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Slovo producenta 
 

 
Taneční centrum Praha se systematicky věnuje dětskému divákovi již od roku 1994. 

Inspirování Profesorem Pavlem Šmokem a jeho legendárním projektem „Jak se dělá 

balet“ jsme za 14 let absolvovali již přes 400 představení jeho volného pokračování 

„Jak se dělá tanečník“ – dosud ho v  60 divadlech vidělo již 72.000 malých diváků a 

jejich učitelů.  

 

Vzdělávací koncepce a umělecký potenciál pedagogů konzervatoře TCP umožňuje 

zapojit do pravidelné scénické praxe studenty prakticky již od druhého ročníku. 

Uprostřed osmiletého studia (3. – 5. ročník) jsou již studenti schopni vytvořit komorní 

umělecký soubor „Baby Balet Praha“ s celovečerním programem, dlouhodobou 

specifickou dramaturgií, profesionální produkcí a periodickým hracím plánem a 

repertoárem složeným z jednoaktových choreografií a etud. Dalším logickým krokem 

na této cestě bylo vytvoření celovečerního tanečního příběhu, kde si tvůrčí a 

realizační tým, interpreti… ale také produkce a technika - vyzkoušeli nové možnosti 

současného tanečního divadla.  

 

"Tanec pralesa" je po všech stránkách originál - námět, scénář, choreografie, hudba i 

výtvarné pojetí kostýmů a scény byly vytvořeny přímo pro naše studenty - nejmladší 

profesionální taneční generaci … ale hlavně pro naše tradiční i nové diváky. 

 

                                                              

Personální protokol  

 

Námět, scénář a režie:   Vít Pokorný 

Choreografie:    Ivana Malá 

Hudba:     Robert Jíša 

Výtvarnice kostýmů:   Hana Michálková 

Scénografie:     Eufrasio Muňoz (Španělsko) 

Asistentka choreografky:   Agurtzane Pérez Olóriz(Španělsko) 

Hudební a video režie, zvuk:  Vladimír Sojka 

Světelná režie:    Ivana Malá 

 
Světová premiéra: 
12. listopadu 2008 od 19,00 hodin 
ve Velkém sále Městské knihovny v Praze 



Produkční a technické podmínky 
 

 

Celovečerní představení je sestaveno do dvou jednání s jednou přestávkou (cca 110 

minut). Program je možné upravit dle charakteru akce nebo dramaturgických a 

technických podmínek. 

 

REPERTOÁR:   

12 choreografií – jednoaktových děl z oblasti klasického baletu, moderního a 

jazzového tance v délce 8 - 16 minut – viz DVD promotion  

 

ÚČASTNÍCI:   

umělecký šéf + osvětlovač + zvukař 

počet tanečníků: 15  

 

JEVIŠTĚ:  

Velikost: minimálně 8 x 8m (při menším prostoru redukce repertoáru), černé 

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

Povrch: baletizol (lze dodat vlastní) 

Světla: před akcí je třeba zaslat plán světelné techniky, osvětlovacího pultu a 

zásuvek (lze dodat vlastní kompletní světelné vybavení jeviště) 

Zvuk:  MD nebo CD – před akcí je třeba zaslat plán zvukové techniky (lze 

dodat vlastní kompletní audio soupravu) 

 

DOPRAVA:  

Vlastní: 2x Ford Transit  

technické vozidlo – rekvizity, kostýmy, světla, audio, baletizol   

 

UBYTOVÁNÍ (pouze přes 120 km od Prahy nebo dle produkce turné):  

3 jednolůžkové pokoje + pokoje pro 9 dívek a 6 chlapců (2 – 3 lůžkové) 

 

ŠATNY: 

Kapacita: 9 dívek + 6 chlapců + 3 vedení souboru a technika 

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

 
 

Umělecké akce BBP 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 TCP a 

Mezinárodním centrem tance. 

