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Pøestože i mì samotnému by bylo milejší, kdyby tato první strán-
ka èasopisu (podle èíslování tøetí) byla vìnována tanci, z mnoha 
dùvodù se zde budu vìnovat události jiné.
V sobotu šestého záøí se konaly v sále Základní umìlecké školy 
v Ústí nad Orlicí køtiny novì vzniklých Taneèních rozhledù. Mezi 
prvními hosty jsme srdeènì pøivítali kmotra našeho èasopisu - šéf-
redaktora deníku Orlické noviny (vydavatelství PNPRESS) Karla 
Pokorného, který pøišel i s dalšími dvìmi redaktorkami a nezapo-
mnìl ani na redakèního fotografa. Jako další se dostavili nìkteøí 
zástupci firem inzerujících v èasopise, radost nám udìlala úèast 
zástupce mìstské rady Ústí nad Orlicí faráøe ThDr. Ervína Kuku-
czky, nebo vedoucího odboru kultury a školství mìstského úøadu 
Jaroslava Hubeného.
Podìkování patøí dalšímu hostu - majiteli tiskárny Grantis Vlastíku 
Bartošovi. S jeho tiskárnou máme ty nejlepší zkušenosti a doufá-
me, že potìšení ze spolupráce bude vzájemné a dlouhodobé.
Z pìtadvaceti hostù se ještì zbývá zmínit o tìch vlastnì nejdùle-
žitìjších - první je Eva Štanclová, zakládající v roce 1950 na LŠU 
v Ústí nad Orlicí taneèní obor a druhá je Eva Veverková, její dcera, 
která buduje pyramidu scénického tance na ústeckoorlicku tak 
usilovnì, že se dá považovat i za duchovní matku našeho èaso-
pisu.
Po malém klavírním koncertu a pøípitku na zaèátek slavnosti násle-
dovaly zdravice hostù a pak už jen bouchaly láhve šampaòského. 
Mimochodem - proè køtiny èasopisu? Nemohli jsme nechat jeho 
uvedení jen tak a navíc jsme si spoèítali, že zisky z køtu (reklamní 
i finanèní) vysoce pøeváží výdaje. A to se nám plnì potvrdilo.
Na závìr tohoto „Dokumentu o køtu Taneèních rozhledù“ mi nezbý-
vá než jedním pøíkladem znovu doložit dùležitost toho, aby vycházel 
právì takový èasopis, jakým jsou Taneèní rozhledy:
O nìkolik dnù pozdìji jsem se sešel pøi jedné pøíležitosti se zá-
stupci radnice. Poté, co mi místostarosta pogratuloval k èasopisu, 
se na mì obrátil s otázkou: „A budete mít vùbec o èem psát?“ 
Odpovìï, kterou jsem mu øekl, patøí i vám všem: „Každý, kdo 
se mì takto ptá, jen dokládá nutnost vydávat taneèní èasopis, 
protože veøejnost, ale nìkdy i samotní taneèníci, vùbec není in-
formována o tom, co se všechno dnes v tanci dìje. A že se toho 
dìje!!! Navíc díky zamìøení èasopisu, který chce vytváøet mosty 
mezi scénou profesionální a neprofesionální, je pøed námi pøímo 
pole neorané.“

Mirek Nìmec

Køest èasopisu aneb
Trocha oficiality na zaèátek

j   Vydavatel a šéfredaktor pøi slavnostním projevu.
k   První ètenáøi dostávají první èíslo prvního roèní-

ku.
l   Nalévání šampaòského ke slavnostnímu køtu.
m   A potom se již všichni chopili èíší.
n   Kmotr èasopisu, Karel Pokorný, provádí slavnostní 

