


 

 

Taneční centrum Praha – konzervatoř 

Balet Jihočeského divadla 
 

 

 

 

Dnešní absolventské představení TCP se týká našich čerstvých absolventů jen z poloviny – během uplynulé 

sezóny měli v rámci hracího plánu Baletu Praha Junior 65 představení. Tito studenti – dříve členové Baby 

Baletu Praha - byli během celého studia na scéně více než 300 krát, resp. strávili přes 500 hodin na přibližně 90 

různých jevištích. Dramaturgický plán jim během osmiletého studia nabídl asi 60 choreografií od krátkých 

etud přes jednoaktová díla, až po celovečerní tituly..... takže předepsaný „absolventský výkon“ již bezpečně 

splnili. A protože u většiny představení se podíleli i na jejich realizaci – technická příprava jeviště, produkce, 

propagace, marketing, ekonomika - tak můžeme směle předpokládat, že se opravdu naučili „dělat“ divadlo, 

kulturu a šoubyznys se vším, co k němu patří. První dvě díla jsou typické ukázky jazzu a klasiky, pak špičková 

stepařská perlička a následuje jedna upoutávka na repertoár příští sezóny – (S)witch Lake dokončíme v srpnu 

během Letního tanečního workshopu s naším novým objevem – belgickým choreografem Kevinem 

Durvaelem. Důvěrná místa (Delvaux / Janáček) byli i letos jednou z perel kmenového programu BPJ a druhé 

jednání zahájíme první autorskou prací absolventa Marka Strýčka „Pod slupkou“ – premiérováno v dubnu 

v rámci Studentské Thálie.  

 

Celou polovinu večera budou dnes tvořit dvě letošní premiérové jednoaktovky Baletu Jihočeského divadla 

v Českých Budějovicích. Je to jakési symbolické završení intenzívního partnerství s tímto netradičním 

regionálním uměleckým tělesem. Ústřední postavou této mimořádné a oboustranně užitečné symbiózy byl 

vždy Attila  Egerházi, vynikající umělec – choreograf, jehož díla tvoří páteř dramaturgie Baletu Praha Junior 

již od roku 1999, většina našich absolventů při nastudování především jeho prací doslova vyrostlo 

v profesionály. Od roku 2009 jsme zvolili právě jihočeskou metropoli jako experiment pro další „invazi 

tanečního divadla do regionů“, tak jsme nazvali projekt, který vypadá naprosto logicky, ale skrývá v sobě 

obrovská (a velmi zajímavá) úskalí: technická, produkční i společenská. V Jižních Čechách jsme s výraznou 

pomocí ředitele Jiřího Šestáka vybudovali kolem Egerháziho velmi kvalitní komorní umělecké těleso 

mezinárodních parametrů a udrželi jeho dramaturgickou linii po sedm sezón. Více než polovinu souboru tvořili 

naši absolventi, používali jsme společné domácí i zahraniční umělecké kontakty, naši studenti pravidelně 

hostovali v řadě inscenací, včetně atraktivního „otáčka“ (Divadlo s otáčivým hledištěm v Českém Krumlově), 

soubor jsme zvali pravidelně do Prahy i na tradiční festivalová představení pořádaná TCP. V prostorově, 

ekonomicky i technicky „kuriózních“ regionálních podmínkách Jihočeského divadla jsme získali mimořádně 

cenné a perspektivní zkušenosti. Jak to vše dále využijí České Budějovice, případně jiné regiony, je velká 

otázka do budoucnosti.  Jestli se nám podařilo zasít alespoň několik kvalitních semínek „současného tanečního 

divadla“ mezi náročné diváky, zodpovědné zastupitele a poctivé divadelníky se teprve ukáže - moc držíme 

palce! 

