
Příloha č. 1 

Personální protokol MCT 2021 

 
 

1. Umělecká rada:   Ing. Gabriela Novotná, předsedkyně 

     Ing. Antonín Schneider, dramaturg 

     Viktor Svidró, DiS., umělecký vedoucí BPJ  

     Mgr. Pavla Königsmarková, umělecká vedoucí BBP  

     PhDr. Vlasta Schneiderová, metodička 

     Kristýna Kronovetrová, DiS. 

      

2. Produkce:    Kristýna Kronovetrová, DiS.     

     Ing. Gabriela Novotná   

  

3. Fundraising:   Mgr. Sylva Doležalová 

 

4. Propagace:    Bohdana Tkáčová, Silvia Nemcová 

     Karolína Maletová, Kristýna Orlittová,  

     Tereza Rohovská 

 

5. Ekonomika:    Adéla Hausleitnerová, 

     Marie Puchernová, Diana Čirličová 

 

6. Sociální sítě:    Diana Čirličová, Aneta Michnevyč,  

     Ing. Gabriela Novotná, Marie Puchernová,  

     Bc. Tereza Vančurová 

 

8. MCT web stránky:   Olga Mosiakova, Ing. Gabriela Novotná 

 

9. Archiv:    Michaela Winterová, Adéla Chládková,  

     Natálie Zabystrzanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Seznam členů spolku 
 
 

Obsazení 

Baby Balet Praha 

  2021 (leden – červen) 
 

 

členové souboru - BBP A       ročník  
 

1.    Tereza Černá         3.   

2.  Eliška Doležalová        3.   

3.   Vanda Horáková        3.   

4.  Adolf Kubec         3. 

5.  Emma Soljaková        3. 

6.  Michaela Šlapáková        3. 

7.  Markéta Laštovková         3. 

8.   Adriana Divišová        4.   

9.  Štěpán Petr Hampl        4.   

10.  Marie Anna Hellmichová       4.   

11.  Linda Chrenčíková        4.   

12.  Johana Kladivová        4. 

13.  Nathalie Anne Kučabová       4. 

14.  Emílie Sobotková        4. 

15.  Richard Šubrt         4. 

16.  Michaela Vojtová        4. 

17.  Kristýna Brůžková        5. 

 

členové souboru - BBP B       ročník  

 

1.    Anna Jehlíková        6.   

2.  Mikuláš Liška         6. 

3.   Nikola Petráňová        6.   

4.  Marion Polach        6. 

5.  Serafima Sazonova         6. 

6.  Nela Šandová          6. 

7.  Lukáš Faul         5. 

8.   Alfréd Kubec         5.  

9.  Kseniya Shylava        5.   

10.  Štěpánka Šínová        5.   

11.  Anna Vacková        5.   

12.  Valérie Matějková         7. 

13.  Lucie Chrenčíková        6. 

14.  Johanka Talpová        6. 

15.  Natálie Slunečková        6. 

 

 



Příloha č. 2 

 

Obsazení 

Baby Balet Praha 

  2021 (září – prosinec) 
 

 

členové souboru - BBP A       ročník  
 

1.    Tereza Černá         4.   

2.  Eliška Doležalová          4.  

3.   Vanda Horáková        4.   

4.  Adolf Kubec         4. 

5.  Emma Soljaková        4. 

6.  Michaela Šlapáková        4. 

7.  Markéta Laštovková         4. 

8.   Emílie Dlabačová        3. 

9.   Adéla Lesse          3. 

10.  Josefa Šulcová        4. 

11.  Sabrina Tousson        4. 

12.  Josefína Fillová        4 

13.  Tereza Petrová        4. 

14.  Antonín Pchálek        4. 

15.  Lucie Prchalová        4. 

16.  Nela Slavíková        4. 

17.  Veronika Šimáková        4. 

 

členové souboru - BBP B       ročník  

 

1.    Adriana Divišová        5.   

2.  Štěpán Petr Hampl        5. 

3.   Marie Anna Hellmichová       5.  

4.  Linda Chrenčíková        5. 

5.  Johana Kladivová        5. 

6.  Nathalie Anne Kučabová       5. 

7.  Emílie Sobotková        5. 

8.   Richard Šubrt          5.   

 9.  Michaela Vojtová (standby)       5. 

10.  Mia Horneková         5.   

11.  Kristýna Brůžková        6.   

12.  Johanka Talpová (standby)       7.   

13.  Valérie Matějková         7. 

14.  Natálie Slunečková        7.   

        

   

         Mgr. Pavla Königsmarková 

Umělecká vedoucí 

 

 



Příloha č. 2 

Obsazení 

Balet Praha Junior 

  2021 (leden – červen) 
 

 

členové souboru        ročník  
 

1.    Bílková Eliška Jana        8.   

2.  Efimová Evgeniia        8.  

3.   Glembová Nátálie        8.   

4.  Hrubá Ester          8. 

5.  Neumannová Oldřiška       8. 

6.  Plachá Monika         8. 

7.  Popelková Nikole        8. 

8.   Travinská Barbora        8.   

 9.  Bartáková Viktorie        7.   

10.  Kuželová Vendula        7.   

11.  Logojdová Tereza        7.   

12.  Šichová Magdaléna        7. 

13.  Šoukalová Kristína        7. 

14.  Kaše Albert         8. 
 

Stand-by 

Kubec Alfréd         5. 

Faul Lukáš         5. 
   

 

Stálí hosté 

Aleš Krátký - absolvent konzervatoře TCP, sólista Pražského komorního baletu  

Dalibor Lekeš - absolvent konzervatoře TCP, sólista Pražského komorního baletu  

 

 
 

 

 
 
 
 
 



Příloha č. 2 

Obsazení 

Balet Praha Junior 

  2021 (září – prosinec) 
 

členové souboru        ročník  
 

1.    Bartáková Viktorie        8.   

2.  Kuželová Vendula        8.  

3.   Logojdová Tereza        8.   

4.  Matějková Valérie        8. 

5.  Šoukalová Kristína        8. 

6.  Petráňová Nikola        7. 

7.  Shylava Kseniya        6. 

8.   Vacková Anna        6.   

9.  Muzajeva Leila        5.   

10.  Liška Mikuláš         7.   

11.  Faul Lukáš         6.   

12.  Kubec Alfréd         6. 

13.  Kaše Albert         ABS 
 

Stand-by 

Šichová Magdaléna        8. 

Chrenčíková Lucie        7. 

Jehlíková Anna        7. 

Sazonova Serafima        7. 

Šandová Nela         7. 

