
   



   



   

 
 
 
Světový den divadla pro děti a mládež 2019   
Praha, 28. ledna  2019,  Tisková zpráva Tanečního centra Praha  

 

Světový den divadla pro děti a mládež slavíme vždy 20. března na popud 

Světové asociace divadel pro děti a mládež již od počátku tisíciletí. Motto je 

logické: „každé dítě má právo na umělecké zážitky, které byly vytvořeny přímo 

pro něj“.   

 

Letos jsme zajistili blízký termín a kvalitní podmínky pro prezentaci špičkových 

dětských tanečních studií, které představíme ve volně komponovaném 

programu: 
 

 

„Dětský taneční svět“ 
 

pondělí 18. března 2019 od 19,00 hodin v divadle Hybernia 
 

 

U mládeže musíme úplně znovu nastartovat dobrou fyzickou kondici a 

estetickou koordinaci - prostě „tělesnou kulturu“ a „pohybovou inteligenci“, 

které právě tanečníci v jakémkoliv věku tak nutně potřebují.  Právě proto je 

dětská taneční výchova nyní výjimečně důležitá a kdo ji dělá kvalitně, kdo 

promyšleně směřuje k vkusnému, chytrému, dramatickému a citovému 

scénickému projevu malého interpreta, zaslouží metál! Potřebujeme i dobře 

promyšlené literární, hudební a výtvarné inspirace, kvalitní inscenační 

technologie, a také nápaditou propagaci naší práce směrem k pedagogické a 

rodičovské veřejnosti, k médiím i politikům. Musíme v malém divákovi vzbudit 

dostatek zvídavosti, fantazie a zvědavosti, lásku k živé kultuře a nonverbálnímu 

divadlu ….. a ty zážitky musí být tak exkluzívní a hluboké, že mu vydrží na celý 

život a bude se do tanečního divadla znovu a znovu vracet!?  

 

Těšíme se na setkání s našimi kolegy a jejich malými objevy na velkém jevišti a 

na mimořádné zážitky z ambiciózního a atraktivního tanečního divadla ….. 

s dětskou duší! 

 

V Praze dne 15. ledna 2019    Ing. Antonín Schneider 

       dramaturg TCP 

 

 Tisková zpráva 19-01-28 

 Světový den divadla  

pro děti a mládež 

  
 



   

Dětský taneční svět  
 

Myšky       
choreografie: Pavlína Ďumbalová    tančí: Baletní škola Terpsichore 
hudba: hudební koláž / P.I. Čajkovskij,L.J.F.Hérold  

 

Radeckého pochod 
choreografie:  Pavla Zusková    tančí: Baletní přípravka ND  
hudba: Johann Strauss st. 

 

Maďarský tanec 
choreografie: Markéta Tomcová   tančí: Baletní akademie Adély Pollertové 
hudba: P.I.Čajkovskij  

 

Coppelie, Pas de quatre 
choreografie:  Zuzana Susová    tančí: FIBS 
hudba: Léo Delibes 

 

Čínský tanec 
choreografie: Monika Kysilová   tančí: Baletní přípravka ND 
hudba: Beauty Song Dance (z filmu House of Flying Rangers) 

 

Včely 
choreografie:  Ivana Malá    tančí: Taneční studio Emotion 
hudba: Max Richter, Roxymore 

 
6 panenek 
choreografie: Jade Clayton    tančí: FIBS 
hudba: P. I. Čajkovskij 

 

Valčík z 1. Jednání labutího jezera   
choreografie: Barbora Kaplanová   tančí: Baletní akademie Adély Pollertové 
hudba: P. I. Čajkovskij 
 

-----------------------------čtení programu------------------------------ 

 
Řecký tanec 
choreografie: Pavla Zusková    tančí: Baletní přípravka ND 
hudba: Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis   

 

I´ve Got no Roots 
choreografie: Eva Špačková Neuvirtová  tančí: Taneční studio Pop Balet  
hudba: Alice Merton 

 

Irish Jig 
choreografie:  Jade Clayton    tančí: FIBS 
hudba:  

