicovou, 

až po Petra Zusku a Jana Kodeta. Kromě domácích "hvězd" souborem prošly desítky 

mladých umělců z Barcelony, Bratislavy, Budapešti, Brna, Lublaně, Ostravy, Paříže, 

Varšavy…. v poslední době také Američané a Kanaďané, kteří každoročně nastudují několik 

jednoaktových choreografií v  délce 2 - 3 hodiny. Významní zahraniční tvůrci značně ovlivňují 

dramaturgii souboru: Samuel Delvaux (BEL), Attila Egerházi (HUN), Jochen Heckmann 

(GER), Rui Horta (POR), César Moniz (POR), Ramón Ollér (ESP), Michael Popper (GB), 

Julio Rivera (USA), Jo Stromgren (NOR), Bruce Taylor (USA), Jiří Voborský (USA), Derek 

Williams (USA), Lidia Wos (SWE, POL). V domácí tvůrčí dílně jsou zastoupeni jak 

pedagogové – Vlasta Schneiderová, Antonín Schneider, Pavla Königsmarková, Eva 

Plocková, ale již také studenti a absolventi: Nikol Šneiderová, Anna Jirmanová, Šimon 

Kubáň, Lubomír Kábrt, Aleš Hanzlík a Marek Strýček. Také hudební složka kmenových 

choreografií má „postmoderní“ rozměry: od W. A. Mozarta a Charlese Gounoda přes Johna 

Cage a Arvo Pärta po Jacquese Brela a Dead Can Dance.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájem o taneční umění postupně graduje a rostou i nároky tvůrců a diváků, naopak 

v přemíře komerčních impulzů a módních vln se rozmělňuje kvalita současného umění. Proto 

Kvalitní juniorský soubor – opřený o mladické nadšení a výrazné profesionální výkony - může 

vytvářet velmi zajímavou a originální dramaturgii především tam, kde si to tradiční „kamenná“ 

divadla z různých důvodů nemohou dovolit.  S nižšími náklady, jednoduššími produkčními a 

technickými podmínkami se také otevírá cesta do regionálních divadel, a nových kulturních 

center. Těleso je velmi mobilní a může reagovat i na společenskou a komerční objednávku mimo 

divadelní prostory. Studenti TCP absolvovali v posledních 6 sezónách 486 představení v 70 

domácích a 15 zahraničních městech.  

 



musíme věnovat výjimečnou pozornost výchově nové profesionální umělecké generace a 

propagaci, marketingu a osvětě v oblasti současného tanečního divadla. 



Personální protokol 
sezóna 2020 

 

Hlavní pořadatel:    Mezinárodní centrum tance z. s.   

  

Partneři:    Taneční centrum Praha – konzervatoř, z. ú. 

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

    Ministerstvo kultury  

    Státní fond kultury 

    Hlavní město Praha       

Mediální partneři:      www.tanecnicentrum.cz     

Umělecký šéf:    Viktor Svidró, DiS.  (Hun),  

     . 

Pedagogové, asistenti choreografů:  Mgr. Linda Svidró, DiS, doc. Mgr. Václav Janeček 

Ph.D.,  

  Mgr. Pavla Königsmarková, Mgr. Eva Plocková, DiS., 

  PhDr. Vlasta Schneiderová, Ing. Antonín Schneider, 

  Mgr. Linda Svidró, DiS., Viktor Svidró, DiS., 

  Mgr. Igor Vejsada, DiS. 

Korepetitoři:   PhDr. Jan Černíček, Rosa Khlebnikova,  

Mgr. Karel Loula, Mgr. Irina Rusanovič, dipl.um., 

Mgr. Jan Thorovský      

Produkce, marketing:   Kristýna Kronovetrová, DiS. 

Vedoucí techniky:     Vladimír Sojka, DiS. 

Kostýmy:    Jana Sittová 

Lékařská péče:    Mgr. Jindřich Douda, Kateřina Čapková  

   

Tajemnice:    Lucie Krabáčová, DiS., Mgr. Markéta Cabajová MA 

 



     

 

   

 
Produkční a technické 

podmínky 
 

Celovečerní představení „Nulová gravitace“ je sestaveno ze dvou jednání s jednou 

přestávkou (90 - 110 minut) a obsahuje několik jednoaktových baletů, které je možné 

objednat také jednotlivě dle charakteru akce nebo dramaturgických a technických 

podmínek. Dalším titulem Baletu Praha Junior je celovečerní program „Kauza 

Prométheus… a jiné příběhy“, který obsahuje také dvě jednání a jednu přestávku (90 

minut). Soubor zajišťuje také školní vzdělávací program "Stvoření tance" s ukázkami 

repertoáru klasického, moderního a jazzového tance s moderátorem - odborným 

komentářem pro ZŠ a SŠ (délka 75 minut bez přestávky - optimálně 9,00 + 11,00 

hod.). 