 

Dnes tedy kromě absolventského repertoáru uvidíme Egerháziho „Kresbu v písku“, poslední choreografii jeho 

sedmiletého působení v BJD a další jednoaktovku „Řekni sýr“, kterou vytvořil Jan Kodet. Ten byl významným 

členem ještě našeho undergroundového Tanečního centra Univerzity Karlovy, té pionýrské generace 

současného tance, která v 80. letech minulého století definitivně prokázala nutnost eklektického pojetí výchovy 

tanečníka: propojení dvou dříve nepřátelských světů klasiky a moderny. Po mnoha zahraničních zkušenostech 

Jan Kodet již několik let pracuje v Baletu ND a Laterně magice. Jsme šťastní, že dnes můžeme prezentovat 

také jeho práci v kvalitních podmínkách Stavovského divadla.   

 

Příjemný večer s absolventy a partnery TCP!    Antonín Schneider    

 
 
 
 
 
 
 



 

Taneční centrum Praha - konzervatoř 

Balet Jihočeského divadla 

Stavovské divadlo, 30. května 2016 v 19,00 hodin  
 

 
 
 
Someone like you           

Choreografie:  Eva Plocková    

Hudba:  Adele 

Tančí: studenti 6. – 8. ročníku 

  Taneční centrum Praha – konzervatoř 

 

 

 

Los suenos de Argentina  
 Choreografie:  Petra Padriánová   

Hudba:  Astor Piazzolla 

Asistent choreografa: Agurtzane Pérez Olóriz (SPA) 

Tančí: studenti 6. – 8. ročníku 

  Taneční centrum Praha – konzervatoř 

 

 

 

Paganini           
Choreografie: Ihor Bezdieniezhnych (UKR, student 8. ročníku TCP)  

Hudba: Nicolo Paganini  

Tančí: Ihor Bezdieniezhnych (UKR) 

 2. místo na Mistrovství světa ve stepu 
student 8. ročníku, člen Baletu Praha Junior 

  Taneční centrum Praha – konzervatoř 

 

 

 

(S)witch Lake - fragment           
Choreografie:  Kevin Durwael (BEL)    

Hudba:  P. I. Čajkovski 

Asistent choreografa: Linda Svidró 

Tančí: Joëlle Aeby - Marek Strýček 

  Karolína Skálová - Ievgenii Kolomiiets 

a členové Baletu Praha Junior 

  Taneční centrum Praha – konzervatoř 

 

 

  

Espaces intimes / Intimate Spaces / Důvěrná místa                
Choreografie: Samuel Delvaux (BEL)  

Hudba:  Leoš Janáček    

Asistent choreografa: Agurtzane Pérez Olóriz (SPA) 

Tančí:  Kristýna Kronovetrová, Eliška Nováková, Tereza Stehlíková, Marek Strýček 

studenti 7. – 8. ročníku, členové Baletu Praha Junior 

  Taneční centrum Praha – konzervatoř 

 

 

 

 

 



 

 

Řekni sýr!            

Choreografie: Jan Kodet  

Hudba:  Adam Sojka, Taku Izumi, Cathy Dennis, Christian Karlsson,  

Pontus Winnberg, Henrik Jonback    

Asistent choreografa:  Zdeněk Mládek 

Tančí: Barbora Coufalová, Kairi Hayashida, Tereza Hloušková (j.h.), Julie De Meulemeester,     

            Zdeněk Mládek 

Balet Jihočeského divadla 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     přestávka  20 minut     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Under the Peel           

Choreografie: Marek Strýček  (student 8. ročníku TCP) 

Hudba: koláž    

Asistent: Sabina Bočková  

Tančí: Tereza Chladová, Ievgenii Kolomiiets, Iveta Krmelová, Kristýna Kronovetrová, Eliška    

            Nováková, Karolína Skálová, Marek Strýček, Dominik Vodička, Lenka Zahálková 

studenti 6. – 8. ročníku, členové Baletu Praha Junior 

  Taneční centrum Praha – konzervatoř 

 

 

Kresba v písku             

Choreografie: Attila Egerházi (HUN) 

Hudba:  Murcof - Remembranza, Ame - Rej, Alva Noto, Rjúiči Sakamoto, W. A. Mozart 

Asistent: Barbora Coufalová, Cristina Porres Mormeneo   

Tančí: Cristina Porres Mormeneo  – István Varga 

Julie De Meulemeester – Graziano Bongiovanni 

Sato Oikawa – Zdeněk Mládek  

Barbora Coufalová – Carlos Roncero Montes  

Linda Svidró  – Béla Kéri Nagy  

Kairi Hayashida  

Balet Jihočeského divadla 
 

 

konec 21,30 h.