   

 

Stálí hosté 

Aleš Krátký - absolvent konzervatoře TCP, sólista Pražského komorního baletu  

Dalibor Lekeš - absolvent konzervatoře TCP, sólista Pražského komorního baletu  

 

  
     

          Viktor Svidró, DiS. 

Umělecký vedoucí 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3  

Umělecké akce MCT 2021 
 

Datum Čas Název akce Soubory  

6. 1.  19:00 Elixír - premiéra BPJ + 

PKB 

Zrušeno 

10. 1. 14:00 Louskáček BPJ + 

BBP 

Zrušeno 

 17:00 Louskáček BPJ + 

BBP 

Zrušeno 

14. 1. 18:00 Letem světem (Mall.tv) BBP STREAM 

17. 1. 19:00  Divadlo na Vinohradech  BBP Zrušeno 

16. - 22. 1.  Zimní camp Jáchymov - 1. 

turnus  

BBP  Zrušeno 

20. 1. 19:00 Svitavy  BPJ přesunuto na 

listopad 

21. 1.   9:00 Svitavy  BPJ přesunuto na 

listopad 

 11:00 Svitavy BPJ přesunuto na 

listopad 

22. - 28. 1.  Zimní camp Jáchymov - 2. 

turnus 

 Zrušeno 

25. 1.  9:00 STT - Ostrov (školy)  BPJ  Zrušeno 

 11:00  STT - Ostrov (školy) BPJ  Zrušeno 

26. 1.  19:00 Elixír - Ostrov BPJ + 

PKB 

Zrušeno 

31. 1.  19:00 DNV - natáčení  BPJ + 

PKB 

Zrušeno 

5. 2. 17:00 Kytice (Mall.tv) STREAM BPJ + 

PKB 

STREAM  

7. 2. 17:00 Letem světem (Divadlo na 

Vinohradech)  

BBP  Zrušeno 

10. 2. 17:00 Letem světem (Mall.tv) BBP  STREAM 

12. 2.  17:00  Holoubek a Musica (mall.tv) BPJ + 

PKB 

STREAM  

14. 2. 19:00 Carmina Vetera (Divadlo na 

Vinohradech) 

BPJ + 

PKB 

Zrušeno 

26. 2.  18:00 Fo(o)r One, Chvilka POEzie, 

Elixír STREAM 

BPJ + 

PKB  

Zrušeno 

http://mall.tv/
http://mall.tv/
http://mall.tv/
http://mall.tv/


Datum Čas Název akce Soubory  

28. 2. 19:00 Kytice (Janáčkovo divadlo 

Brno) 

BPJ + 

PKB  

Zrušeno 

10. 3.  19:00  Carmina Vetera (Městské 

divadlo Varnsdorf) 

BPJ + 

PKB 

Zrušeno 

16. 3.  19:00 premiéra 2020 (Fabrika 

Svitavy) 

BPJ + 

PKB  

Zrušeno 

18. 3. 19:00 Elixír (Divadlo Komedie) BPJ  Zrušeno 

21. 3. 19:00  Natáčení (Divadlo na 

Vinohradech)  

BPJ  Zrušeno 

11. 4. 17:00  Letem světem (Divadlo na 

Vinohradech) 

BBP  Zrušeno 

15. 4. 19:00  Letem světem (Citadela 

Litvínov) 

BBP  přesunuto na říjen 

16. 4 9:00  Jak se dělá tanečník + ZUŠ BBP  přesunuto na řijen 

 11:00  Jak se dělá tanečník + ZUŠ BBP  přesunuto na řijen  

18. 4. 19:00  Natáčení (Divadlo na 

Vinohradech)  

BPJ   

24. 4.  19:00  Carmina Vetera (Blatná)  BPJ + 

PKB  

 

24. 4. 17:00  Mezinárodní týdny tance - 

happening - choreografická 

dílna 

BPJ  STREAM 

28. 4. 17:00  Mezinárodní týdny tance - Gala  BPJ STREAM 

Zrušeno 

29. 4. 17:00  Mezínárodní týdny tance - 

předpremiéry (STREAM) 

BPJ STREAM 

30.4. 7:00 Mezinárodní týden tance - 

Premiéra Sami a přece spolu 

BPJ 

BBP  

STREAM 

2. 5.   19:00 Carmina Vetera (Divadlo na 

Vinohradech)  

BPJ 

PKB  

 

10. 5. 17:00  Letem světem (Most) BBP   

11. 5. 9:00  Jak se dělá tanečník (Most)  BBP   

 11:00  Jak se dělá tanečník (Most)  BBP   

16. 5. 17:00  Předpremiéra Balet Praha Junior 

(Divadlo na Vinohradech) 

BPJ 

PKB  

STREAM 

19. 5. 8:00-20:00  Natáčení (Městská knihovna v 

Praze)  

BBP + 

BPJ 

 



Datum Čas Název akce Soubory  

20. 5. 8:00-20:00  Natáčení (Městská knihovna v 

Praze)  

BBP + 

BPJ  

 

23. 5 18:00  Eva Rejšková 90 (Střížovská) - 

Divadlo na Vinohradech 

BPJ 

BBP  

přesunuto  

3. 6.   19:00  Gala TCP 60. výročí založení - 

Stavovské divadlo  

BPJ + 

hosté 

přesunuto 

3. 6.  19:00  ABS 2021 (Stavovské divadlo)  BPJ 

BBP  

 

4. 6.  19:00 ABS 2021 (Stavovské divadlo)  BPJ 

BBP  

 

6. 6. 19:00  Kytice (Divadlo na 

Vinohradech)  

BPJ 

PKB 

 

11. 6. 19:00 Elixír - Divadlo Komedie  BPJ Zrušeno 

25. 6.  Závěrečné představení 2020 

(divadlo ABC)  

BPJ 

BBP  

 

27. 6. 19:00 Carmina Vetera (Divadlo na 

Vinohradech)  

BPJ 

PKB 

 

2. 7. 19:30 L.I.V.E - Loučení Igora Vejsady 

- Azyl 78 (Jatka 78) 

BPJ 

PKB 

 

4. 7. 19:00 Kytice (Divadlo na 

Vinohradech) 

BPJ 

PKB 

 

1. 9. 14:00  Slavnostní otevření Dům 

tanečního umění - VIP 

BPJ 

BBP 

PKB  

 

3. 9.   14:30 Slavnostní otevření DTÚ - DOD      BPJ 

BBP 

PKB  

 

12. - 18. 9  Podzimní camp Nečtiny - 1. 

turnus 

BPJ  

16. 9.  9:00  STT - Kostel Sv. Anny BPJ  

 10.30 STT - Kostel Sv. Anny BPJ  

18. - 24. 9.  Podzimní camp Nečtiny - 2. 