ÚČASTNÍCI:   

umělecký šéf + osvětlovač + zvukař 

počet tanečníků 14 (dle výběru repertoáru) 

JEVIŠTĚ: 

Velikost: minimálně 8 x 8m (při menším prostoru redukce repertoáru), černé matné 

výkryty nebo dle dohody (lze dodat vlastní horizont a šály) 

Povrch: baletizol (lze dodat vlastní) 

Světla: před akcí je třeba zaslat plán světelné techniky, osvětlovacího pultu a zásuvek 

(lze dodat vlastní kompletní světelné vybavení jeviště) 

Zvuk:  MD nebo CD – před akcí je třeba zaslat plán zvukové techniky (lze 

dodat vlastní kompletní audio soupravu) 

DOPRAVA: 

vlastní: 2x Ford Transit, technické vozidlo – rekvizity, kostýmy, světla, audio, baletizol   

UBYTOVÁNÍ (pouze přes 120 km od Prahy nebo dle produkce turné):  

4 jednolůžkové pokoje + pokoje pro 12 žen a 5 mužů (2 – 3 lůžkové) 



ŠATNY: 

kapacita:  10 žen + 4 muži + 5 vedení souboru a technika 

stolky, židle, zrcadla, štendry na zavěšení kostýmů, koupelna + sprchy, toalety 

 

Umělecké akce školních souborů jsou dotovány Nadací Tanec a divadlo, která má zvláštní 

grantový program pro představení v regionech ČR. Podrobné informace a objednávky akcí je 

možné projednat s produkční agenturou TCP. 

OPTIMÁLNÍ ORGANIZACE TURNÉ: 

1. den   19,00 hod. celovečerní program    

2. den    9,00 a 11,00 hod. Stvoření tance, představení pro školy 



Balet Praha Junior 
Umělecké těleso složené z vybraných studentů, absolventů a stážistů konzervatoře TCP z 9 

zemí Evropy a USA v juniorském věku (16 - 21 let).   

 

Elixír 

- celovečerní program složený ze čtyř jednoaktových baletů  

- 9O minut, dvě jednání + jedna přestávka 

- tvůrci z Maďarska a ČR 

 

 

Stvoření tance 

- vzdělávací program pro školy  

- moderátor představí ukázky klasického, lidového, současného a jazzového tance  

- 75 minut bez přestávky 

- domácí a zahraniční tvůrci a baletní mistři – partneři konzervatoře 

 

 

Další nabídka z produkce MCT: 

Baby Balet Praha 
Unikátní dětské umělecké těleso složené z vybraných studentů nižších ročníků konzervatoře 

TCP ve věku 13 - 15 let. 

 

Letem Světem 

- premiéra 29. května 2019 v divadle Hybernia 

- dvě jednání + jedna přestávka 

- celovečerní, rodinný titul 

 

Jak se dělá tanečník 

- vzdělávací program pro školy 

- moderátor představuje ukázky klasického, lidového, současného a jazzového tance  

- 75 minut bez přestávky 

 

Přehled umělecké činnosti 
 

 
 



 
 

Repertoár 
 

„Elixír“ 

 
považujeme za další pokračování naší umělecké vize současného tanečního divadla. Hledáme 

další nové impulzy – dramatické, hudební výtvarné, zkoušíme nové nápady a efekty, chceme 

probudit novou fantazii a emoce našeho tradičního publika, a zvědavost nového diváka, který 

do divadla jen zabloudil …… a už ho „nepustíme“. A hlavně to musí být srozumitelné, 

poctivě inscenované …….  a naši juniorští interpreti se musí úplně „rozdat“.   
 