køest.
Foto: Ondøej Škarka

Fotografie na titulní stránce.
Jiøí Lössl pøi vedení semináøe na mezinárodní taneèní dílnì 1997.
Foto: Petr Vašek
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Zdena Hamplová díky své práci patøí k lidem, kteøí vidí scénický tanec v Slovenské republice v širších souvis-
lostech. Pracuje jako ústøední metodik pro tanec v Národném osvetovém centru Bratislava (bývalý Osvetový 
ústav).
Na Slovensku ji zná patrnì každý, kdo o tanec nìjakým zpùsobem zavadí. Poslední její vìtší akcí byla slo-
venská celostátní pøehlídka amatérských souborù - Festival scénického tance v Trnavì letos v dubnu, dále 
Mistrovství Slovenska v disko a show disciplinách, pøehlídka mažoretek, nebo pøedsezónní školení uèitelù 
tance. Podílí se na pøípravì èasopisu Svet tanca.
Rád ji rozhovorem pro Taneèní rozhledy pøedstavuji èeské taneèní obci:
• Jaká je souèasnost moderního tance na Slovensku?
„Souèasnost není špatná. Je touhou všech lidí, kteøí se o tancování zajímají, aby proud tance rostl, aby se tato èinnost 
zkvalitòovala a urèitì se to v poslední dobì daøí. Národnému osvetovému centru se podaøilo po delším èasovém odstupu 
uspoøádat 10. celostátní pøehlídku - Festival scénického tance. Zapojujeme se do rùzných dílen. Dùležité je, že jak se zdá, 
mezi mládeží je dnes o tanec stále vìtší zájem.“
• Vy se vìnujete tanci v nejširším slova smyslu...
„Døíve se taneèní problematice v Národném osvetovém centru vìnovali dva lidé, dnes jsem na to sama, takže všechno 
co není folklór, akrobatický rock‘n‘roll, nebo taneèní sport, patøí pode mne. Jsou to nesoumìøitelné vìci. Na jedné stranì 
disko a show, vedle toho scénický tanec, mažoretky, country tanec...“
• Èemu se lidé nejvíc vìnují?
„Momentálnì je na tom nejlíp disko a všechny disciplíny sdružené v Slovenské taneèní organizaci disciplín IDO (Interna-
tional Dance Organisation). Je asi 20 disciplín, které se nevypisují každý rok jako soutìže. Stabilní disciplíny jako napø. 
Disco Formation, jsou velice populární u dìtí i u dospìlých. Hodnì souborù dìlá Dance Show Formation. V poslední èase 
jsme mìli velký úspìch i u Dance Show, to jsou v podstatì bývalé volné tance v rámci spoleèenského tance. Je to soutìž 
jednotlivcù, nebo dvojic. Taneèní sezóna v tomto žánru je totožná se školním rokem a v minulé sezónì jsme na Slovensku 
zaznamenali až pozoruhodné úspìchy, protože máme mistra svìta v Dance Show (Marek Køenek, Spektrum Istropolis 
Bratislava), máme vicemistra svìta v Dance Show Formation (Spektrum Istropolis Bratislava), máme i tøetí místo na mis-
trovství Evropy v Disco Formation (TK Deep Martico Martin) a mnoho dalších umístìní.“
• Pøedstavte nám èasopis Svet tanca.
„Národné osvetové centrum má èasopis, vìnovaný problematice místní kultury a ten se jmenuje Národná osveta. Když 
se po roce 89 zrušily nìkteré odborné èasopisy, které se zabývaly zájmovou umìleckou èinností, jako napø. Rytmus, nebo 
Fotografie, po èase vznikly pøílohy, vycházející ètvrtletnì a vìnující se rùzným oblastem. Jedna z tìchto pøíloh Národné 
osvety je Svet tanca. Vìnuje se tanci v amatérských podmínkách. Z taneèního sportu informace nepøinášíme, protože 
vychází pøímo èasopis Taneèní sport, vydávaný Slovenským svazem taneèního sportu.
O Svet tanca je pomìrnì velký zájem, nìkolik pøedplatitelù máme i v Èeské republice.
Osobnì bych byla ráda, kdyby tento èasopis pøinášel víc metodických materiálù a rad.“
• Vra�me se ke scénickému tanci a dalším akcím Národného osvetového centra.
„Ze všech žánrù, se kterými pracuji, má scénický tanec nejvìtší výchovný význam, hlavnì pro dìtské soubory, na které 
pùsobí esteticky i eticky.
Jsem ráda, že se podaøilo tento žánr oživit, samozøejmì to nepovažuji za svoji zásluhu, ale faktem je, že žánr vždycky 
potøebuje nìkoho, kdo by inicioval nìkteré aktivity. Vrátili jsme se k pravidelnému poøádání dìtských festivalù scénického 
tance. Dìláme nárazová školení, nyní jsme vypracovali systematický projekt ve spolupráci s konzervatoøí v Bánské Bystrici. 
Chtìli bychom se zamìøit na výchovu taneèních pedagogù základních umìleckých škol i amatérských souborù, mnohdy to 
jsou titíž lidé.
Ve spolupráci s Asociací souèasného tance (sdružení profesionálních umìlcù) jsme se podíleli na 1. roèníku festivalu Ta-
nec v pohybu v Bratislavì 12. - 17.5., kam byl umožnìn v rámci naší spolupráce pøístup vedoucím amatérských souborù. 
S touto asociací chceme realizovat další vzdìlávací akce.“
• Národné osvìtové centrum poslalo lektora Daniela Bolerázského z Bratislavy i na Mezinárodní dílnu moderního tance 
do Ústí nad Orlicí.
„Ano, na základì dohody mezi námi a organizací IPOS-ARTAMA Praha. Dùvodem je, že tato dílna má velký význam a dnes 
už i popularitu. Slovensko se zde prezentuje jednak prací svých lektorù, na dílnì se úèastní frekventanti ze Slovenska a vy-
stupuje zde slovenský soubor. Letos to bylo Allegro Bratislava. Na základì požadavkù IPOS-ARTAMA Praha jsme pomohli 
i s výbìrem druhého slovenského lektora - Bibiány Mikleové, vyuèující techniku Limona.
Rozhodnì chceme udržet a rozšíøit vzájemné kontakty mezi Èeskou a Slovenskou republikou, protože jsou inspirativní, 
pomáhají širšímu rozhledu, rozvoji i pøátelství.“
Dìkuji za rozhovor a tìším se na shledanou.