turnus 

BBP  

14. 10. 19:00 Elixír + fragmenty - Citadela 

Litvínov 

BPJ + 

výběr 

BBP 

 

15. 10 9:00 JDT - Citadela Litvínov BPJ + 

výběr 

BBP 

 

 11:00 JDT - Citadela Litvínov BPJ + 

výběr 

BBP 

 



Datum Čas Název akce Soubory  

4. 11. 19:00 Elixír - Svitavy BPJ  

5. 11 9:00 STT - Svitavy BPJ  

20. 11. 11:00 FOK - Beethovene  Zrušeno 

27. 11.  Dance Life Expo Brno BPJ + 

BBP 

Zrušeno 

28. 11. 15:00 Louskáček FIBS + 

BPJ+ 

BBP + 

PKB  

 

 18:00 Louskáček FIBS + 

BPJ+ 

BBP + 

PKB 

 

1. 12.  18:30 Kříž u potoka - MKP BPJ + 

PKB 

 

2. 12.  9:00 JDT/STT - natáčení MKP BBP. + 

BPJ 

 

15. 12. 15:00 VTS pro rezidenty DTÚ BBP + 

BPJ  

Zrušeno 

16. 12. 18:00 VTS - KC Praha BBP + 

BPJ + 

PKB 

 

17. 12. 9.00 JDT - KC Praha BBP  Zrušeno 

 11:00 STT - KC Praha BPJ  Zrušeno 

 18:00 VTS - KC Praha BBP + 

BPJ + 

PKB 

 

19. 12. 14:00 Louskáček BBP + 

BPJ + 

PKB 

 

 17:00 Louskáček BBP + 

BPJ + 

PKB 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 4 

Analýza hracího plánu 2021  
 

Mezinárodní centrum tance     (Balet Praha Junior + Baby Balet Praha) 
 

Počet představení                  88        100 % 
z toho společných představení BBP+BPJ      17      19 % 

zrušeno (COVID)         46      52 % 
 

celkem diváků           13 724 + stream 

         

návštěvnost           79 % 

 

podle místa: 

 

představení v Praze         48 55 % 

     

představení v regionech        31 35 % 

     

stream/online           9 10 % 

 

podle formátu: 

 

celovečerní představení        65 74 % 

   

představení pro školy        16 18 % 

 

vystoupení na cizích akcích        7  8  % 

 

podle produkce: 

 

představení ve vlastní produkci       38 44 % 

    

představení v koprodukci         33 37 % 

     

představení cizích producentů       17 19 % 

 

Soupis míst: Praha (divadla a kulturní prostory)   

ABC, Azyl 78 (Jatka 78), Divadlo na Vinohradech, Dům tanečního umění Praha, Kongresové 

centrum Praha, Městská knihovna v Praze, Náměstí Václava Havla (Piazzetta ND), Obecní 

dům, Stavovské divadlo 

     

Soupis míst v ČR (města - regionální centra)     

Blatná, Brno (Janáčkovo divadlo), Brno (Výstaviště), Holešov (zámek), Litvínov (Citadela), 

Most (Městské divadlo), Nečtiny (Kaple sv. Anny), Ostrov (DK), Svitavy (Fabrika), Tábor 

(Divadlo Oskara Nedbala), Třeboň (Divadlo J. K. Tyla), Varnsdorf (Městské divadlo)  

 

Koprodukce: Pražský komorní balet, FIBS, Národní divadlo Praha, Dvorana, Taneční centrum 

Praha - konzervatoř 

 

Cizí produkce: regionální kulturní centra, Česká televize, Symfonický orchestr hl. m. Prahy 

(FOK), Art 4 People 



Mezinárodní centrum tance 

(Balet Praha Junior) 

Analýza hracího plánu 2021 
 

 

Počet představení                  65        100 % 
z toho společných akcí BBP+BP       17      26 % 

zrušeno (COVID)         21      32 % 

 

celkem diváků           10 021 + stream 

         

návštěvnost           78  % 

 

 

podle místa: 

 

představení v Praze         36 55 % 

  

představení v regionech        19 30 % 

   

stream/online          10 15 % 

       

 

podle formátu: 

 

celovečerní představení        50 77 %  

 

představení pro školy         8 13 % 

     

vystoupení na cizích akcích a jiné (natáčení, den otevřených dveří atp.) 7 10 % 

                    

 

podle produkce: 

 

představení ve vlastní produkci       21 32 % 

 

představení v koprodukci         40 61 % 

  

představení cizích producentů       4 6  % 

 

 

 

Koprodukce: Pražský komorní balet, FIBS, Národní divadlo Praha, Dvorana, Taneční centrum 

Praha - konzervatoř 

 

Cizí produkce: regionální kulturní centra, Art 4 People  

 

 

 

 

  



Mezinárodní centrum tance  

(Baby Balet Praha) 

Analýza hracího plánu 2021 
 

 

Počet představení                  40        100 % 
z toho společných akcí BBP+BPJ       17            43 % 

zrušeno (COVID)         20      50 % 

 

celkem diváků           4 730 + stream 

         

návštěvnost           81 % 

 

 

podle místa: 

 

představení v Praze         28 70 % 

     

představení v regionech         9 22 % 

     

stream/online           3  8 % 

            

 

podle formátu: 

 

celovečerní představení        32 80 %  

 

představení pro školy        6 15 % 

    

vystoupení na cizích akcích        2  5  % 

                   

 

podle produkce: 

 

představení ve vlastní produkci       17 42 % 

    

představení v koprodukci         11 28 % 

    

představení cizích producentů       12 30 % 

      

 

 

Koprodukce: FIBS, Národní divadlo Praha, Dvorana, Taneční centrum Praha - konzervatoř 

 

Cizí produkce: regionální kulturní centra, Česká televize, Symfonický orchestr hl. m. Prahy 

(FOK) 

 

Zpracovala dne 21. 1. 2022 

        Bc. Tereza B. Fidlerová, MBA 

        produkce – marketing 

        Mezinárodní centrum tance 



Pozn.: 

Vzhledem k dalším restriktivním opatřením vůči kulturním akcím byl hrací plán obou souborů BPJ 

a BBP opět narušen – soubory byly nuceny streamovat některá vybraná díla a veřejně provedly jen 

část plánovaných živých představení v divadlech. Rok 2021 budeme nuceni vyjmout ze všech 

analytických studií, protože by nezaviněně zkresloval dlouhodobé statistické výkonové ukazatele. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 5 

 

Modelový  harmonogram BBP a BPJ 

- 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 sezónní schéma BBP a BPJ 

 

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 50 v Praze a 50 v regionech 

 

BPJ        BBP 

30 x CEP – celovečerní programy    30 x CEP – celovečerní programy 

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

—————————————————————————————————————— 

 

Periodické akce – sezónní kalendář: 
 

08/20?? (2 týdny) Letní taneční workshop 

09/20?? (2 týdenní turnusy) 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) 

11 - 12/20??     Vánoční tan. scéna (4 x) +.STT/JDT (3 x) 

12/20??    Vánoční tan. scéna (6 x) + STT/JDT (5 x) 

01/20??  (2 týdenní turnusy) Zimní camp + turné v regionu 

02/20?? Studentská Thálie 

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 technická zkouška 

    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, balení + nakládka 

    14,00   odjezd 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 

Kmenové repertoáry BBP a BPJ 

 

Baby Balet Praha 
Repertoár 2021/22 

 

Letem světem 
 

 

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

dospělému publiku tanečního divadla. 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. 

