


 
 

Taneční centrum Praha – konzervatoř 
Závěrečné představení 2016 

 
 
 

 
 

„Závěrečné“ představení TCP samozřejmě není úplně závěrečné – ještě nás před zaslouženými 
prázdninami čekají tři akce.  Studenti si v letošní sezóně užili jeviště bohatě -  Balet Praha Junior měl 
65 představení a Baby Balet Praha 31, oba soubory vystupovaly celkem na 34 domácích a zahraničních 
jevištích a měly na repertoáru přes 9 hodin celovečerních i jednoaktových baletů a tanečních etud. Dnes 
tedy uvidíme jen zlomek práce TCP – většinou premiérová díla „školního“ repertoáru, představí se 
jednotlivé třídy, včetně těch nejnižších. Naši studenti se na většině představení podíleli nejen jako 
interpreti, někdy dokonce jako tvůrci, ale zajišťovali i jejich praktickou realizaci: technickou přípravu 
jeviště, produkci, propagaci, marketing, ekonomiku. Můžeme tedy směle předpokládat, že se opravdu 
učí „dělat“ kulturu, divadlo a šoubyznys se vším, co k tomu patří.  
 
Ale to je jen ten viditelný „vrcholek ledovce“ - stále zřetelněji si uvědomujeme, že samotná veřejná 
umělecká činnost je jen částí velkého odborného a sociálního potenciálu, který v sobě dnes skrývá 
vzdělávací koncepce TCP. Nyní, když čelíme masivní „pohybové negramotnosti“, radikální ztrátě 
fyzické kondice a vkusu, obezitě, doslova neohrabanosti a nemotornosti mladé populace  - lékaři už 
vymysleli nový pojem „dispraxie“. Mládež již pevně napojená na virtuální počítačový svět ztrácí 
vnímavost, soustředění, ambice a reálné proporce světa kolem sebe - psychologové už vymysleli nový 
pojem „digitální demence“. Promyšlený a vyvážený taneční trénink, kombinovaný s odbornou teorií 
humanitního zaměření a praktickými kulturními aktivitami, je optimálním lékem pro rozvoj 
pohybového aparátu, se všemi jeho sportovními, estetickými a rehabilitačními aspekty a má velký vliv i 
na psychiku, charakter, resp. sociální inteligenci mladého člověka.  
 
Eklekticky vzdělávaný tanečník musí být také neustále konfrontován s estetickovědními předměty             
a uměleckými obory: hudbou, výtvarným uměním, dramatickým projevem. Při interpretaci tanečního 
uměleckého díla se musí soustředit na ambiciózní prosazení své osobnosti a vzápětí se ukáznit k 
preciznímu kolektivnímu výkonu. Student je součástí komorní skupiny, kde jsou všichni na sobě 
závislí, musí si pomáhat, tolerovat se a jít za  jasným společným cílem. Tohle se nedá nasimulovat ani 
v tom nejprestižnějším gymnáziu, ani v nejlépe interaktivně vybavené třídě, ani na tom nejdražším 
počítači, laptopu, notebooku - protože na konci každého takového úkolu není jen nějaká známka nebo 
vysvědčení, ale „opona jde nahoru“ a za ní jsou skuteční diváci! 
 
Takové úkoly shromážděné do osmiletého studijního plánu vybudují zcela výjimečnou fyzickou i 
psychickou kondici a odolnost, mnoho důležitých konkrétních dovedností, které se přirozeně přenášejí 
do další kariéry a životního stylu obecně, resp. jsou velmi užitečné i v běžném, mimořádně aktivním, 
úspěšném a slušném životě: chování a morálka, adaptabilita a flexibilita, vnímavost a zvídavost ..... 
těšíme se na další školní rok s našimi studenty – vašimi dětmi.   
 
 
..... a dnes příjemný večer!   
         
 
           Antonín Schneider    
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Taneční centrum Praha - konzervatoř 

Závěrečné představení 2016 
Švandovo divadlo, 17. června 2016 v 19,00 hodin  

 

 
 
 
Polední klid        
 choreografie: Eliška Kopecká, Vladimír Sojka   
 hudba: Hans Lang 
 tančí: přípravné oddělení konzervatoře  
 
Tři strážníci            
 choreografie: Pavla Königsmarková 
 hudba: Jaroslav Ježek 
 tančí: studenti 1. ročníku  
 
Pozlátka            
 choreografie: Antonín Schneider 
 hudba: Hugh Laurie 
 tančí: studenti 2. ročníku  
 
Marná opatrnost - variace            
 choreografie: Arthur Saint – Leon 
 nastudování: Miroslava Martinovská 
 hudba: Louis Joseph Ferdinand Hérold 
 tančí: studentka 6. ročníku – Zuzana Rubášová 
 
Ticho! Tančíme!           
 choreografie: Petra Padriánová 
 hudba: Vitamin String Quartet 
 tančí: studenti 3. a 4. ročníku 
 
 
-------------------------------------------------------   čtení programu   ------------------------------------------------ 
 
 
Hra o trůny / Game of the Thrones           
 choreografie: Agurtzane Pérez Olóriz (SPA) 

nastudování: Agurtzane Pérez Olóriz, Jan Schneider   
 hudba: Game of Thrones, Break of reality – violoncello cover  
 tančí: studenti 5. ročníku  
 