 

 

Personální protokol 

absolventského ročníku 2015/16 

Taneční centrum Praha - konzervatoř 
 

 

 

Pedagogové maturantů / absolventů: 

Vlasta Schneiderová současný tanec, metodika současného tance,  

repertoár současného tance 

Agurtzane Pérez Olóriz klasický tanec, repertoár klasického tance  

Petra Padriánová repertoár klasického tance 

Pavla Königsmarková  současný tanec, metodika klasického tance 

Antonín Schneider současný tanec, dějiny tance, profesní příprava 

Eva Plocková jazzový tanec, repertoár jazzového tance 

Miloslava Novotná dějiny výtvarné kultury 

Irena a Jan Černíčkovi dějiny hudby 

 

Korepetitoři maturantů / absolventů: 

   Jan Thorovský   vedoucí korepetitorů 

   Radka Houšková 

Rosa Kchlebniková 

 

Hostující pedagogové a choreografové v 2015/16: 

Meri Ahmaniemi  Finsko  

Samuel Delvaux  Belgie  

Kevin Durwael   Belgie 

Attila Egerházi   Maďarsko  

Jan Hartmann   ČR  

Václav Janeček  ČR   

Anna Jirmanová  ČR 

Barbora Kohoutková  ČR 

Delila Moseley   USA 

Béla Kéri Nagy  Maďarsko 

Jeanne Solan   USA, Nizozemí 

Jitka Tůmová   ČR 

Hana Turková   ČR 

Igor Vejsada   ČR  

J. S. Voborský   USA 

 

Umělecké vedení souboru Balet Praha Junior v 2015/16: 

Viktor Svidró   Maďarsko   umělecký šéf 

Linda Svidró   ČR   asistent 

 

Seznam absolventů 2015/16: 

Joëlle Aeby, Ihor Bezdieniezhnych, Václava Brettschneiderová, Anežka Dědková, Alena Hadravová, Markéta 

Heřmanová, Denisa Hodermarská, Šárka Horáková, Ievgenii Kolomiiets, Kristýna Kronovetrová, Jan Liška, 

Veronica Pródis, Adéla Slepánková, Tereza Stehlíková, Marek Strýček, Eva Zahradová 



 

Taneční centrum Praha – konzervatoř  

obecně prospěšná společnost  

- nezisková organizace  

personální protokol 2015/16 

 
 

Patron konzervatoře:  Vážená paní Markéta Kyliánová 

 

Zakládající správní rada (jmenovaná rektorem Univerzity Karlovy 16. června 1994): 

 Helena Ackermanová, Vlastimil Harapes, Jitka Kornová, Ing. Vladimír Maňhal,  

 Ing. Jiří Pokorný, Mgr. Zdeněk Prokeš, Profesor Pavel Šmok, čestný předseda,  

 JUDr. Petr Tesař, Mgr. Zdeněk Zajíček 
 

Řídící orgány společnosti: 

Správní rada:   
Ing. Jiří Pokorný, ekonomický ředitel divadla Činoherní klub 

Mgr. Zdeněk Prokeš, ředitel Laterny Magiky 

Mgr. Jan Thorovský, hudebník, vedoucí korepetitorů TCP 
 

Dozorčí rada:   

Ing. Blanka Janíčková, podnikatelka 

Štěpánka Maňhalová, ředitelka jazykové školy 

Kateřina Fišková, zástupce studentů, předsedkyně MCT 
 

Výkonné vedení:  