 

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. 

 

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 

celovečerního představení Letem světem 

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

- Baby Balet Praha nastuduje pro každou sezónu vždy typické ukázky klasických, moderních 

a jazzových choreografií ze svého kmenového repertoáru a moderátor provede diváky všemi 

významnými oblastmi tanečního divadla.  

-  

 

 

 

Balet Praha Junior 
Repertoár 2021/22   

Elixír  
 

Malé pošetilosti  
Choreografie: Tereza Hloušková 

Hudba: Claudio Monteverdi, Philip Glass, Antonio Vivaldi(úprava Armand Amar) 

Asistent: Viktor Svidró (HU) 

Délka: 13:00 

 

Painted Rainbow 
Choreografie: Attila Egerházi (HU) 

Hudba: Jean Sibelius, Maurice Ravel  

Asistent: Antonín Schneider 

Délka: 9:00 

 

Dying Swan            
Choreografie: Anna Jirmanová  

Hudba: Camille Saint-Saëns 

Asistent: Eliška Vodičková 

Délka: 2:30 
 

Vzpomínky 
Choreografie: Vlasta Schneiderová 

Asistent: Eliška Vodičková 

Hudba: Georg Friedrich Händel, budhistická mantra 

Verše: Ivan Slavík, přednes: Jaromír Meduna 

Autoři zvukové koláže: Ondřej Urban, Vladimír Sojka 

Délka: 12:00 
 

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



Elixír / Elixir 

Choreografie: Viktor Konvalinka 

Dramaturgie a libreto: Štěpán Benyovszký 

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

Joe Tex, Petr Iljič Čajkovskij 

Hudební koláž: Viktor Konvalinka 

Doprovázená mluveným slovem: Jiří Lábus 

Kostýmy: Viktor Konvalinka, Štěpán Benyovszký 

Scéna: Viktor Konvalinka, Štěpán Benyovszký 

Světelný design: Viktor Konvalinka 

Asistent choreografie: 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 

- Balet Praha Junior nastuduje pro každou sezónu vždy typické ukázky klasických, moderních   

a jazzových choreografií ze svého kmenového repertoáru a moderátor provede diváky všemi 

významnými oblastmi tanečního divadla.  

 

Koprodukce s PKB: 
  

Kytice   
Choreografie: Petr Zuska  

 Hudba/music: Ondřej Brousek    

Asistent: Igor Vejsada  

Délka/duration: 90:00 – celovečerní program  

Premiéra: 1. května 2019 

 

Carmina Vetera  
Choreografie: Petr Zuska  

 Hudba/music: Hradišťan, Spiritual Kvintet    

Asistent: Igor Vejsada  

Délka/duration: 85:00 – celovečerní program  

Premiéra: 27. října 2019 

 

Epitaf 
Choreografie: Petr Zuska  

 Hudba: Antonín Dvořák     

Asistent: Linda Svidró  

Délka/duration: 36:00 min. 

Premiéra: online 22. 11. 2020 

 



Kříž u potoka 
Choreografie: Alena Pešková  

 Hudba: Antonín Dvořák     

Asistent: Linda Svidró  

Délka/duration: 40:00 min. 

Premiéra: 1. 12. 2021 

 

 

Koprodukce s FIBS: 
 

Louskáček, Vánoční sen  
Choreografie: Veronika Iblová 

 Hudba/music: P.I. Čajkovskij     

Délka/duration: 75:00 – celovečerní program  

Koprodukce s First International Ballet School 

 

  



Příloha č. 7 

Mezinárodní centrum tance, z.s.  

zahraniční akce a styky 

 
1. Důvodová zpráva 

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

gymnázia vstoupili do vyšších ročníků studia, transformovala konzervatoř  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 repertoáru 

 

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

2021 proběhl již 33. 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 2021 

již 28. ročník), intenzivní 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 čtyřiceti letech  proběhlo více než 50 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 (zvláštně 



tanečního, kde neexistují jazykové bariéry) 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 a 2021 poznamenány pouze virtuálními kontakty a streamovanými uměleckými akcemi. 

 

 

V Praze dne 15. 3. 2022       Ing. Antonín Schneider 

          dramaturg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 8 

Ekonomika – účetní závěrka  



  



Příloha č. 8  



Příloha č. 9 

Rozpočty BBP a BPJ  



  



Příloha č. 10 

Propagační materiály 

 

Baby Balet Praha 
- umělecké těleso studentské umělecké agentury Mezinárodní centrum tance - 

 

Kalendářní rok 2021 (dle dispozic Prahy) 
 

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

konzervatoře (3. – 5. ročníku osmiletého studia). Soubor byl založen v roce 2004, od září 2008 je 

soubor přímo produkován konzervatoří založenou uměleckou agenturou "Mezinárodní centrum tance 

z.s.". Kmenový repertoár – nyní přes 20 tanečních děl v délce 2,5 hod. - vznikal zprvu při studiu 

výběrového repertoáru v předmětech klasický, moderní, jazzový a lidový tanec a postupně byl 

rozšiřován samostatnou repertoárovou praxí mimo rozvrh konzervatoře a podle dramaturgického 

plánu BBP. Doplňkovými oblastmi jsou taneční sporty, step, etnické tance atd.  

 

V sezóně 2008/09  byl nastudován (zpočátku jednoaktový a postupně 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". Scínáristou byl Vít 

Pokorný, choreografkou byla pedagožka TCP Ivana Malá, originální hudbu pro toto celovečerní 

taneční divadlo složil Robert Jíša.  Dalším projektem bylo celovečerní pásmo – rodinný balet „Vítej 

na světě“ o pěti obrazech na motivy 16 písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, který měl premiéru 

ve Stavovském divadle, v únoru 2016. Třetím celovečerním titulem bylo „Letem světem“. Zde tři 

choreografky – pedagožky TCP použily 24 písní ze světové etnické hudby a vytvořili pásmo 

choreografií, provázejících diváka opravdu kolem světa – premiéra v květnu 2019. Bohužel, zde byl 

hrací plán na dva roky zdeformován covidovou epidemií.  

