
   

 

 

 

Absolventské představení 

 

 

 

Letošní “absolventské” představení bude prezentovat nejen díla určená pro studenty 8. ročníku, 

ale současně uvidíme i nejlepší choreografické etudy nižších ročníků. Právě vrcholící sezóna 

byla pro konzervatoř a oba její školní soubory opět velmi pestrá – konečný počet představení 

dosáhne 80. Všechny jarní termíny ve Stavovském divadle byly rezervovány pro mimořádně 

náročnou premiéru Baletu Praha Junior – baletní verzi slavné Mozartovy Kouzelné flétny, kterou 

jsme intenzívně studovali již od listopadu minulého roku.  

Do programu večera zařadíme několik zajímavých tanečních “klipů” z Kouzelné flétny – právě 

absolventi totiž obsadili nejvýznamnější role -  Sarastro, Papageno, Královna noci a její dvorní 

dámy. Sami studenti vytvořili a nastudovali jednoaktový balet “Only you and me”, který 

přihlásili do prvního ročníku soutěže o “Studentskou Thalii“… a v březnovém finále zvítězili – 

další bod večera. Mezi absolventy je i vítězka domácího finále mezinárodní baletní soutěže 

televizních společností “European Broadcasting Union” s vlastním sólovým dílem – vlastní 

tvůrčí práce studentů nás vždy příjemně překvapí už proto, že ji nijak zvlášť neorganizujeme ani 

neprovokujeme. Ti nejlepší studenti jsou prakticky po celou dobu studia plně zapojeni do 

interpretačních povinností napřed v Baby Baletu Praha a později v Baletu Praha Junior. Většina 

studentů posledních tří ročníků se současně účastní představení našeho partnerského Baletu 

Jihočeského divadla (Sen noci svatojánské, Louskáček, Romeo a Julie). 

V absolventském večeru se dále představí všechny ročníky konzervatoře s vybranými etudami z 

klasiky, současného a jazzového tance – přesně tak, aby postupně naplnili eklektické požadavky 

technických lekcí i souvisejícího repertoáru. Ani toto rozpětí stylů v jednom večeru není pro 

studenty žádným překvapením, protože právě tak jsou dramaturgicky postaveny vzdělávací 

pořady pro školy “Stvoření tance” (BPJ) a “Jak se dělá tanečník” (BBP). Školní programy tvoří 

téměř polovinu hracího plánu – absolventi mají za sebou v průběhu studia přes dvě stě 

představení.  Právě tam se poprvé ukazují výrazné talenty a rodící se osobnosti, tady se buduje 

mimořádná fyzická i psychická kondice, ale také brousí vkus, cit pro jevištní pohyb, pocit osobní 

i kolektivní zodpovědnosti… a především úcta k divadlu a divákovi.  

Myslím, že společně s našimi absolventy mohu slíbit zajímavý a příjemný večer v tanečním 

divadle… a to jste ještě nečetli jejich absolventské práce! 

 

V Praze dne 24. května 2013       

Antonín Schneider 

         Dramaturg  

 

 

 

 



   

 

  

Taneční centrum Praha 

Personální protokol (2012/13) 

 

Patron konzervatoře:  Vážená paní Markéta Kyliánová 

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

Profesor Pavel Šmok, čestný předseda,  

Helena Ackermanová, Vlastimil Harapes, Jitka Kornová,  

Ing. Vladimír Maňhal, Ing. Jiří Pokorný, Mgr. Zdeněk Prokeš,  

JUDr. Petr Tesař, Mgr. Zdeněk Zajíček 

Řídící orgány společnosti: 

Správní rada:    
Štěpánka Maňhalová, ředitelka jazykové školy 

Ing. Jiří Pokorný, ekonomický ředitel divadla 

Mgr. Petr Zuska, umělecký šéf Baletu ND 

Dozorčí rada:   

Ing. Blanka Janíčková, podnikatelka 

Adéla Abdul Khalegová, zástupce studentů 

Petr Tichota, podnikatel, zástupce rodičů 

Výkonné orgány společnosti: 

Vedení: PhDr. Vlasta Schneiderová, ředitelka konzervatoře, metodička   

Ing. Antonín Schneider, manažer centra, dramaturg 

Ing. Jakub Švanda, ekonom, zástupce statutárních orgánů 

Poradní sbor:  PhDr. Václav Janeček, 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  

Produkce: BcA. Martin Kolda, vedoucí produkce  

  Bc. Kateřina Peková, produkce, fundraising  

Vladimír Sojka DiS., vedoucí techniky, operátor PC  

  Natálie Housková DiS., umělecká správa   

  Mezinárodní centrum tance o. s., studentská umělecká agentura 

Provoz: Milan Rašek, tajemník 

Darina Kováčová, účetní  

  František Pražák, správce sídla 

Bc. Barbora Hajná, fyzioterapie 

 
 