Je to také jakási „předváděčka“ pro naše regionální partnery – tedy vše musí být důsledně 

mobilní (rychle postavit a ještě rychleji zbourat a naložit a pryč). Z každých pár prken – 

„která znamenají svět“ - se musí rychle vykouzlit „broadwayská“ taneční scéna, která musí 

splnit i ta nejbláznivější přání inscenátorů, ale zároveň se to musí vejít do tří mikrobusů a 

nesmí to moc stát (už jsme to vyzkoušeli v 106 městech)! Tyhle starosti ale divák nesmí 

vnímat – musí se bavit a definitivně zařadit taneční divadlo do svého kulturního kalendáře – 

pak budeme šťastní i my a uděláme pro to doslova všechno (bez ohledu na to, co si myslí 

grantové komise a ti, co drží v ruce kulturní „kasu“). Taneční umění nemůže být pořád jen tou 

příslovečnou spící krasavicí, musí se stát chytrou Popelkou, která se po mnoha útrapách přeci 

jen prosadí …. a navzdory maceše nakonec zazáří.  

  



„Stvoření tance“ 

 

Vzdělávací program „Stvoření tance“ má za sebou v posledních pěti sezónách 405 repríz v 

62 českých a 9 zahraničních městech. Proto jsme i v nastávající sezóně nastudovali nový 

program, pro který jsme opět vytvořili umělecké, odborné i produkční podmínky na několika 

pražských a mnoha regionálních jevištích. 

 

Obě umělecká tělesa konzervatoře "Balet Praha Junior" a "Baby Balet Praha" nastudují pro 

každou sezónu vždy typické ukázky klasických, moderních a jazzových choreografií ze 

svého kmenového repertoáru a moderátor provede diváky všemi významnými oblastmi 

tanečního divadla (diferencovaný odborný komentář pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ).  

 

Program má motivovat mladého diváka a podpořit vznik náročného kulturního publika. 

Kromě toho je tanec prezentován jako optimální kombinace tělesné a duševní aktivity, která 

posiluje estetické vnímání, dobrý vkus a kolektivní cítění, resp. směřuje ke správné 

životosprávě a zdravému životnímu stylu. To je v dnešní době pro školní mládež mimořádně 

významné, protože vidí své neobvykle aktivní vrstevníky "při práci", může ihned vychutnat 

jejich výsledky… a inspirovat se.  

 

Představení - v délce 75 minut bez přestávky - je rozděleno do následujících odborných 

bloků: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasický tanec 

- ukázky nejstarší scénické taneční techniky v Evropě – balet a jeho vývoj 

- variace z nejslavnějších baletů – Don Quijote, Giselle, Bajadéra, Coppelia…   

- historie špičkové baletní techniky, romantická, tradiční a neoklasická dramaturgie 

 

Moderní tanec 

- moderní taneční techniky a jejich aplikace v „současném“ tanečním divadle 

- choreografie z oblasti současného tance – světový a český repertoár - tvůrci: 

Attila Egerházi, Rui Horta, Lidia Wos, Jo Stromgren, Ramón Oller… 

 

Jazzový tanec 

- jedna z dříve „exotických“ afroamerických kultur, která ve 20. století zaplavila celý svět 

 



 

 

 

 

 „Invaze tance do regionů“ 
 
Oficiální zpráva:  

Projekt řeší prostřednictvím koncentrovaných uměleckých a kulturních zážitků současně 

několik zásadních negativních jevů současného vzdělávání a výchovy… tanec, resp. taneční 

divadlo je k tomu optimálním médiem.   

 

Neoficiální zpráva:  

Situace ve školách a mezi "teenagery" je mimořádně vážná a rychle se zhoršuje, zejména 

vnímáme: 

 - kritický úpadek fyzické kondice, pohybových aktivit a zdravé životosprávy    

 - neujasněný přístup k pasivnímu i aktivnímu využívání kultury a umění 

 - nedostatek vkusu a estetických kritérií obecně… a jejich zásadní vliv na etiku 

 - rezignaci některých škol a pedagogů - ztrátu motivace, odvahy, odpovědnosti  

 

TCP (vzniklo v roce 1960) má o situaci komplexní přehled - vzdělávací programy realizuje od 

roku 1981, v posledních 5 letech např. absolvovalo 385 vzdělávacích programů pro školy v 

62 českých městech. Metodici centra jsou v pracovním kontaktu se 158 základními 

uměleckými školami, domy dětí a mládeže a soukromými tanečními studii. TCP pořádá 

periodické kurzy a semináře pro trenéry, lektory a tvůrce v této oblasti, akreditované "další 

vzdělávání pedagogů" a další cílené akce… proto prosíme, abyste naší zprávu brali 

"smrtelně" vážně.  

