
 

 

Mezinárodní centrum tance Praha, z.s. 

 

Výroční zpráva za rok 2021 

 
1) Základní údaje - identifikace:  

 

Název:     Mezinárodní centrum tance, zapsaný spolek 

Sídlo:     Modrá 1980, 155 00 Praha 5 

Pracoviště:   Dům tanečního umění, areál Pivovaru Braník 

Údolní 212/1, 147 00, Praha 4 - Braník  

E-mail:   produkce@m-c-t.cz 

IČO:    638 32 143 

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 spolku: seznam členů – viz příloha č. 2 

- studenti 5. – 8. ročníku tanečních konzervatoří (zatím pouze TCP) 

- absolventi tanečních konzervatoří (zatím pouze TCP – externě dle uměleckých úkolů) 

- umělečtí spolupracovníci: umělecký ředitel, tvůrci, asistenti choreografů, pedagogové, korepetitoři 

(viz personální protokol) 

- neumělečtí pracovníci: ředitel, produkční, propagační, marketing, fundraising, skupina 

technických technologií, kostymérka, inspice, údržba, (viz personální protokol) 

 

4) Prostorové zázemí: 

 

Zapsaný spolek má pracoviště – zkušební, kancelářské a skladové zázemí v Domě tanečního umění 

v areálu Branického pivovaru (soukromý subjekt - komerční nájem). Konzervatoř Taneční centrum 

Praha  pro účely MCT vyčlenila tyto prostory: 5 tanečních zkušeben (koordinováno s rozvrhem 

dalších rezidentů DTU v cca 15.45 -  20.15 hod.), 2 kanceláře, šatny, rehabilitace, posilovna, 

hygienické zázemí, kostymérna, krejčovna, prádelna, sklad rekvizit, dekorací a scénické techniky, 

dílna údržby. Nájem MCT je nekomerční a řídí se nájmem Domu tanečního umění včetně služeb 

a energií.  

 

 

5) Obsah činnosti - aktivity:  

 

Hrací plány – viz příloha č. 3 

Analýza hracích plánů - viz příloha č. 4 

Modelové hrací plány – schémata - viz příloha č. 5 

Kmenové repertoáry – viz příloha č. 6 

 

Obecné – periodické cíle: 

- provoz umělecké agentury, která se specializuje na mladé umělce a studenty, resp. na juniorské 

a studentské soubory, nastudování jejich uměleckých projektů a veřejnou uměleckou činnost 



 

 

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

s Tanečním centrem Praha 

- správa, údržba a provoz scénického a technického vybavení v rámci veřejné́ kulturní́ služby – 

především projektu „Invaze tance do pražských periférií“ a „Invaze tance do regionů“ 

- spolupráce a koprodukce s Pražským komorním baletem (kmenový́ repertoár), First International 

Ballet School (Louskáček), Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK („Hudba na dotek“), Zlatou 

Prahou (umělecké akce v rámci festivalu) atd. 

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

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

- spolupráce při přehlídce choreografií pro ZUŠ „Taneční učitelé roku“ – konfrontace umělekcé práce 

pro žákovské kategorie interpretů. 

 

Uvedené periodické akce byly v roce zrušeny nebo odsunuty vzhledem k covidovým resptrikcím 

v kulturní oblasti. 

 

6) Zahraniční akce a styky - viz příloha č. 7 

 

7) Ekonomika - účetní závěrka - viz příloha č. 8 

 

9) Rozpočty – viz příloha č. 9 

 

10) Propagace – viz příloha č. 10 

 

11) Hodnocení činnosti -  recenze, nezávislé zprávy a protokoly záštity - viz příloha č. 11 

 

 

 

V Praze dne 24. 6. 2022     

 

 

        Ing. Gabriela Novotná,  

        předsedkyně MCT 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

 

1. Personální protokol 

2. Seznam členů spolku 

3. Umělecké akce MCT 2021 

4. Analýza hracího plánu 2021 

5. Modelový harmonogram BBP a BPJ 

6. Kmenové repertoáry BBP a BPJ 

7. Zahraniční akce a styky 

8. Ekonomika – účetní závěrka 

9. Rozpočty BBP a BPJ 

10. Propagační materiály 

11. Ohlasy, recenze a záštity 