 

 



   

 

 

 

Absolventské představení 

Personální protokol 
 

 

Seznam absolventů:      Eliška Mašterová 

Zuzana Dobešová      Eva Neuvirtová  

Petra Dušková      Tereza Palanová  

Veronika Fárová     Michaela Piherová  

Klára Hejnová      Martin Piskoř  

Michaela Josífková      David Sklenička 

Adéla Abdul Khalegová     Barbora Stulíková  

Ivana Kotrčová      Nicol Šafaříková  

Aleš Krátký       Michaela Tichotová 

 

 

Pedagogové absolventů:  

Vlasta Schneiderová současný tanec, repertoár současného tance, 

metodika současného tance 

Attila Egerházi   repertoár současného tance  

Petra Padriánová   klasický tanec, repertoár klasického tance 

Pavla Königsmarková  metodika klasického tance 

Antonín Schneider   jazzový tanec, repertoár jazzového tance 

Eva Plocková    repertoár jazzového tance 

Miloslava Novotná   dějiny výtvarné kultury 

Jan Černíček    dějiny hudby 

Antonín Schneider   dějiny tance 

 

  

Hostující pedagogové a choreografové: 

  Jeanne Solan 

  Béla Kéri Nagy 

  Linda Schneiderová 

  Viktor Svidró 

Sirpa Möksi 

Jan Hartmann 

  Nikol Šneiderová 

  Šimon Kubáň 

 

 

Produkce:  

Antonín Schneider    režie, dramaturgie 

  Vlasta Schneiderová   metodika 

  Martin Kolda    vedoucí produkce 

  Kateřina Peková   produkce, fundraising 

  Vladimír Sojka   vedoucí techniky 

  Natálie Housková   umělecká správa 
 

 

 



   

 

Absolventské představení 

Program večera 
 

 

 

Nový kluk  Choreografie: Vladimír Sojka  Hudba: Paul McCartney  

Tančí: přípravné oddělení TCP 

 

Markel  Choreografie: V. Schneiderová, P. Königsmarková    

Hudba: baskický folklór  

Tančí: studenti 1. a 3. ročníku 

 

Námořníci  Choreografie: Pavla Königsmarková  Hudba: Moe Jaffe  

Tančí: studenti 5. ročníku 

 

Pas de 9  Choreografie: Kateřina Riedlová  Hudba: Ludwig Minkus  

Tančí: studenti 2. ročníku 

 

Napoli  Choreografie: Auguste Bournonville/M. Martinovská    

Hudba: Edvard Helsted 

Tančí: Aleš Hanzlík – student 7. ročníku  

 

Don Quijote   Choreografie: M. Petipa/P. Padriánová Hudba: Ludwig Minkus  

Variace Kitri  Tančí: Michaela Tichotová – studentka 8. ročníku 

 

Thinking  Choreografie: Jean Luc/P. Padriánová Hudba: Sergej Rachmaninov  

Tančí: David Sklenička – student 8. ročníku  

 

Power Spot  Choreografie: R. Zanella/P. Padriánová  Hudba: Jon Hassel  

Tančí: Aleš Krátký – student 8. ročníku 

 

Popletená preludia         

Choreografie: Petra Padriánová  Hudba: Johan Sebastian Bach  

Tančí: studenti 3. a 4. ročníku 

 

Markytánka Choreografie: A. Saint-León, Fanny Cerrito/M. Martinovská     

Hudba: Cesare Pugni  

Tančí: studenti 5. a 6. ročníku 

 

Los suenos de Argentina     
Choreografie: Petra Padriánová  Hudba: Astor Piazolla  

Tančí: studenti 7. a 8. ročníku 

 

It´s a Good Day Choreografie: Eva Bezemková  Hudba: Peggy Lee  

Tančí: studenti 5. ročníku 

 

 

 



   

 

Thanks God I´m Country Girl  
Choreografie: Jan Pumpr   Hudba: John Martin Sommers 

Tančí: studenti 2., 3. a 4. ročníku 

 

Your Song  Choreografie: Marie Piskořová Veselá  Hudba: Elton John  

Tančí: studenti 8. ročníku DIF  

 

Kantuz  Choreografie: Vlasta Schneiderová   Hudba: baskický folklór 

Tančí: studenti 2. ročníku        

    

Humoreska  Choreografie: Pavla Königsmarková  Hudba: Antonín Dvořák 

   Tančí: studenti 3. a 4. ročníku 

   

Chasin´ /Honička  
Choreografie: Samuel Delvaux (Bel) Hudba: D. Albarn&M. Nyman    

Tančí: Balet Praha Junior       

 

           

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    p ř e s t á v k a  20 min    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Only You and Me  
Choreografie: Lubomír Kábrt  Hudba: Ludovico Einaudi  

   Tančí: Balet Praha Junior 

 