 

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 významných plesech a charitativních 

akcí, host přehlídek ZUŠ, galapředstavení v mistrovství tanečních sportů, přehlídka „Taneční učitelé 

roku“ atd.)  

 

Program souboru dosud zahrnoval cca 40 představení v sezóně (omezení je jen vinou nulové grantové 

podpory), 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 nového a 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.  

 

 

Mezinárodní centrum tance, z.s.  

Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 - Braník  

+420 608 166 055 

produkce@m-c-t.cz 

 m-c-t.cz 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:produkce@m-c-t.cz
http://m-c-t.cz/


Baby Balet Praha 
Produkční a technické podmínky 

 
 

Celovečerní představení je sestaveno do dvou jednání s jednou přestávkou (cca 100 minut), program 

pro školy s moderátorem je koncipován jako 75minutový blok bez přestávky. Je možné objednat také 

jednotlivé choreografie nebo jejich části dle charakteru akce nebo dramaturgických a technických 

podmínek.  

 

REPERTOÁR:  
 

• Celovečerní představení „Letem světem“ složené z 24 choreografií  

• Vzdělávací program pro školy složený z choreografií oblastí klasického, moderního, současného, 

jazzového a etnického tance – viz www.tanecnicentrum.cz/video 

 

ÚČASTNÍCI:  

 

• Umělecký vedoucí + produkční + vedoucí techniky, osvětlovač + zvukař + jevištní mistr, 

kostymérka, inspice, řidiči  

• Počet tanečníků: 22  

 

JEVIŠTĚ:  

 

• Velikost:  

- minimálně 8 x 8 m (při menším prostoru nutná redukce repertoáru nebo obsazení) 

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

 

• Povrch:  

- baletizol (vlastní – barva dle scénografického návrhu) 

 

• Světla:  

- před akcí je třeba zaslat plán světelné techniky, osvětlovacího pultu, jističů, příkonu  a umístění 

zásuvek (lze dodat vlastní kompletní světelné vybavení jeviště)  

 

• Zvuk:  

- před akcí je třeba zaslat plán zvukové techniky (lze dodat vlastní kompletní audio soupravu)  

 

DOPRAVA  

• Pronájem:  

- 2 x Mercedes Sprinter (2 řidiči + 16 tanečníků)  

- Ford Transit – kostýmy + umělecký šéf, tanečníci,  inspice,  kostymérka 

- Ford Transit – nákladní – scénická technika, dekorace, rekvizity  

- Audi TT (produkce, propagace, marketing)  

 

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 – 3lůžkové)  

 

http://www.tanecnicentrum.cz/video


ŠATNY:  

 

• Kapacita:  

- 16 dívek + 6 chlapců + 5 vedení souboru a technika  

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

 

 

Umělecké akce MCT 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.  

 

 

 

Baby Balet Praha 
Přehled umělecké činnosti  

 
 
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  

 
 

 

„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.  

 
 

 

„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:  

 

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

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

- historie baletní techniky, romantická, tradiční a neoklasická dramaturgie  

 

• Moderní/scénický 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/etnický tanec  
- jedna z dříve „exotických“ afroamerických kultur, která ve 20. století zaplavila celý svět  

 

• Taneční sporty, akrobacie, step, alternativní techniky  
- lidový tanec, step, clogging, pantomima, akrobacie…  

 



„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 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 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  

 

 
 

 

 



Fotodokumentace představení souboru BBP - 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



Balet Praha Junior 
- umělecké těleso studentské umělecké agentury Mezinárodní centrum tance - 

 

Sezóna 2021 
 

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

začátku jejich kariéry (věk 16–22 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.  

 

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.  
 

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 musíme věnovat 

výjimečnou pozornost výchově nové profesionální umělecké generace a propagaci, marketingu 

a osvětě v oblasti současného tanečního divadla.  

 

 

Mezinárodní centrum tance, z.s.  

Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 - Braník  

+420 608 166 055 

produkce@m-c-t.cz 

 m-c-t.cz  

mailto:produkce@m-c-t.cz
http://m-c-t.cz/


 

 

 

 

 

  



Balet Praha Junior 
Produkční a technické podmínky 

 
 

Celovečerní představení „Nulová gravitace“ je typovým komponovaným programem (specifikace 

označena za názvem konkrétním letopočtem)  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 

byl celovečerní program „Kauza Prométheus… a jiné příběhy“, který obsahuje také dvě jednání 

a jednu přestávku (90 minut). Posledním projektem – nastudovaným již během covidové krize je 

„Elixír“ – viz dále. Soubor zajišťuje také školní vzdělávací program „Stvoření tance“ s ukázkami 

repertoáru klasického, moderního, scénického a jazzového tance s moderátorem - odborným 

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

 

KMENOVÝ REPERTOÁR:  
 

• 26 choreografií – jednoaktových děl z oblasti klasického baletu, moderního a jazzového tance 

v délce 8–32 minut – viz www.tanecnicentrum.cz/video  

 

ÚČASTNÍCI:  

 

• Umělecký vedoucí + produkční + vedoucí techniky, osvětlovač + zvukař + jevištní mistr, 

kostymérka, inspice, řidiči  

• Počet tanečníků: 16  

 

JEVIŠTĚ:  

 

• Velikost:  

- minimálně 8 x 8 m (při menším prostoru nutná redukce repertoáru nebo obsazení) 

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

 

• Povrch:  

- baletizol (vlastní – barva dle scénografického návrhu) 

 

• Světla:  

- před akcí je třeba zaslat plán světelné techniky, osvětlovacího pultu, jističů, příkonu  a umístění 

zásuvek (lze dodat vlastní kompletní světelné vybavení jeviště) 

 

• Zvuk:  

- před akcí je třeba zaslat plán zvukové techniky (lze dodat vlastní kompletní audio soupravu)  

 

DOPRAVA  

• Pronájem:  

- 2 x Mercedes Sprinter (2 řidiči + 16 tanečníků)  

- Ford Transit – kostýmy + umělecký šéf,  inspice,  kostymérka 

- Ford Transit – nákladní – scénická technika, dekorace, rekvizity  

- Audi TT (produkce, propagace, marketing)  

 



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 – 3lůžkové)  

 

ŠATNY:  

• Kapacita:  

- 11 žen + 5 mužů + 7 vedení souboru a technika  

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

 

Umělecké akce BPJ jsou dotovány Nadací tanec a divadlo, která má zvláštní grantový program pro 

představení v regionech ČR. Podrobné umělecké, produkční a finanční informace o představení BPJ 

a objednávky akcí je možné projednat s produkcí MCT.  