 

Error waltz choreografie: Jerome Robbins  
nastudování: Pavlína a Pavel Ďumbalovi  tančí: Baletní škola Terpsichore 
hudba: Frédéric Chopin    
 

 



   

Život je krásný 
choreografie: Tereza Hloušková   tančí: Taneční centrum Praha 
hudba: Nicola Piovani 

 

Petit Grand pas choreografie: Uran Azimov 
nastudování: M. Čierniková, M. Hybešová, J. Slipič tančí: Taneční konzervatoř hl. m. Prahy 
hudba: J. Bürgmüler 
 

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

Nebe na zemi 
choreografie: Jana Kovačević Spiessová  tančí: Taneční studio Emotion 
hudba: Voskovec Werich 

 

Waves 
choreografie: Tereza Palanová   tančí: Taneční studio Pop Balet 
hudba: Dean Lewis 

 

Jahody 
choreografie: Lenka Hrabovská   tančí: Baletní škola Terpsichore 
hudba: Karel Vágner  

 

Motýlek 
choreografie: Yvetta Hubičková   tančí: Taneční konzervatoř hl. m. Prahy 
hudba: J.S.Bach - Badinerie ze Suity h moll 

 

Tap Up 
choreografie: Ihor Bezděněžnych   tančí: TAP dance Ihora Bezděněžnycha 
hudba: ediT   
 

-----------------------------čtení programu------------------------------ 

 
Three Doves 
choreografie: Jade Clayton    tančí: FIBS 
hudba:  Andre Messager 

 

Sharks 
choreografie: Dušana Heráková   tančí: Baletní škola Terpsichore 
hudba: Marco Beltrami 

 

Live like legends  
choreografie: Martin Balabán    tančí: Taneční konzervatoř hl. m. Prahy 
hudba: Ruelle 

 

Pueblo 
choreografie: Pavla Königsmarková   tančí: Taneční centrum Praha  
hudba: peruánská lidová 

  
  



   

 
 
 
 
 
 
 

Baletní akademie Adély Pollertové 
 

 

Baletní Akademie Adély Pollertové, která se nachází v Praze v domě s velmi baletním názvem 
Černá labuť, byla slavnostně otevřena začátkem září 2013.  
Krásné prostory se dvěma baletními sály a moderním zázemím přivítaly již mnoho zájemců  
o toto éterické umění ať už z řad dětí, tak také dospělých. V roce 2013 byla zahájena výuka 
pro zhruba třicet dětí. V roce 2019 se tanečnímu umění pod dohledem kvalifikovaného 
pedagogického sboru věnuje již více než sto šedesát studentů, kteří školu navštěvují jednou, 
nebo dvakrát týdně, dle svých preferencí. Děti, které mohou naši baletní školu navštěvovat 
buď 1x nebo 2x týdně, jsou řazeny do šesti ročníků podle věku a dovedností a také u nás 
najdete ročníky výběrové, kam uchazeče pochopitelně pečlivě vybíráme. Pro všechny ročníky 
pořádáme nejen ukázkové hodiny, ale také Gala představení v divadle s názvem HVĚZDIČKY 
ČERNÉ LABUTĚ, kde zúročujeme půlroční práci a diváci tak mohou vidět pokroky svých 
hvězdiček. Výběrové ročníky již několikrát reprezentovaly naši baletní školu na různých 
tanečních přehlídkách (Zlatý den Zlaté Prahy - hlavní stage na nám. Václava Havla v Praze,  
Gala představení v plzeňském divadle J.K.Tyla nebo Mezinárodní den tance - hlavní stage na 
Střeleckém ostrově).  
Mimo hodin pro děti nabízí naše Akademie také lekce baletu pro dospělé. Zde se naše snaha 
přiblížit balet široké veřejnosti také rozrostla a v současnosti nabízíme dvacet lekcí týdně pro 
všechny úrovně pokročilosti. Lekce jsou vedeny systematicky  
a výukově, a tak pokud klient s baletem nemá žádné zkušenosti, nevadí. Každý klient cítí, jak 
se zdokonaluje a pravidelným cvičením pohyby dovádí pod odborným vedením našich 
skvělých lektorek k dokonalosti. Věková hranice, ani žádný jiný limit není dán. Většina 
dospělých (z 95% dámy, ale máme i muže) si do naší baletní školy přijde splnit svůj dětský 
sen, avšak máme  
i klienty, kteří berou balet jako výjimečnou alternativu pohybu. I přesto, že se počty studentů 

