
Mladí tanečníci z konzervatoře Taneční centrum Praha strávili aktivní týden ve Valticích 
 

Mladší studenti konzervatoře Taneční centrum Praha strávili týden ve Valticích. Ti nejlepší z nich 

pak vystoupili v inscenaci Vítej na světě, která je nejnovějším projektem školního souboru Baby 

Balet Praha.

 
Studenti mladších ročníků z konzervatoře Taneční 

centrum Praha se v posledním květnovém týdnu 

přesvědčili o tom, jak krásné je okolí 

jihomoravského města Valtice.  Škola tam vyrazila 

v rámci svého jarního soustředění a její studenti se 

rozhodně nenudili. 

Nutno podotknout, že konzervatoř organizuje 

podobné pobyty až třikrát ročně, což vychází z její 

vzdělávací koncepce. Škola se svými studenty vyráží 

do různých koutů České republiky zpravidla v září, 

lednu a v některém z jarních měsíců. Na místě pak 

probíhají intenzivní taneční lekce, zkoušky 

repertoáru, regionální představení a v neposlední řadě sportovní a rehabilitační aktivity. Na podzim a 

na jaře se tanečníci věnují cyklistice a míčovým hrám, v zimě pak sjezdovému a běžeckému lyžování. 

Studenti následně čerpají sílu pro všechny své aktivity navštěvováním bazénu, sauny nebo 

individuálních masáží. 

Ani ve Valticích tomu nebylo jinak. Studenti trénovali v krásné zámecké jízdárně, jezdili na kole a 

rehabilitovali. Když počasí cyklistice a venkovním aktivitám zrovna nepřálo, tanečníci se svými 

pedagogy vyrazili objevovat krásy Lednicko-valtického zámeckého areálu. Navštívili s průvodcem 

např. nově zrekonstruované barokní divadlo, na jehož nákladné opravy přispěla EU. Studenti během 

komentované prohlídky získaly mnoho zajímavých informací. Ty později uplatní v odborných 

předmětech. 

Následným symbolickým vyvrcholením týdenního 

pásma tréninků a zkoušek bylo představení 

mladšího školního souboru Baby Balet Praha 

s názvem Vítej na světě. Tato inscenace je 

absolutní novinkou repertoáru letošní sezony, a 

přestože titul byl v Praze poprvé uveden teprve 

v únoru, diváci ho již mohli zhlédnout i na několika 

regionálních scénách. Baby Balet Praha tedy 

v pátek 27. května od 17- ti hodin zatančil na 

písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka i 

v překrásném prostoru jízdárny zámku ve Valticích. 

Specifické prostředí nejen že dodalo večeru 

speciální atmosféru, ale také mladým tanečníkům příjemně završilo jejich týdenní snažení. Věříme, že 

Taneční centrum Praha se bude do Jihomoravského kraje vracet častěji, ať už za účelem soustředění 

nebo svých uměleckých akcí. 

 

 

 