 
Umělecké akce souborů MCT 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 agentury.   

 

 

 

Balet Praha Junior 
Přehled umělecké činnosti  

 
 
Umělecké těleso složené z vybraných studentů, absolventů a stážistů konzervatoře TCP z několika zemí 

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

 

Elixír  

 

- celovečerní program složený ze čtyř jednoaktových baletů  

- 90 minut, dvě jednání + jedna přestávka  

- tvůrci z Maďarska a ČR  

 

Stvoření tance  

 

- vzdělávací program pro školy  

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

- 75 minut bez přestávky  

- domácí a zahraniční tvůrci a baletní mistři – partneři konzervatoře  

 

 
 

 

„Elixír“  

 
Toto dílo považujeme za další pokračování naší umělecké vize současného tanečního divadla. 

Hledáme další nové impulzy: dramatické, hudební, výtvarné a zkoušíme nové nápady a efekty, 

chceme probudit novou fantazii a emoce našeho tradičního publika a zájem a zvědavost nového 

diváka. Představení je srozumitelné a poctivě inscenované. 



S daným titulem míříme také do regionů, proto je vše důsledně mobilní (rychlá stavba a demontáž 

scény). „Z každých pár prken, která znamenají svět,  vytvoříme profesionální taneční scénu, která 

splňuje nejnáročnější přání inscenátorů, ale zároveň se vejde do tří mikrobusů a současně je cenově 

dostupná. Máme zkušenosti z více než stovkou měst. Tyto provozně-organizační záležitosti ale divák 

nesmí vnímat, musí se bavit a definitivně zařadit taneční divadlo do svého kulturního kalendáře.  

„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“  
- umělecký projekt - 

 
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 baletní techniky, romantická, tradiční a neoklasická dramaturgie  

 

• Moderní/současný 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/etnický tanec  
- jedna z dříve „exotických“ afroamerických kultur, která ve 20. století zaplavila celý svět  

 

• Taneční sporty, alternativní techniky  
- lidový tanec, step, clogging, pantomima, akrobacie…  

 

  



„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 naši zprávu brali 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 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    “Elixír“, celovečerní představení 

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

  



Fotodokumentace představení souboru BPJ - 2021: 

 



 

 



 



Příloha č.11 

Ohlasy, recenze a záštity 

 

Ohlasy na představení 

BBP a BPJ  
Za období 2021 

 
 
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 dokážou 

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 Baby Baletu Praha 2021/2022 

 

„…Se soubory Balet Praha Junior a Baby Balet Praha spolupracuje Symfonický orchestr hl. m. Prahy 

FOK již několik sezón v programech pro dětské publikum s názvem Orchestr na dotek. Obdivuji se 

jejich obrovské profesionalitě a zároveň ohromnému nadšení a nasazení studentů, již v mladém věku 

evidentně báječně vybavených umělců, i všech těch, kteří tvoří jejich uměleckou, pedagogickou, 

technickou, ale i lidskou podporu…“ 

PhDr. Ilja Šmíd, bývalý ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, vyučující na Vysoké škole 

ekonomické – obor Arts management,  

bývalý ministr kultury 

 

„…jako bývalá předsedkyně České komise pro UNESCO jsem vždy s velkým potěšením sledovala 

aktivity TCP. Obdivovala jsem, kolik jedna organizace může vtělit pod svá křídla aktivit prospěšných 

pro společnost: propojení gymnaziálního studia a konzervativní výuky; pořádání vysoce uměleckých 

hodnotných představení se dvěma studentskými soubory; pořádání festivalů a přehlídek pro 

juniorské, studentské a žákovské soubory…“ 

Profesorka Helena Illnerová, bývalá předsedkyně Akademie věd ČR 

 

„…Kromě hlavní vzdělávací činnosti, ve které prosazuje moderní eklektickou uměleckou výchovu 

budoucích umělců, produkuje i množství další umělecké činnosti např. kontinuální činnost soborů 

Balet Praha Junior, Baby Balet Praha, řadu workshopů, seminářů, studentské a pedagogické 

mezinárodní mobility apod. …“ 

Doc. Mgr. Václav Janeček Ph.D., vedoucí katedry tance HAMU  

 

„…předem bych chtěla poděkovat Vám, že jste dala naší škole možnost se zúčastnit tanečního 

představení. Další dík vyřiďte produkci, tanečníkům a jejich učitelům. Byla jsem nadšená formou, 

jakou byl balet a moderní scénický tanec přiblížen žákům prvního stupně. Dozvěděli se vtipně 

o vývoji baletu, o oblečení (o baletních špičkách), o hudebním stylu jazz a o taneční škole, která tanec 

vyučuje v Praze…“  

ZŠ Burešova 

 

„…projekt Jak se dělá tanečník zaujal díky skvělým choreografiím…“  

iDNES.cz  

 

„…pokud nastudujete další tituly, s největší radostí přizveme toto těleso k další spolupráci…“  

Mgr. Daniela Šálková, ředitelka Divadla v Dlouhé, Praha  

 

„…vaše představení vyvolalo v našich žácích velmi pozitivní odezvu, ocenili výbornou choreografii, 

hudbu, kostýmy a taneční výkony, projevili přání zúčastnit se podobné akce znovu…“  

ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5  

 

„…neopakovatelný zážitek, který velmi obohatil naši výchovně vzdělávací práci…“  

V. Trnková, ředitelka MŠ, Praha 5  

 

„…celé představení bylo pojato jako jakýsi názorný průvodce světem tanečního umění…“  

Mgr. Miroslav Bouda, ředitel ZŠ Rokytnice nad Jizerou  

 

„…děkujeme za krásný zážitek, vaše vystoupení mělo neobyčejně kladnou odezvu…“  

Libuše Papírníková, výchovná poradkyně, ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5  

 



„.…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 

  

„…představení se všem žákům líbilo, zaujalo je a v jednotlivých třídách proběhlo kladné 

hodnocení…“  

Mgr. R. Endrštová , ředitelka školy, ZŠ Ostrov 

  

„…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  

 

„…ceníme si toho, že děti mohli vidět při tanci své vrstevníky…“  

Mgr. Naděžda Dvořáková, zástupce ředitele ZŠ Broumov  

 

„…musíme před vašimi tanečníky hluboce smeknout…“  

Mgr. Magda Petrášková, zástupce ředitele, ZŠ Markvartice 

 

Taneční aktuality  

(https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/letem-svetem-s-baby-baletem-praha) 

 

Rodinné představení Letem světem, které primárně cílí na dětské diváky (ale nejenom na ně), je dílem 

tří choreografek: Vlasty Schneiderové, Pavly Königsmarkové a Terezy Hlouškové. Během večera se 

postupně přesouváme napříč kontinenty, kromě naší domácí Evropy navštívíme Asii a Oceánii i Jižní 

a Severní Ameriku. Celkem tak vidíme devět obrazů, v rámci kterých tanečníci prezentují 

čtyřiadvacet pohybových etud a choreografií. Na konec se ocitneme doma, v Česku, kdy na 

píseň Teče voda, teče, překvapivě v podání francouzského chlapeckého sboru, tančí s nádechem 

nostalgie všichni účinkující společně. 