PhDr. Vlasta Schneiderová, ředitelka konzervatoře, metodička    

Ing. Antonín Schneider, manažer centra, dramaturg 

                         Ing. Jakub Švanda, ekonom, zástupce statutárních orgánů 
 

Poradní sbor:  

doc. Mgr. Václav Janeček, Ph.D., pedagog  

  Mgr. Pavla Königsmarková, zástupkyně ředitelky  

MUDr. Julie Křivohlavá, CITY MED Praha  

JUDr. Ilona Mirvaldová, advokátka 

  Mgr. Béla Kéri Nagy (Hun), umělecký poradce Baletu Praha Junior  

   Agurtzane Pérez Olóriz (Spa), umělecká šéfka Baby Baletu Praha 

  Mgr. Jiřina Podaná, výchovná poradkyně  

  Mgr. Jan Thorovský, vedoucí korepetitorů  

  Marie Piskořová Veselá Dis., ředitelka TŠ Pop Balet 

  Jan Liška, ředitel TŠ R.A.K. Beroun 
   

Provoz:  

Kateřina Fišková, tajemnice 

Barbora Dipold., účetní  

Petr Filípek, Martina Chytilová, fyzioterapie, masáže 

Natálie Housková, DiS., sportovní instruktor 

František Pražák, správce areálu 

Nikola Faltusová, DiS., kostýmy 

   

Produkce:  

Mgr. Vendula Skalická, DiS., vedoucí produkce  

  Vladimír Sojka Dis., vedoucí techniky, operátor PC  

  Irina Bondareva, fundraising 

  Mezinárodní centrum tance o.s., studentská umělecká agentura 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Taneční centrum Praha – konzervatoř  

   umělecké a odborné aktivity v  55. sezóně                             

         (školní rok  2015/16) 
 

Eklektická vzdělávací koncepce TCP (od 1994) kombinace osmiletého gymnázia a konzervatoře: všeobecná 

teorie (25 %), odborná teorie (20 %), taneční trénink (40 %), repertoár (15 %)  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (od roku 1995) roční cyklus seminářů a lekcí pro taneční 

pedagogy – metodika, didaktika, tvůrčí práce, medicínské a produkční obory    

 

Studium taneční pedagogiky (od 2002) diferencovaný vzdělávací program se zaměřením na umělecko 

pedagogickou přípravu, čtyřleté studium pro taneční pedagogy – maturanty (ZUŠ, dětské školy a soubory), 

metodika, didaktika, tvůrčí práce, dějiny umění, medicínské a produkční obory   

 

„Mezinárodní centrum tance“ (od 1994), studentská umělecká agentura, profesní příprava studentů a 

absolventů - dramaturgie, produkce, propagace, marketing a scénická technika tanečního žánru, dramaturgická 

a umělecká spolupráce s FOK, televizním festivalem Zlatá Praha, ND, HAMU a dalšími 

 

„Nadace Tanec a Divadlo“ (od 1994), zahraniční styky a produkce, sociální síť pro studenty, ubytování 

mimopražských a zahraničních studentů, podpora agentáže - scénická technika a vybavení  

 

„Invaze tance do regionů“ – projekt intenzívní taneční produkce studentských souborů v regionálních 

centrech, v sezónách 2009 - 14 zajištěno 401 představení v 62 městech ČR a 13 zahraničních 

  

„Balet Praha Junior“ (od 1999), výběr 6. – 8. ročníku, resp. 16 – 19 let, od roku 2009 v produkci studentské 

agentury Mezinárodní centrum tance, 40 představení za sezónu, 3,5 hod. repertoáru  

 

„Baby Balet Praha“ (od 2004), výběr 3. – 5. ročníku, resp. 12 – 15 let, od roku 2008 v produkci studentské 

agentury Mezinárodní centrum tance, 40 představení za sezónu, 3,0 hod. repertoáru  

 

Tréninkové kempy (od 1985), podzimní, zimní a jarní soustředění v regionech – tréninky, zkoušky, zátěžové 

testy, semináře, sporty, rehabilitace, relaxace, regionální turné - prezentace - motivace   

  

„Jak se dělá tanečník“ a „Stvoření tance“ (od 1994), vzdělávací projekty pro školy (400 repríz), stále 

aktualizované celovečerní programy – moderátor prezentuje vývoj tance na příslušném repertoáru   

 

Zahraniční agentáž (od 1974), export a import souborů (59), tvůrců (36), pedagogů a expertů (113) a studentů 

(cca 220) a organizace jejich pobytu + prezentace 

 

„Mezinárodní týdny tance“ (od roku 1987), dvoutýdenní festival profesionální scény a konzervatoří v Praze 