Baletní Akademie za dobu své působnosti významně navýšily, stále klademe velký důraz na 

komorní přátelskou atmosféru a individuální přístup k možnostem a potřebám každého jed-

notlivého tanečníka.  

 

 

 

 

 

        

MgA. Adéla Pollertová 

       Baletní pedagog, zakladatelka BAAP

  

 



   

 

  



   

 
 
Taneční Studio Emotion  
 

 

 

 

 

 

Taneční Studio Emotion vzdělává děti a dospělé již od roku 1995. Ředitelkou tanečního 
studia je MgA. Ivana Malá, která se od jeho počátku stala garantem a hlavním tvůrcem všech 
uměleckých počinů. V současné době studio sídlí na Praze 6 a navštěvuje jej přibližně 350 
studentů ve věku od 3 let až do 26 let. Hlavní činností studia je především základní taneční 
pohybová průprava dětí, která se postupně s přibývajícím věkem a zkušenostmi dělí do třech 
samostatných tanečních okruhů: klasický tanec, moderní tanec, jazzový tanec. Studenti ve 
věku od osmi let již docházejí do kurzu, který je kocipován stylem škola po škole, a umožňuje 
jim tak více rozvinout jejich talent a intenzivně pracovat na jednotlivých technikách, ať už v 
rámci skupiny nebo i ve výběrových solových partech. Studenti se během roku účastní 
domácích a zahraničních tanečních festivalů a soutěží. Taneční studio pořádá každoročně 
několik představení v pražských divadlech např.: Nová Scéna, Divadlo ABC, Divadlo Ponec, 
Divadlo Alfréd ve Dvoře, Salesiánské divadlo, na kterých se podílí všichni tanečníci a mají tak 
jedinečnou příležitost spolupracovat všichni dohromady napříč věkovým spektrem. V rámci 
školního roku jsou organizovány, nejen pro naše studenty, nejrůznější taneční workshopy 
(např.: lidový tanec, akrobacie, improvizace atd.) s domácími i zahraničními lektory a 
choreografy.  
O letínch školních prázdninách s námi mohou děti strávit týden plný tance, pohybu a her v 
Kostelci nad Černými lesy, kde se každý rok vystřídá plejáda těch nejlepších choreografů a 
pedagogů současného tance v ČR. Vybraní tanečníci účinkují v choreografiích v rámci 
televizních pořadů, filmu, na módních přehlídkách a jiných společenských 
akcí. 
 

 

 

 

 

 

 

Pod Juliskou 2561/2A 

160 00 Praha 6-Dejvice 
 
+420 739 598 738 

info@studioemotion.cz 
https://www.studioemotion.cz 

 

  

tel:+420%20739%20598%20738
mailto:info@studioemotion.cz


   

 

 

 

Baletní přípravka Národního divadla 

 

Baletní přípravka ND je nejstarším baletním učilištěm v Čechách. V loňském 
roce jsme oslavili 65 let své let své existence. Přípravka měla v Čechách vždy 
specifické postavení vyplývající ze spojení s Národním divadlem. Kromě výuky 
žáků a jejich přípravy pro studium na konzervatoři vždy poskytovala malé 
dětské talenty do repertoárových představení Baletu ND. Řada žáků zde udělala 
první krůčky ke své pozdější profesní kariéře a mnoho z nich se stalo 
významnými osobnostmi tanečního světa. V posledních několika letech 
uvádíme každoroční výroční představení. Z loňského představení uvedeme tři 
vybrané choreografie – Radeckého pochod, Čínský tanec a Řecký tanec.    