Studenti Tanečního centra Praha předvedli velmi slušné výkony, dá se říct až bezchybné. Variace 

a choreografie, evidentně jim „šité na míru“, mladičkým tanečníkům velmi slušely. Pohybový slovník 

moderního a současného tance, nabitý prací na zemi, ve skoku i v prostoru nepůsobil nikomu 

problém. Choreografky hojně využívaly také partneřiny, opět velmi dobře zvládnuté. Mezi nejsilnější 

momenty večera patřil indický tanec, kdy se Tereza Hloušková opravdu inspirovala tamní tradicí. 

Vynikla zde práce paží a rukou a kánonický pohyb tanečníků. Od stejné autorky zaujal tanec 

z Dánska, který se vyznačoval velkou dynamičností a akcí. Pavla Königsmarková připravila naopak 

jemnou a ladnou choreografii inspirovanou Francií. 

V jednotlivých částech vynikaly krásné kostýmy, dobře doplňovaly pohyb, dávaly mu ladnost 

a vzdušnost, a svými detaily evokovaly zemi, ke které se tanec vázal. Obrazy na projekci pak zdařile 

dokreslovaly charakter krajin a dané reálie. Vše doprovázel příjemný hlas moderátorky Nely 
Boudové, jež každý další výjev uvedla několika slovy o zajímavostech onoho místa. 

Letem světem je zdařilé dílo. Zaujme nejen kvalitními tanečními výkony, ale také nenásilným 

edukativním charakterem, přiblížením některých světových zemí a jejich historie i současnosti. To 

vše na podkladu líbivé hudby, která stejně jako kostýmy nejlépe navozuje atmosféru a náladu dané 

země a přenáší nás i do vzdálených koutů světa. 

Psáno z premiéry 29. května 2019, Divadlo Hybernia. 
 
 
  



Jak se dělá tanečník  
(https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/712/mezinarodni-centrum-tance-jak-se-dela-

tanecnik/4026) 

 

Jak se dělá tanečník je profilové výchovné a vzdělávací představení tanečního divadla, která v mnoha 

regionech dosud chybělo a zcela se vymyká nepřeberné činoherní nabídce agenturních pořadů pro 

školy! 

Dramaturgie je zaměřena speciálně na 1. a 2. stupeň základních škol - prostřednictvím 15 vybraných 

ukázek světového a domácího repertoáru motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu 

k pohybu, tanci, divadlu a kultuře. V roce 2011, kdy Taneční centrum Praha oslavilo 50. výročí 

založení, mělo za sebou již přes 500 těchto představení v 62 domácích a 14 zahraničních městech 

(záštitu poskytlo UNESCO, MŠMT, MK, ND a AMU). 

Moderátor pořadu představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé taneční techniky 

a jejich historii (klasický balet, moderní, jazzový a lidový tanec, taneční sporty,...) Každá 

žánrová oblast je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru 

jednoho ze dvou uměleckých těles konzervatoře TCP.  

Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od dob 

klasických romantických baletů až po tvorbu současných choreografů. Tímto způsobem se 

snažíme kultivovat mladé diváky, aby se v přemíře technických a čistě komerčních impulsů naučili 

vnímat hodnotná umělecká díla, resp. umělecký a výchovný potenciál současného tance a tanečního 

divadla.  

Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy zdánlivě 

nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří již rozvinuli svůj talent a další profesní předpoklady 

do výjimečných profesionálních výkonů.    

 

Jak se dělá tanečník 24. 5. 2022  
(https://www.cysnews.cz/top-clanky/jak-se-dela-tanecnik-stvoreni-tance/) 

 

Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium  uvede v úterý 24. května 2022 ve Velkém 

sále Městské knihovny Praha od 9 a od 11 hodin tanečně vzdělávací představení pro školy 

s názvem JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK / STVOŘENÍ TANCE. 

Jedná se o profilové výchovné a vzdělávací představení tanečního divadla, jehož dramaturgie je 

zaměřena speciálně na 1. a 2. stupeň základních škol. Prostřednictvím vybraných ukázek světového 

a domácího repertoáru motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k pohybu, tanci, divadlu 

a kultuře. 

Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od dob klasických 

romantických baletů až po tvorbu současných choreografů. Představí se jednotlivé taneční žánry – ať 

už klasický nebo moderní tanec, jazz, lidový tanec či taneční sporty. Každá žánrová oblast je současně 

prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru jednoho ze dvou uměleckých 

souborů konzervatoře: Baby Balet Praha a Balet Praha Junior. V rámci představení vystoupí 

také Pražský komorní balet s choreografií Pavla Šmoka Musica Slovaca a fragmenty 

z choreografií Petra Zusky Růže a Ej lásko. 

„Tímto způsobem se snažíme kultivovat mladé diváky, aby se v přemíře technických a čistě 

komerčních impulsů naučili vnímat hodnotná umělecká díla, respektive umělecký a výchovný 

potenciál současného tance a tanečního divadla,“ uvádí Jan Schneider, ředitel konzervatoře 

Taneční centrum Praha. „Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé 

taneční hvězdy zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří již rozvinuli svůj talent a další 

profesní předpoklady do výjimečných profesionálních výkonů.“ 
Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium má za sebou již stovky těchto představení ve 

dvaašedesáti domácích a čtrnácti zahraničních městech (záštitu projektu poskytlo UNESCO, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury České republiky, Národní divadlo 

a Akademie múzických umění). 

https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/712/mezinarodni-centrum-tance-jak-se-dela-tanecnik/4026
https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/712/mezinarodni-centrum-tance-jak-se-dela-tanecnik/4026


Taneční centrum Praha, konzervatoř a gymnázium je první vzdělávací a umělecká instituce, která 

přinesla do české kultury moderní a jazzové taneční techniky a důsledně je propojuje s výukou 

klasického tance a dalšími oblastmi současného tanečního divadla. 