 



Životopisy tvůrců 
    
Ing. VÍT POKORNÝ 
námět, scénář, režie 
 
narozen v roce 1965 

 
1991-1995  Vysoká škola ekonomická 
1991-1996  moderátor rádia Evropa 2 a Frekvence 1 
1997-2006 dramaturg, scénárista TV Nova  
(více než 250 realizovaných scénářů pořadů nejrůznějších žánrů 
(zábava, hudba, cestování). Většina z nich patří dlouhodobě 
k nejsledovanějším pořadům posledních let. Např. Český slavík, 
Miss ČR, Česká miss, Zlatíčka, Lucie Bílá úplně nahá, Česko hledá 
superstar, Gogo show, Zlatá mříž, Světová premiéra, Tenkrát na 
východě, Vánoce D. Hůlky, Srdce na dlani aj.) 
2001-2006  autor prestižních pořadů pro TV Prima a Českou televizi  
(Královny popu v opeře i na Karlštejně, koncert West side story, 
Silvestrovská vydání speciálních pořadů na Primě i ČT, Miss XXL, 
Vyvolení pro Kapku naděje…atd.) 
Autorská spolupráce při pořádání řady významných společenských akcí (Chodník slávy dětských 
filmových hvězd, Banka roku, RWE-Transgas, Koncerty pro Kapku naděje…)  
od 1991  člen Ochranného svazu autorů jako textař 
od 1997 člen Akademie populární hudby 
od 2003 člen Dilia – divadelní a literární agentury 
1993 autorské CD Tiahuanaco  
1997 autorské CD Pohádka o Kulíškovi, Světlušce a hvězdách 
1999 básnická sbírka Velrybář - laureát soutěže K.H.Máchy    
2001 filmový scénář Akvárium  
2002 filmový scénář Talking Head       
2003 filmový scénář Testament – Tribeca/Sloan Film Program  
2004 filmový scénář Sága – v jednání s Columbia Pictures  
2005 filmový scénář Červená devítka  
 

 
 

MgA. IVANA MALÁ 
choreografie 

                                                         
narozena 3. 12. 1974 
 

1989 – 1993 gymnázium 
1993 – 1994 1. lékařská fakulta 
1994 – 1996 Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze – obor moderní 
tanec 
1996 – 2001  HAMU, taneční katedra – obor choreografie,  
                          absolvovala u prof. Pavla Šmoka 
2001 – 2007  Taneční centrum Praha – konzervatoř, 
                          výuka moderního tance, scénická praxe, 
                          choreografie pro BPJ a BBP 
1994  zakládá soukromé taneční studio „Emotion“ 
od 1997 taneční studio „Emotion“ - umělecká vedoucí,  
                         pedagožka a choreografka 
Choreografická činnost: 
Reklamy (T-mobile, L´oreal …) 
Tv pořady (Česká miss 05-08 …) 
Klipy 
Módní přehlídky (T. Kovaříková) 
Edith Piaf (2003 – BPJ), Ladův obrázek (2004 - BBP), Vlaštovky (2006 – BBP)                      
                           