 

 

Jana Jodasová 

vedoucí Baletní přípravky Národního divadla 

Po ukončení studia konzervatoře a závěrečném absolventském představení v 
roce 1981 nastoupila do baletního souboru Národního divadla. Tančila téměř 
ve všech premiérách klasického i novodobého repertoáru. V Národním divadle 
působí od roku 1981 do současnosti nepřetržitě.  Od roku 1998 začala pracovat 
jako pedagožka Baletní přípravky ND. Za dobu svého působení vychovala řadu 
malých talentů a dovedla je k úspěšným zkouškám na pražskou Taneční 
konzervatoř. Rovněž připravila a vedla žáky v úspěšných představeních Baletu 
ND. S platností od 1. ledna 2011 byla jmenována uměleckým šéfem Baletu ND 
do funkce vedoucí Baletní přípravky ND. 
 
  

 



   

Baletní škola Terpsichoré - balet hrou…  
... je určena všem dětem od 4 let, které nevydrží sedět a tančí i při melodii zvonění telefonu... :-) 

 
pár informací o škole 

a odpovědí na nejčastěji kladené otázky ... 
 

Terpsichoré - MÚZA TANCE 
V řecké mytologii byla Terpsichoré jednou z devíti múz, tedy dcer nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Jméno 
Terpsichoré v překladu doslova znamená "Těšící se z tance", a o to v naší baletní škole jde především - o radost z tance, pohybu, 
hudby... 
 
Koncepce výuky? 
Dlouhá léta jsme k popsání naší koncepce "stručně a výstižně" používali pouze jednu větu: BALET HROU! 
V posledních letech, považujeme za nutné uvádět ještě jednu důležitou prioritu naší koncepce: DĚTI ZDRAVOTNĚ 
NEPOŠKOZOVAT! Na těchto základech jsou vystavěné všechny hodiny, všech věkových kategorií. 4-8 leté děti nejprve prochází 
baletní přípravkou. Teprve v 9-10 letech přecházíme k pokročilejší baletní průpravě, a to pouze s těmi dětmi, které mají pro balet 
základní a nepostradatelné fyzické předpoklady. Pro děti, které balet/tanec sice baví, ale jejich fyzické dispozice jim nedovolují 
náročnější/baletní zátěž, máme pak tréninky plně přizpůsobené jejich možnostem. 

Předpoklady pro přijetí nového žáka? 
Vnitřní motivace. Skutečnost, že balet - tanec - pohyb je přáním dítěte - nikoliv maminky, tatínka, babičky … 

Cíle baletní školy? 
Samozřejmě, hledáme a těšíme se z každého výjimečného talentu, ale našim cílem není vychovávat budoucí "primabaleríny"... 
Prioritou je rozdmýchat v dětech jiskřičku a zapálit je nejen pro balet, ale pro divadlo a umění všeobecně. Zkušenosti, jakými dítě 
prochází v dětství, hrají zásadní roli při utváření jeho osobnosti v dospělém věku. Baletem / tancem rozvíjíme jejich 
představivost, zdravé sebevědomí, sebedůvěru, pozitivní, optimistický přístup k životu, ale především je učíme, že bez řádu a 
poctivého přístupu v životě nic nefunguje (alespoň ne dlouhodobě a úspěšně). Seznamujeme je s významem pojmů pokora, 
slušnost, spolehlivost, pracovitost, pravdomluvnost, ohleduplnost, úcta k tradicím, přátelství, profesní etika ... Pochopení 
významu všech těchto pojmů a osvojení si těchto vlastností, jim v pozdějších letech bude prokazovat velmi dobrou službu, ať už 
se budou dál profesně věnovat čemukoliv. 

Fungují v baletní škole nějaká pravidla? 
Ano. Hlavní pravidlo v naší "škole hrou" zní: 
"Žádná hra nefunguje bez pravidel!" 