Klaněčka  Choreografie: Antonín Schneider  Hudba: W. A. Mozart  

   Tančí: studenti 5. a 6. ročníku       

 

Respect   Choreografie: Eva Plocková     Hudba: Aretha Franklin 

   Tančí: Balet Praha Junior  

     

Charleston    Choreografie: Zdeněk Pilecký   Hudba: tradicionál   

Tančí: studenti 2. a 3. ročníku    

 

Heartbeat  Choreografie: Eliška Grabcová   Hudba: DREHZ 

Tančí: studenti 5., 6. a 7. ročníku 

 

Vybrané části z celovečerního baletu Kouzelná flétna 

Choreografie: Attila Egerházi      Hudba: W. A. Mozart 

 Tančí: Balet Praha Junior 

         

Dámy Královny noci (I. jednání/6. obraz) 
          

Duet s dýkou    (II. jednání/7. obraz)   
  

Papagena a Papageno (II. jednání/9. obraz)       
 

Cesta za světlem  (I. jednání/11. obraz) 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    k o n e c  ve  21,00hod    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



   

 

  

Taneční centrum Praha 

Umělecké a odborné aktivity 
 

 

 

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   

 

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

zátěžové testy, semináře, sporty, rehabilitace, relaxace, regionální turné – prezentace – motivace   
 

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

studentské agentury Mezinárodním centrum tance, 40 představení za sezónu, 8 hod. repertoáru  
 

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

studentské agentury Mezinárodním centrum tance, 40 představení za sezónu, 5 hod. repertoáru  

 

„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 
 

Zahraniční agentáž (od 1974), export a import souborů (56), tvůrců (34), pedagogů a expertů (107) a 

studentů (cca 200) a organizace jejich pobytu + prezentace 
 

„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 2005 - 10 zajištěno 385 představení v 62 městech ČR a 14 zahraničních 
  

„Mezinárodní týdny tance“ (27. ročník), dvoutýdenní festival profesionální scény a konzervatoří 

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

„Letní taneční škola“ (26. ročník), týdenní semináře tanečních technik a studium repertoáru – tanečních 

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

 

„Letní taneční workshop“ (19. ročník), třítýdenní provoz mezinárodního souboru – tréninky a 

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

 

„Vánoční taneční scéna“ (17. ročník), přehlídka choreografií s pastorální tématikou, jako hosté vystupují 

konzervatoře a dětské soubory (Praha a vybrané regiony)  
 

„Dance Open Air“ (od 1999, 6. ročník) – týdenní letní festival profesionálních projektů tanečního 

divadla – amfiteátr na nádvoří Lichtenštejnského paláce (HAMU) – „zamykání sezóny“   
 

„Taneční učitelé roku“ (4. ročník), festival – výběrová přehlídka choreografů dětských souborů a škol, 

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

„Dětské studio“ - přípravné oddělení (od 1984) základy tanečních technik a repertoár pro žáky ZŠ 



   

 

  

Taneční centrum Praha 

Analýza akcí (2012/13) 
 

 

Představení v sezóně 2012/13             počet: 83 
 

Balet Praha Junior (výběr studentů 6. – 8. ročníku)     54 

Baby Balet Praha (výběr studentů 3. – 5. ročníku)     24 

Společné projekty BPJ a BBP        5 

 

Představení podle druhu: celovečerní samostatné programy    47 

z toho pro veřejnost     23 

pro školy (vzdělávací program)    24 

vystoupení na cizích akcích    36 

 

Představení podle místa: v Praze (15 divadel a „kulturních“ prostorů)  39 

    v ČR (13 měst)      42 

    v zahraničí       2 

 

Akce ve vlastní produkci TCP a studentské agentury „Mezinárodní centrum tance“    44 

 

 

Odborné a vzdělávací akce v sezóně 2012/13 
        

Soustředění – campy (podzimní, zimní, jarní)      12 + 12 + 6 dnů 

 

Festivaly (Vánoční taneční scéna, Mezinárodní týdny tance, Taneční učitelé roku)  11 dnů 

 

Semináře (Letní taneční škola, metodická soustředění pro pedagogy, hosté)  15 dnů  

 

Workshopy v Praze (externí a zahraniční hosté)      9 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)        4 dny 

 

Talentové testy – rozdílové zkoušky (cca 2 x měsíčně)     19 dnů 

 

Zahraniční stáže studentů a pedagogů TCP      3 osob 

 

Stáže zahraničních studentů a pedagogů v TCP       23 osob 

  

 

Počet studentů           120   

Počet absolventů          4 

Počet žáků - Dětské taneční studio – přípravné oddělení konzervatoře    18  

 

Dotace státu na standardní část vzdělávací koncepce TCP    19,384.000,- Kč 

Příspěvky rodičů, sponzorů a granty na nadstandardní část vzdělávací koncepce TCP    2,190.000,- Kč 



   
 