 

Balet a scénický tanec v sobě přirozeně spojují komplexní rozvoj fyzické a psychické složky 

osobnosti, podporují rozvoj vyhraněných individualit a současně toleranci a kolektivní cítění, 

ctí svobodnou tvořivost a zároveň vyžadují preciznost a kázeň. Estetické - a tedy i etické 

funkce tanečního umění jsou zcela mimořádné a nezaměnitelné. Pro obranu před globální 

devastací a komercionalizací kultury je funkce tanečního umění - stejně jako například v 

renesanci - naprosto nenahraditelná.  

Taneční sporty, alternativní techniky  

-  lidový tanec, step, clogging, pantomima, akrobacie… 

 



 

Věříme, že kolem tohoto projektu se v regionálních kulturních centrech shromáždí zkušení 

spolupracovníci - pedagogové, umělci, zastupitelé a kulturní občané, kteří pomohou s jejich 

realizací a propagací. TCP je jednou z nejaktivnějších evropských umělecko- vzdělávací 

institucí, které se takto komplexním způsobem výše uvedené problematice věnuje, proto 

doufáme, že pro výše uvedené cíle získáme nové kvalitní partnery.   

 

 

 
 

Příloha č. 11 
 

Ohlasy na představení za 
období 2019 BPJ a BBP 

 

Reference – doporučení ke grantovému projektu:  

celoroční činnost Baletu Praha Junior pro období 2022 - 26 

 

 

Sleduji činnost tohoto juniorského souboru již od jeho vzniku v roce 1999 a s uspokojením vnímám 

jeho umělecký růst a velmi pestrou dramaturgii, která pokrývá většinu významných oblastí tanečního 

divadla – od ukázek romantických a tradičních klasických děl, přes jednoaktová díla neoklasiky a 

současného tance až po jazzová a stepařská čísla, která vhodně doplňují edukativní akce ve prospěch 

lepší povědomosti a dostupnosti současného tanečního divadla. Kredibilita a nesporné know – how 

souboru i produkující agentury dávají záruku kvality, potřebnosti a udržitelnosti jejich další činnosti. 

 

Domnívám se, že právě juniorské těleso, řízené a obsluhované profesionálními umělci – tvůrci, 

inscenátory i technickým jevištním personálem, dokáže pokrýt nejen tradiční pražské scény, ale i 

rozsáhlé městské čtvrti - metropolitní periférie, kam se kvalitní taneční divadlo dostane jen zřídka ……  

a také velká území ČR v mnoha regionech, kde je dostupnost tohoto významného druhu živé kultury 

naprosto nulová.  

 

Doporučuji státním institucím i veřejné správě Prahy, aby poskytla kontinuálně pracujícím tělesům 

tanečního divadla – jehož je Balet Praha Junior průkopníkem – maximální péči a podporu. 



 

 

V Praze dne 30. 8. 2021 

 

       Mgr. Jana Hošková 

       Nezávislá taneční publicistka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference BBP 

 

Dětský resp. studentský soubor Baby Balet Praha provozuje svoji činnost kontinuálně již od 

roku 2003 a ve své věkové kategorii je ojedinělým tělesem. Velmi mladí interpreti, budoucí 

profesionální umělci dokáží emocionálně zapůsobit nejen na svoje vrstevníky, ale i na široké 

publikum.  

 

Svým elánem a mladistvou energií dokáží nadchnout široké spektrum diváků od předškoláků 

po babičky a dědečky.  

 

Zprostředkovávají tak cestu k živému umění. Motivují diváky k zájmu o pohyb, divadlo a 

tanec. 

 

BBP produkuje umělecky hodnotná a kultivovaná představení a obohacuje tak nejen 

pražskou, ale také regionální taneční scénu.  
 

 

V Praze dne 27. 8. 2021 

 

 

Prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D. 

Prorektor HAMU 

 



Ohlasy na představení BPJ a BBP z aktuální korespondence pedagogické a 

kulturní veřejnosti (úryvky): 

 

…ohlasy na představení jsou velmi příznivé a zájem škol o dopolední představení je 
vyšší, než můžeme uspokojit…“ 
PhDr. Hana Žárská, vedoucí Klubu mladého diváka 
 
„…pokud nastudujete další tituly, s největší radostí přizveme toto těleso k další 
spolupráci…“ 
Mgr. Daniela Šálková, ředitelka Divadla v Dlouhé, Praha 
 
„…vaši žáci přispěli nejen k perfektní atmosféře, ale i k vysoké úrovni našeho 
společného představení…“ 
Mgr. art. Katarína Zacharová, ředitelka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej 
v Bratislave 
 