ROBERT JÍŠA 

hudební skladatel 

                                                        
narozen 9. 4. 1970 v Praze 
 

V roce 1987 začal hrát s různými hudebními skupinami (Spray, 
Tonic, Parament, Trik…) a po absolvování obou stupňů desetileté 
Umělecké školy, obor klavír, se hlásí na Ježkovu konzervatoř, obor 
skladba. V roce 1995 nastupuje na Berklee College Of Music v 
Bostonu, Massachusetts, USA, kde 4 roky studuje specializovaný 
obor skladba filmové hudby. Po návratu v roce 1999 se věnuje 
hlavně scénické a filmové hudbě, ale i vlastním projektům, TV 
znělkám a reklamním zakázkám. 
Mezi jeho filmografii patří například absolventský film Davida Síse 
(videoklipy skupiny Lucie, režie a znělky pořadů Noc s Andělem, 
Uvolněte se prosím a další) 'Málčik', celovečerní film Petra Strnada 
'Ani málo ani moc' (Vilma Cibulková, Slávka Budínová, Lukáš 
Vaculík a další) nebo TV seriál 'Pohádky z lesa' Jany Semschové (Josef Abrhám, Ladislav Mrkvička, 
David Prachař a další). 
Diskografie Roberta Jíši obsahuje 18 autorských alb, od projektu 'Hourglass' (1993) přes platinových 
'Pět tibeťanů' (2004) až po poslední titul, 'Relaxační hudba pro miminka'.  
Kromě vlastních projektů spolupracuje i na albech jiných interpretů (Petr Kotvald, 1991, 
 Jiří Korn, 2000, Boni pueri, Lucie Bílá, Karel Gott, 2002, Vánoční deska Superstar, 2005, a další). 
Účinkoval nebo byl spoluautorem v performancích (Český kód, 1990, Hourglass, 1992, Hourglass-
Stars, Pražské planetárium, 1993, Aquaruis, Křižíkova fontána, 1994 a po návratu z USA pravidelně 
spolupracuje s bratry Cabany na různých projektech). 

 

 
 

HANA MICHÁLKOVÁ 
výtvarnice kostýmů 
 
narozena 24. března 1974 
 
Reference: 
2003 – 2006 
dlouhodobý pobyt v Austrálii, Studium Raffles-LaSalle institute of 
Fashion Design v Sydney,Fashion Designer 
                    - návrhy a realizace návrhů pro speciální příležitosti 
                    - australská VIP klientela 
2001 – 2003   
Head Fashion Designer Fischer Collection, návrhy a realizace 
kolekcí pro EXCLUSIVE linii  
- modely pro firemní a privátní VIP klientelu (politici, herci, zpěváci) 
- spolupráce s výrobci luxusních materiálů z Evropy, Asie a Afriky  
(Premiere Vision, Paris, MODA IN, Milano)  
- exkluzivní spolupráce se SWAROVSKI Components  
- organizace módních přehlídek a spolupráce při tvorbě prezentačních katalogů Fischer Collection     
- styling a image management pro české i zahraniční celebrity  
- návrhy uniforem, obuvi a módních doplňků, tvorba pro reklamní účely 
 
Kostýmová tvorba: 
1997-1999 - kostýmy pro divadelní představení Louskáček, Tři mušketýři a Popelka Ostrava, ČR  
 
Vzdělání v oboru: 
2004  Raffles LaSalle Institute of Design, Sydney, Austrálie 
1994-1995 School of Fashion Design, Ostrava, CZ 
 



EUFRASIO  LUCENA – MUŇOZ 

scénograf 

 narodil se ve španělském Bailenu, kraj Andalusie 

- vystudoval herectví a výtvarné umění na univerzitě 
v Seville, v současné době je studentem scénografie na 
pražské DAMU  

- absolvent mnoha scénografických i hereckých dílen a 
workshopů v Čechách i ve Španělsku  

- kromě herectví a scénografie se věnuje také divadelní 
režii a tvorbě výpravy k filmům  

- hrál například v autorské inscenaci Publikum (volně na 

motivy hry F. G. Lorcy), Macbethovi W. Shakespeara 
či v historické hře Edmont     D. Mameta  

- podílel se na scénických a kostýmních návrzích 
inscenací:  

o Jak se vám líbí (W. Shakespeare, Divadlo konzervatoře, Praha)  
o Don Juan (Moliére, Divadlo Disk, Praha)  
o Caprichos (taneční projekt inspirovaný cyklem leptů F. Goyi, Divadlo Disk, Praha)  
o Nebezpečné vztahy (Ch. Hampton, Jihočeské divadlo, České Budějovice)  
o V lesích před příchodem noci (B. M. Koltés, Raúl Talavera Company, Sevilla)  

 
 

 
 