(Stavovské divadlo, Nová scéna ND) a v regionech, zahraniční hosté, semináře, videoprojekce 

 

„Letní taneční škola“ (od roku 1988), týdenní semináře tanečních technik a studium repertoáru – tanečních 

etud z oblasti současného tance (regiony – od 1997 v Praze)     

 

„Letní taneční workshop“ (od roku 1994), třítýdenní provoz mezinárodního souboru – tréninky a nastudování 

premiérového programu – jednoaktových děl (premiéry v Praze + vybraných regionech) 

 

„Vánoční taneční scéna“ (od roku 1995), přehlídka choreografií s pastorální tématikou, jako hosté vystupují 

konzervatoře a dětské soubory (Praha a vybrané regiony)  

 

„Dance Open Air“ (od roku 1999) – týdenní letní festival profesionálních projektů tanečního divadla – 

amfiteátr na nádvoří Lichtenštejn. paláce (HAMU) – „zamykání sezóny“   

 

„Taneční učitelé roku“ (od roku 2010), festival – výběrová přehlídka choreografů dětských souborů a škol, 

10 finalistů prezentuje svá díla porotě a veřejnosti – hodnocení, rozbor, ocenění  

 

„Dětské taneční studio“ – přípr. oddělení  (od 1984) základy tan. technik a repertoár pro žáky ZŠ  
 



 

 

Představení v sezóně 2015/16       počet: 96 
 
Balet Praha Junior     (výběr studentů 6. – 8. ročníku)     65 67 % 

Baby Balet Praha   (výběr studentů 3. – 5. ročníku)     31 33 % 

( z toho společné projekty BPJ a BBP 8 )  
 

Představení podle druhu: celovečerní samostatné programy    43  45 % 

     pro školy (vzdělávací program)    22  23 % 

    vystoupení na cizích akcích     32  32 % 

 

Představení podle místa:  v Praze (17 divadel a „kulturních“ prostorů)   53  56 % 

    v ČR (16 regionálních center)     38  39 % 

    v zahraničí (1 divadlo)      5  5 % 

 
 

 

Odborné a vzdělávací akce v sezóně 2015/16        
 
Soustředění – campy (podzimní, zimní, zahraniční, jarní)     37 dnů 

 

Festivaly (Vánoční taneční scéna, Mezinárodní týdny tance, Taneční učitelé roku)   9 dnů 

 

Semináře (Letní taneční škola, metodické semináře pro pedagogy)    18 dnů  

 

Workshopy v Praze (externí a zahraniční hosté)      25 dnů 

 

Výuka podle vzdělávací koncepce        404 hodin týdně 

 

Nadstandardní odborné a umělecké aktivity       21 hodin týdně  

 

Dny otevřených dveří           2 

 

Talentové zkoušky (1 x ročně)         3 + 2 dny 

 

Talentové testy – rozdílové zkoušky (cca 2 x měsíčně)     18 dnů 

 

Zahraniční stáže studentů a pedagogů TCP       13 osob 

 

Stáže zahraničních studentů a pedagogů v TCP        35 osob 

 

Stáže českých tanečních škol v TCP        67 žáků 

 

Počet studentů            146  

 

Počet absolventů           16  

 

Počet žáků - Dětské taneční studio – přípravné oddělení konzervatoře    15 

 

Dotace státu na standardní část vzdělávací koncepce TCP     24,204.000,- Kč 

 

Sponzoring,  granty a příspěvky na nadstandardní činnost TCP    2,180.000,- Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Balet Jihočeského divadla 
 

 

Řekni sýr 

Fotoateliér je vybaven moderní citlivou zábleskovou osvětlovací technikou, tedy vším, co je třeba k zachycení 

vašich životních okamžiků. Stačí zapózovat. 

 

Jan Kodet (1968) 

Choreograf, pedagog a baletní mistr Jan Kodet získal taneční základy ve Vysokoškolském uměleckém souboru 

Univerzity Karlovy (později Taneční divadlo Praha), jehož členem byl devět let. Zde měl možnost pracovat s 

předními osobnostmi moderního tance té doby (Ivanka Kubicová, Jan Hartman, Marcela Benoniová). V roce 

1991 absolvoval Taneční katedru HAMU. Poté působil jako tanečník v řadě zahraničních souborů. 