Tradice sahá až do roku 1961 – tehdy v undergroundu a později, pod záštitou Univerzity Karlovy 

a řady zahraničních odborníků, postupně vzniká centrum, které nyní zahrnuje osmiletou konzervatoř 

a osmileté gymnázium propojené do jedné vzdělávací koncepce doplněné studiem taneční 

pedagogiky s příslušnou aprobací. Studentská umělecká agentura, Mezinárodní centrum tance, 

produkuje umělecké soubory Balet Praha Junior a Baby Balet Praha, import a export tvůrců, 

pedagogů a souborů, pořádá festivaly i workshopy. Významným cílem centra je podpora všeobecné 

a odborné vzdělanosti tanečníků, jejich sebevědomé a kvalitní zapojení do interpretační praxe 

a následně schopnost řízení, produkce uměleckých i společenských organizací a projektů. Centrem 

prošlo několik stovek tanečníků, kteří pracují v českých souborech (Pražský komorní balet, Balet ND 

v Praze, Laterna magika a jiné), v zahraničí (Berlín, Frankfurt, Hamburk, Haag, Barcelona, Lisabon, 

Pécs a další) nebo absolvovali vysoké školy (Univerzita Karlova, HAMU a další). „Lidé z centra“ 

zastávají významné funkce v českých uměleckých, vzdělávacích a společenských organizacích. 

 

Písemné ohlasy na představení Jak se dělá tanečník 

Dobrý den, 

Jménem paní ředitelky Suché bych Vám ráda napsala malou reflexi na představení - Jak se dělá 

tanečník.  

Toto taneční představení vyvolalo u našich žáků a pedagogů velmi pozitivní odezvu, ocenili jsme 

výbornou choreografii, hudbu, kostýmy a taneční výkony. 

Celé představení bylo pojato jako jakýsi názorný průvodce světem tanečního umění a projev 

moderátora, který nás celým programem provedl, byl zajímavý a nenásilný. Největší ohlas  získaly 

lidové tance z různých zemí. 

Velmi si ceníme toho, že děti viděly při tanci své vrstevníky, a že program obohatil naši výchovně 

vzdělávací práci. 

Žáci projevili přání zúčastnit se podobné akce znovu. Pokud nastudujete další tituly, s největší radostí 

se takové podobné akce opět rádi zúčastníme. Neméně důležitý je i fakt, že i tak náročné a krásné 

představení bylo pro děti za velmi příjemnou nízkou cenu. Děkujeme za krásný zážitek, musíme před 

vašimi tanečníky hluboce smeknout. S pozdravem, Mgr. Martina Burýšková, ZŠ Jaroslava Seiferta“ 
 

„Dobrý den,  

vaše taneční představení se nám moc líbilo, těšíme se na vaše další pozvání. Děti obdivovaly taneční 

výkony, za skvělé považujeme představení "děti dětem". Délka programu je pro nás maximální 

možná. Chyběly nám informace, ze které země jednotlivé tance z pásma Letem světem byly, ale 

současně jsme vnímali průvodní slovo pro naše děti (6-8 let) již jako dlouhé. Děkujeme za pozvání 

a těšíme se někdy přístě na viděnou. 

Nicole Horová, ZŠ Vrbičky“ 
 

„Dobrý den, paní Novotná, 

předem bych chtěla poděkovat Vám, že jste dala naší škole možnost se zúčastnit tanečního 

představení. Další dík vyřiďte produkci, tanečníkům a jejich učitelům. Byla jsem nadšená formou, 

jakou byl balet a moderní scénický tanec přiblížen žákům prvního stupně. Dozvěděli se vtipně 

o vývoji baletu, o oblečení (o baletních špičkách), o hudebním stylu jazz a o taneční škole, která tanec 

vyučuje v Praze. Žáci si představení užili a dojmy si sdělovali ještě cestou do školy i ve škole. 

Některým žákům se líbil bláznivý průvodce přestavením, jiným zase hudba, protože ji slyšeli doma 

a děvčatům se líbilo oblečení tanečníků. Nadšení žáků se vždy projevilo hlasitým potleskem. 

Přeji hezký den a těším se na další představení. S pozdravem, Linda Tesarikova, ZŠ Burešova“ 
 

 

 



„Dobrý den, 

jsme moc rádi, že jsme se na Váš taneční program vypravili: Byla to dokonale připravená, báječně 

zatančená podívaná s umožněním hlubokého prožitku. Moc děkujeme za jeho umožnění. Děti o tom 

nejprve ani nechtěly mluvit - prý abychom nerušili tu krásu, která v nich i po odchodu z divadla 

zůstala. Líbila se všechna čísla. Byla to pro nás velká výzva i do budoucna - v pondělí 20. 6. máme 

v Karlínském divadle náš školní muzikál O ztraceném slabikáři. Máme ještě co trénovat! 

Moc děkujeme a přejeme tanečníkům i Vám spoustu radosti z tance. Nám jste kousíček určitě předali. 

S pozdravem 

Jana Čiháková a druháci ze ZŠ Vratislavova“ 
 

„Dobrý den,  

ráda bych touto cestou zprostředkovala poděkovaní a obdiv tvůrcům i účinkujícím Vašeho 

představení. Všechny paní učitelky byli nadšené. Všem žákům se představení velmi líbilo. Klobouk 

dolů a děkujeme! 

S pozdravem, Veronika Kortová, zástupkyně ředitelky, ZŠ pro žáky s poruchami chování Na 

Zlíchově“ 

 

„Dobrý den, 

za představení moc děkujeme. Taneční výkony Vašich studentů byly perfektní. Výborná byla 

i pestrost různých stylů. V dětech hodně zarezonovalo taneční ztvárnění básně. Dost se tomu divily, 

ale vlastně to hodně prožívaly. Byla jsem tam s naší sportovně zaměřenou třídou, žáci oceňovali 

pohybové nadání tanečníků a některé žáky zaujala nabídka tanečního přezkoušení. Role moderátora 

je v tomto programu skvělá, ale jeho promluvy bych krátila. Bohužel nejsme zvyklí na nevychované 

publikum. Děti se mnou chodí na programy do Rudolfina a očekávaly něco podobného. To, co si tam 

někteří studenti dovolili a jejich vyučující přehlíželi (mobily, mluvení, házení papírků) nebylo pro 

naši třídu příliš výchovné. Za to Vy samozřejmě nemůžete. Otázka je, zda je takto levné vstupné 

řešením - zda má cenu se podbízet nevychovanému publiku. Odpověď na to nemám, jen píši postřehy, 

o které jste žádali. Obdivuji Vaši sílu a trpělivost, se kterou do toho jdete. Představení bylo moc 

hezké, děkujeme, S pozdravem, L. Jelínková, ZŠ Glowackého“ 
  



Záštity 

 
 

 