AGURTZANE  PÉREZ  OLÓRIZ 
umělecká šéfka souboru 
asistentka choreografky                  
 
narozena 25. 3. 1980 v Pamploně 
 
1991 – 1999 studium tance v Taneční konzervatoři v Pamploně  
            (Španělsko) 
1999 – 2003 studium tance v Institut del Teatre v Barceloně  
                          (Španělsko) 
2003 – 2004 členka souboru I.T. Dansa Barcelona (Španělsko) 
2004 – 2006 sólistka Baletu Debrecen (Maďarsko) 
2006 – 2008 Taneční centrum Praha – konzervatoř, pedagog 

klasického a moderního tance         
 
od 2006 asistentka choreografií kmenového repertoáru  
                       v Baby Baletu Praha (soubor konzervatoře TCP) 
od 2007 umělecká šéfka Baby Baletu Praha    
2006 – 07 asistentka choreografie:  

"Fievre" (Jo Stromgren)  
"Écru" (Lidia Wos) 
"Smile" (Lidia Wos) 

2007 – 08  asistentka choreografie:  
"Violeta" (Ramon Oller) 

  "Five Solos to Heaven" (Lidia Wos) 
 "Tanec pralesa" (Ivana Malá) 
2008 – 12 „Sens Interdit“ (Samuel Delvaux) 
 „Underground“ (Samuel Delvaux) 
 „782 sec.“ (Samuel Delvaux) 
 „Made in“ (Samuel Delvaux)   
 
Choreografická praxe: " Španělská krev ", "Korida", „Tamtam“ 



Baby Balet Praha 
 

„BABY BALET PRAHA“ – školní komorní soubor složený z nejlepších 15 studentů 

nižších ročníků konzervatoře (3. – 5. ročník osmiletého studia) byl založen v prosinci 

2003. Kmenový repertoár – nyní přes 20 tanečních etud v délce 2,5 hod. - vzniká 

především při studiu výběrového repertoáru v předmětech klasický, moderní, jazzový 

a lidový tanec a je obohacován choreografickými etudami doplňkových oblastí – 

taneční sporty, step, atd.  

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 v pražském Rudolfinu), ale také 

zajímavých motivačních, sportovních a společenských akcí (Slavnostní otevření 

sportovní haly, předtančení na městském plese v partnerském regionu, přehlídky 

ZUŠ, galapředstavení v mistrovství tanečních sportů …) 

Program souboru zahrnuje přibližně 35 představení v sezóně, včetně vzdělávacího 

představení 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 budoucí kvality 

tanečního divadla.  

Kvalitní „dětský“ soubor složený z úspěšných adeptů 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 věkově příbuzného diváka a motivovat ho 

k aktivnímu a dlouhodobému zájmu o tanec, 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. 

 
„TANEČNÍ CENTRUM PRAHA - KONZERVATOŘ“ 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 taneční konzervatoř, agenturu a školní umělecké 

soubory „Balet Praha Junior“ a „Baby Balet Praha“. 

 



Baby Balet Praha  
 

Personální protokol - sezóna 2014/15 
 

 
Hlavní pořadatel:    Mezinárodní centrum tance o. s. 

     studentská umělecká agentura 

 

Partneři:    Taneční centrum Praha - konzervatoř o.p.s. 

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   

    Hlavní město Praha  

    Ministerstvo kultury 

    

Mediální partneři:      www.tanecnicentrum.cz    

  

Umělecký šéf:    Agurtzane Peréz Olóriz (Spa) 

 

Pedagogové, asistenti choreografů: 

   MgA. Eva Bezemková, Eva Plocková, Ing. Antonín 

Schneider, PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla 

Königsmarková, Jan Pumpr, Jan Schneider DiS., 

 

Korepetitoři:   Mgr. Jan Thorovský, PhDr. Jan Černíček, David 

Smrž, MgA. Ing. Ondřej Urban  

       

Produkce, marketing:  Mgr. Vendula Skalická, DiS.    

Vedoucí techniky:     Vladimír Sojka, DiS. 

Kostýmy:    Kristýna Stránka, DiS. 

Lékařská péče:    Rehabilitační klinika Geri  

     City Med Praha  

 