Nejdůležitější zkušeností pro něj zůstává spolupráce s portugalským choreografem Ruiem Hortou, v jehož 

skupině několik let tančil a posléze pracoval v celé řadě evropských souborů jako jeho asistent. V současné 

době patří k předním představitelům současné taneční scény. V Čechách i zahraničí vytvořil řadu úspěšných 

projektů. V pražském Národním divadle jsme měli možnost shlédnout jeho balety Zlatovláska, Camoufl•AGE, 

Čarodějův učeň nebo Human Locomotion (Laterna Magika). Kromě baletů vytvořil choreografii také pro řadu 

oper. Úzce spolupracuje s režijním duem SKUTR, naposledy v rámci pražských Letních Shakespearovských 

slavností na představení Romeo a Julie.  Jako pedagog působil v řadě zahraničních škol a profesionálních 

souborů, účastnil se celé řady mezinárodních workshopů, sám je spoluzakladatelem a uměleckým šéfem 

International Contemporary Dance Workshop Prague (ICDW). V Praze vyučuje mimo jiné choreografii na 

Taneční katedře HAMU, spolupracuje s Taneční konzervatoří hl. města Prahy, Tanečním centrem Praha a 

zastává funkci baletního mistra v baletu Národního divadla. 

 

 

 

Kresba v písku 

Proces práce choreografa znamená převážně kresbu pohybů v prostoru prostřednictvím lidského těla. 

Pohyby, tak jak se objevují, s následujícím pohybem zase mizí. Z toho důvodu je taneční umění uměním 

okamžiku, uměním přítomnosti. Abychom mohli žít život jako „umělci života“ musíme být připraveni žít v 

přítomnosti. Přítomnost je pro nás jedinou realitou. Minulost již neexistuje, stejně tak jako budoucnost. Hlavní 

roli v mém baletu hraje přechod momentu a přechod do různých fází života.  

Jak se z přítomnosti v momentě stává minulost a jak se náš život stává historií a odplyne pryč. Čas plyne a náš 

život a okamžiky z našeho života plynou s ním. Prožít život znamená v určitém smyslu kreslit obrazy do písku, 

které jsou pak pomalu, někdy rychle, smeteny vánkem času.  

Každý významný moment našeho života, vůně, barva, pocit, smích i slzy, dotek, tvář, tvar, zvuk, obraz, 

polibek, objetí, láska a celý život, to vše časem zmizí. Vše co se zrodí a je stvořeno v hmotném světě, který je 

jevištěm dramatu našich životů, vše jednou zmizí a je jen otázkou času, kdy…. 

 

Attila Egerházi (1964) 

Významný evropský choreograf a taneční pedagog. Vzdělání získal na škole klasického baletu a moderní 

techniky v Budapešti a na Maďarské taneční akademii, obor pedagogika (1998). V průběhu dalších let byl 

členem Vienna Dance Laboratory a Hugarian National Ballet. Je zakladatelem, pedagogem a choreografem 

Budapest Dance Theater a Hungarian Ballet Theater. V letech 2001 – 2006 byl uměleckým ředitelem Ballet 

Pécs a Debrecen Ballet. V roce 2003 získal významné ocenění Harangozó udělované za výjimečné umělecké 

činy v oblasti taneční kultury. Od sezóny 2009/2010 je uměleckým šéfem baletu Jihočeského divadla. Pod jeho 

vedením se balet JD představil především novým uměleckým profilem a koncepcí. V Českých Budějovicích se 

uvedl svými choreografiemi So In Love, Carmen, Pták Ohnivák, Podivuhodný mandarín, před Otáčivým 

hledištěm Český Krumlov představil taneční burlesku na Mendelssohnovu hudbu ke Snu noci svatojánské. 

Attila Egerházi je také nositelem Ceny Divadelních novin 2010 za událost sezóny za režii a choreografii 

Stravinského baletu Pták Ohnivák. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