Kdo vede výuku ? 
Dětem se věnují výhradně zkušení pedagogové s dlouholetou praxí a výsledky v oboru. Externě se školou spolupracují i další, 
domácí i zahraniční pedagogové, kteří vedou taneční workshopy, nebo vytváří choreografie.  
Plně si uvědomujeme, že umělecké taneční vzdělávání je profese, která si vyžaduje zodpovědný přístup odborně vzdělaných a 
citlivých pedagogů. Ti mají totiž mnohem vyšší míru zodpovědnosti, než pedagogové jiných uměleckých oborů, protože pracují s 
velmi specifickým a křehkým nástrojem- tělem - který se nedá po taneční hodině odložit, tak, jako jiný umělecký nástroj. Lidské 
(dětské) tělo se tak stává sídlem paměti jeho pohybového životního příběhu. My proto usilujeme, aby v této tělesné paměti 
našich studentů byly jen kvalitní vzpomínky. 

Vyučuje se pouze balet, nebo i jiné taneční žánry? 
Do běžných hodin průběžně zařazujeme i výuku lidového a ve starších ročnících i moderního, charakterního a muzikálového 
tance. S dětmi, které projeví zájem (a jejich rodiče tento zájem podpoří), pak pracujeme na dalším rozvíjení jejich umělecké 
osobnosti s mnohem větší intenzitou (výukový program "Intensiv"). Kromě běžné výuky pořádáme i workshopy zaměřené vždy 
na určitý taneční žánr, styl, či taneční techniku. 
V hodinách scénické praxe se věnujeme i herecké nonverbální-výrazové jevištní technice, kde je našim cílem zbavit děti 
nepřirozených projevů ve vystupování, tak, aby se pak na jevišti uměly chovat zcela přirozeně, uvolněně a "opravdově"... 

Kde výuka probíhá? 
Po uzavření Státní opery Praha, kde měla BŠT dlouhá léta zázemí, se od září 2016, našim novým sídlem stal Maceškův palác na 
Královských Vinohradech. Nově zrekonstruované, překrásné prostory tanečního studia v této historické budově z roku 1929 jsou 
přímo předurčeny pro tak vznešený pohyb, jakým balet bezesporu je. 
Snoubení několika faktorů - vysoká kvalita výuky profesionálních pedagogů, krásné a čisté prostředí luxusního tanečního studia v 
centru Prahy, tak v konečném výsledku posouvá Baletní školu Terpsichoré do vysokého nadstandardu. 
 
       www.terpsichore.cz 



   

Taneční soubor Pop Balet 
 

Talent, píle, odhodlání a nekonečná láska k tanci spojuje 
všechny členy souborů Pop Balet. Touha být nejlepší vede 
kupředu vybrané tanečnice a tanečníky, kteří pod vedením 
nejlepších pedagogů a choreografů taneční školy InDance, ale 
také špičkových zahraničních choreografů z USA a Evropy, intenzivně rozvíjí své nadání. 
Jedním z hlavních poslání organizace Pop Balet z.s. je tyto 
talentované mladé umělce podporovat a zajišťovat jejich 
umělecký, osobností i jevištní růst tak, aby byli připraveni na 
své působení ve světě profesionálního tance. 
Soubory jsou rozděleny dle věku (8 - 25 let) i schopností. 
Tanečníci jsou cíleně vedeni k tvořivé práci a aktivnímu 
přístupu při tvorbě choreografií. V rámci umělecké a jevištní 
praxe, připravují soubory vlastní projekty a reprezentují práci školy. Mezi nejznámější 
divadelní projekty patří poutavý diptych Americký Sen / Svatební cesta a také pohádkově 
kouzelný Petr Pan, který několikrát vyprodal divadlo Hybernia či strhující představení 137 
úhlů pohledu. 
 
 

Umělecká vedoucí 

Majka Piskořová Veselá je hlavní postavou a uměleckou 

vedoucí taneční školy InDance a souborů Pop Balet. 