Paquita - variace            
 choreografie: Marius Petipa 

nastudování: Miroslava Martinovská 
 hudba: Édouard Deldevéz  
 tančí: studentka 6. ročníku – Dominika Dosedlová 
 
 
 



 
 
Čajkovský pas de deux - variace           
 choreografie: George Balanchine 

nastudování: Agurtzane Pérez Olóriz (SPA) 
hudba: Petr Iljič Čajkovský 

 tančí: studentka 7. ročníku – Iveta Krmelová 
 
Hallelujah           
 choreografie: Natálie Housková 
 hudba: Leonard Cohen 
 tančí: studenti 1. ročníku  
 
Mazurka           
 choreografie: Vlasta Schneiderová 
 hudba: Frederic Chopin 
 tančí: studenti 2. ročníku  
 
-------------------------------------------------------   čtení programu   ------------------------------------------------ 
 
Co je to … / What is This …            
 choreografie: Natálie Housková  
 hudba: Lindsey Stirling 
 tančí: studenti 5. ročníku  
 
Německý tanec            
 choreografie: Pavla Königsmarková 

nastudování: Pavla Königsmarková, Miroslava Martinovská   
 hudba: Ludwig van Beethoven  
 tančí: studenti 6. ročníku  
 
Spící krasavice - variace Aurory          
 choreografie: Marius Petipa 

nastudování: Miroslava Martinovská 
 hudba: Petr Iljič Čajkovský  
 tančí: studentka 8. ročníku – Joëlle Aeby 
 
Bugatti step            
 choreografie: Antonín Schneider 
 hudba: Jaroslav Ježek 
 tančí: studenti 3. a 4. ročníku  
 
---------------------------------------------------  přestávka 20 minut   ------------------------------------------------ 
 
Okolo Nymburka           
 choreografie: Eva Vlčková 
 hudba: česká lidová 
 tančí: studenti 3. a 4. ročníku 
 
První pozice / First position            
 choreografie: Natálie Housková    
 hudba: Lindsey Stirling  
 tančí: studenti 5. ročníku  
  



 
 
(S)witch Lake Pas de deux           
 choreografie: Kevin Durwael ( BEL) 
 asistent choreografa: Linda Svidró 
            hudba: Petr Iljič Čajkovský  

tančí: studenti 7. a 8. ročníku  - Eliška Nováková, Eugen Kolomiets 
 
Šuškanda / Rumour            
 choreografie: Eva Plocková  
 hudba: Adele  
 tančí: studenti 6. ročníku  
 
Krystaly / Crystallize           
 choreografie: Natálie Housková 
 hudba: Lindsey Stirling 
 tančí: studenti 3. a 4. ročníku  
  
-------------------------------------------------------   čtení programu   ------------------------------------------------
          
Umírající labuť / Dying Swan            
 choreografie: Anna Jirmanová 
 asistent choreografa: Viktor Svidró (HUN) 
            hudba: Camille Saint - Saëns 
 tančí: studentka 7. ročníku - Eliška Nováková 
         
Spiritual            
 choreografie: Eva Plocková  
 hudba: Jessye Norman  
 tančí: studenti 5. ročníku  
 
The Entertainer           
 choreografie: Eugen Kolomiets, Igor Bezdieniezhnykh  
 hudba: Scott Joplin 
 tančí: studenti 8. ročníku - Eugen Kolomiets, Igor Bezdieniezhnykh 
 
Záležitosti srdce            
 choreografie: Vlasta Schneiderová 
 hudba: Billy Joel 
 hudební aranžmá: Vladimír Sojka  
 tančí: studenti 6. ročníku  
 
If it hadn´t been for love            
 choreografie: Eva Plocková  
 hudba: Adele  
 tančí: studenti 7. ročníku 
 
 
---------------------------------------------------  konec v 20,45 hodin   ------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 



 
 

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 
JUDr. Petr Tesař, právník 

 
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 

  Viktor Svidró (Hun), umělecký šéf Baletu Praha Junior  
   Agurtzane Pérez Olóriz (Spa), umělecká šéfka Baby Baletu Praha 
  Mgr. Jiřina Podaná, výchovná poradkyně  
  Mgr. Jan Thorovský, vedoucí korepetitorů  
   
Provoz:  

Kateřina Fišková, tajemník 
Natálie Housková, DiS., sportovní instruktor 
Petr Filípek, masáže 
Martina Chytilová, fyzioterapie 
Barbora Dipold, DiS., účetní  
Nikola Faltusová, DiS., kostýmy, archiv 
František Pražák, správce areálu, doprava 
Pavla Schulzová, Milan Gunár, úklid 
Leoš Melichar, stravování 

   
Produkce:  

Mgr. Vendula Skalická, DiS., vedoucí produkce  
  Vladimír Sojka, DiS., vedoucí techniky, operátor PC  

Richard Bučina, technik 
  Mgr. Irina Bondareva, Fundraising, zahraniční styky 
  Mezinárodní centrum tance z.s., studentská umělecká agentura 
  Veronika Coufalová, PR 

 
 
 



 
 

 
 

 

   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, zahraniční agentáž 
(od 1974), export a import souborů (59), tvůrců (36), pedagogů a expertů (113) a studentů (cca 220) 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 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 Mezinárodním 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 Mezinárodním 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 repriz), stále 
aktualizované celovečerní programy – moderátor prezentuje vývoj tance na příslušném repertoáru   
 
„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)  
 
„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     31  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 
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