„...představení, které bylo nejen krásné a výchovné, ale i vysoce profesionální…“ 
Viera Nebylová, 1. Súkromné tanečné konzervatorium Dušana Nebylu, Trnava 
 
„…budu se zájmem sledovat Vaši práci a jsem připravena Vás podpořit…“ 
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D., MBA, poslankyně PČR 
 
„…obě představení pro mne znamenala velký umělecký zážitek…“ 
Ing. Tomáš Pernický, ředitel odboru pro kulturu, komunikaci a prezentaci, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
 
 „…vaše představení vyvolalo v našich žácích velmi pozitivní odezvu, ocenili 
výbornou choreografii, hudbu, kostýmy a taneční výkony, projevili přání zúčastnit se 
podobné akce znovu…“ 
Mgr. Vladimíra Šimáčková, zástupkyně ředitelky, Mgr. Helena Kroutilová, učitelka ČJ 
ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5 
   
 „…projekt "Jak se dělá tanečník" zaujal díky skvělým choreografiím…“ 
iDNES.cz  21. 9. 2010 
 
„…děkujeme za krásný zážitek, vaše vystoupení mělo neobyčejně kladnou 
odezvu…“ 
Libuše Papírníková, výchovná poradkyně, ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5 
 
„…opět jsem prožíval až mrazení při sledování výkonu začínajích umělců…“ 
Jiří Lysák, Jílové  
 
 „…tanečníci předvedli naprosto dokonalé ukázky různých tanečních stylů …“ 
ZŠ Klášterec nad Ohří 
 
„…děkujeme Vám za dlouhodobou a obětavou spolupráci s Taneční konzervatoří E. 
Jaczovej v Bratislavě…“ 
Mgr. art G. Béderová, zástupkyně ředitelky Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v 
Bratislave  



 
„…představení nadchlo a ohromilo naše svěřence…“ 
Petr Jabůrek – zástupce ředitele školy ZŠ Jáchymov 
 
 
 
„…představení bylo velmi pěkně připraveno…“ 
Mgr. Miroslav Peer – ředitel ZŠ Karlovy Vary  
 
„…ještě jednou všem obrovské díky, byla to nádhera! „ 
Eva Hartlová 
 
 „…představení se všem žákům líbilo, zaujalo je a v jednotlivých třídách proběhlo 
kladné hodnocení…“ 
Mgr. R. Endrštová , ředitelka školy, ZŠ Ostrov 
 
 „…oproti multikinům a jiným často velmi podřadným akcím, s vaším vystoupením 
patříte mezi nositele velmi kvalitní kultury…“ 
 Ing. Ivan Štěpka, ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 4 
 
„…neopakovatelný zážitek, který velmi obohatil naši výchovně vzdělávací práci…“ 
V. Trnková, ředitelka MŠ, Praha 5 
 
„…mimořádný umělecký zážitek…“ 
Ing. Jitka Zikmundová, místostarostka města Český Krumlov 
 
„…vaše účast ve velké míře přispěla k úspěchu celého večera…“ 
Jana Podhorná 
 
 „…představení bylo poutavé a skvěle připravené…“ 
Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel ZŠ Dědina, Praha 6 
 
„…vaši studenti získali nemalé sympatie všech, kteří se kolem přípravy koncertu 
pohybovali…“ 
PhDr. Ilja Šmíd, ředitel FOK 
 
„…ceníme si toho, že děti mohli vidět při tanci své vrstevníky…“ 
Mgr. Naděžda Dvořáková, zástupce ředitele ZŠ Broumov 
 
„…společně se nám podařilo vytvořit dobré podmínky pro krásný baletní večer…“ 
Ondřej Kotrč, produkce, Jiří Opěla, jednatel společnosti Pražský komorní balet 
 
„...bylo to skvělé, báječné, úchvatné !…“ 
Jan Bílý 
 
„…pravidelně Vás sleduji od doby, kdy jsem odešla z Vašich řad, držím Vám palce a 
nesmírně Vám fandím…“ 
Ilona Neffová, Praha 
 
„…musíme před vašimi tanečníky hluboce smeknout…“ 



Mgr. Magda Petrášková, zástupce ředitele, ZŠ Markvartice 
  
„…celé představení bylo pojato jako jakýsi názorný průvodce světem tanečního 
umění…“ 
Mgr. Miroslav Bouda, ředitel ZŠ Rokytnice nad Jizerou 
 
 
 