Vyrůstala v tanečním prostředí, v souboru své matky, Věry 

Veselé. Na dva roky odjela na zahraniční taneční stáž do 

Itálie, kde studovala jazzový tanec. Domů se vrátila 

s rozhodnutím zprostředkovat co největšímu počtu zájemců 

o tanec – tanečníkům i divákům – stejné emoce, radost a 

naplnění z tance, jaké v zahraničí zažívala sama. Založila 

taneční školu InDance, kterou nepřetržitě a systematicky 

rozvíjí a ve které cíleně vychovává nové taneční generace. V současné době se plně věnuje 

choreografické práci se souborem Pop Balet a vyučuje na konzervatoři v Praze. Vytvořila 

choreografii k muzikálu Ferda mravenec a Sněhová královna. Podílela se na tvorbě 

choreografií pro několik koncertů Olgy Lounové a také Karla Gotta. Jako tanečnice 

spolupracovala s významnou americkou choreografkou Michéle Assaf. Má na svědomí 

mnoho uměleckých projektů: Boguro - 2005, Individuality - 2006, Genesis - 2008, Osobnění, 

IndepenDance - 2009, Tanecbook - 2012, Trinity - 2015 a Rusalka - 2016. 

  



   

  



   

 

 

 

 

 

 

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy 
 

 
 
 
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy je nejstarší vzdělávací institucí v oboru tanec v 
České republice. Byla založena v roce 1945. Za dobu své existence vychovala škola několik 
generací tanečních umělců působících jak na domácích, tak zahraničních scénách. K 
absolventům školy patří například Jiří Kylián, Pavel Šmok, Vladimír Klos, Petr Vondruška, 
Vlastimil Harapes, Hana Vláčilová, Michaela Černá, Barbora Kohoutková a mnoho dalších. V 
zahraničí působí Ivan Liška - ředitel Bavorského státního baletu v Mnichově, Jiří a Otto 
Bubeníček, sólisté Hamburského baletu a Baletu Semper Oper v Drážďanech, Lukáš Slavický 
– 1. sólista Bavorského státního baletu v Mnichově a Zuzana Zahradníková a Matěj Urban 
jako sólisté téhož souboru, Darja Klimentová - primabalerina Anglického národního baletu aj.  
 
Studenti školy dosáhli úspěchů na mnoha mezinárodních baletních soutěžích např. ve Varně, 
Helsinkách, Lausanne, Pretorii, Nagoye, New Yorku, Valenciennes, Praze a jinde. V rámci 
mimoškolní umělecké činnosti uvádí škola koncerty a ucelená baletní představení.  
 
Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha o. s. je zřizovatelem Bohemia Baletu – 
souboru TK HMP. Významná je také spolupráce se zahraničními školami - Palucca Schule 
Dresden, National Ballett Akademie Amsterdam, Škola Vídeňské státní opery, Královská 
konzervatoř v Haagu, Konservatoř Evy Jaczovej v Bratislavě, Státní baletní školy v Bytomi, 
Poznani, Lodži a Gdaňsku. Ředitelem školy je Mgr. Jaroslav Slavický. 
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Taneční centrum Praha, konzervatoř - gymnázium 
 
 

Taneční centrum Praha 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 osmiletou konzervatoř, studium 
taneční pedagogiky, studentskou uměleckou agenturu, která produkuje „Balet Praha Junior“, 
„Baby Balet Praha“, export a import tvůrců, pedagogů a souborů a také projekt „Invaze tance 
do regionů“.  
 

Významným cílem centra je podpora všeobecné a odborné vzdělanosti tanečníků, jejich 
sebevědomé a kvalitní zapojení do řízení uměleckých a společenských organizací a rozvoje 
české kultury (viz vzdělávací koncepce konzervatoře).  
  
Centrem již prošlo několik stovek tanečníků, asi třetina absolventů „konzervatoře – 
gymnázia“ pracuje v domácích a zahraničních souborech, další přibližně třetina absolvuje 
vysoké školy uměleckých, humanitních, manažerských nebo medicínských oborů. Doufáme, 
že takové studium a souběžně scénická praxe umožní „lidem z centra“ velmi účinně pomoci 
s radikální změnou pozice a prestiže tanečního žánru a divadla v naší kultuře, resp. ve 
společnosti obecně.    
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