Nìkolik týdnù po tomto rozhovoru mi bohužel nezbývá, než pøipsat smutný epilog. V rámci racionalizace, ekonomizace 
atd. Národné osvetové centrum Bratislava zrušilo oddìlení scénického tance (bez náhrady), takže paní Zdena Hamplová 
si hledá nové místo a všechno se zase vrací nìkam na zaèátek.

-mn-

Scénický tanec na Slovensku
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ZUŠ se pøedstavují:
Pøipomínáme, že Taneèní rozhledy 
podle plánu zveøejnìného v prvním 
èísle vychází správnì nyní v listopadu, 
další èíslo vyjde opìt po dvou mìsí-
cích, tedy v lednu. Od ledna budeme 
vycházet mìsíènì s pøestávkou v srp-
nu. Kdyby vás zajímalo, na který den 
v mìsíci smìøujeme vydání èasopisu, 
mìlo by to být vždy zhruba v polovinì 
mìsíce.

UPOZORNÌNÍ
Mýlil by se ten, kdo by pøedpokládal, že taneèní obory základních umìlec-
kých škol vystupují jenom na jaøe, když se nacvièí nový program. Jenom 
v našem blízkém i vzdálenìjším okolí jsme se dozvìdìli o nìkolika pøed-
staveních už v mìsíci záøí a zaèátkem øíjna. Dvì jsme i navštívili.
Nezapomínejte nám z vašich vystoupení posílat fotografie, nebo ale-
spoò pár øádek o akci.

V sobotu 13. záøí se konalo pøed-
stavení TO ZUŠ Choceò a skupiny 
Prozatím v režii a choreografii 
Zlatky Marešové, která si tímto 
pøedstavením dala malý dárek 
i ke svým narozeninám.

Dvì pøedstavení má na svém kon-
tì taneèní obor ZUŠ Svitavy. K vý-
roèí tamnìjší obchodní akademie 
vystupovali taneèníci 19. a 20. 
záøí v Bílém domì ve Svitavách 
v choreografiích paní uèitelky Kvì-
ty Hrubešové.

Ètvrtého øíjna mìl za sebou první vy-
stoupení tohoto školního roku také 
taneèní obor ZUŠ Lanškroun pod 
vedením Ivety Zahradníkové.

Díky nedorozumìní se zpovídanou ta-
neènicí se do èlánku Tribuna názorù 
v èísle 1 Taneèních rozhledù vloudila 
chyba. Namísto chybnì uvedeného 
názvu „studio Hany Krešlové“ zde 
mìlo být „Studio Jarmily Kröschlové“. 
Omlouváme se.

-mn-

Tisková oprava

F Jana Faltová a rodinná tradice
F Exluzivní reportáž z holandského 

festivalu Dansontmoeting 97
F Rozhovor s Igorem Vejsadou
FDojmy z návštìvy Mohelnické rolniè-

ky
F Avignonský festival oèima souboru 

SMT VŠB-TU Ostrava
FOtázky pro Markétu Kodejšovou
F Podíváme se do Taneèního centra 

Praha
F Šárka Vraš�áková hledá možnosti
F Vrátíme se k hostování Alvina Ailey-

ho American Dance Theater v Pra-
ze

F Rozhovor s Pavlem Kozá-
kem...atd.,atd.

V pøíštím èísle 
pøineseme:

F Tøetí roèník soutìžní pøehlídky v pøedtanèení a scénickém tanci dìtských kolektivù „Mohelnická rolnièka 97“ se koná 
29. a 30. listopadu v Mohelnici. Držitelem Mohelnické rolnièky za rok 1996 je ZUŠ Šumperk a CASSIO Litvínov. 
Scénický tanec je na øadì 30.11., zaèátek ve 13OO v Domì kultury Mohelnice.

F V pøíštím roce by mìla opìt probìhnout Celostátní pøehlídka dìtských skupin scénického tance. Regionální kola 
v bøeznu a dubnu, ústøední kolo v èervnu tradiènì v Kutné Hoøe. Kontaktní adresa: Dana Ždímalová, IPOS-ARTAMA, 
P.O.BOX 2, Køesomyslova 7, 140 16 Praha 4, tel.(02) 61 21 56 83-7, fax (02) 61 21 56 88.

F Celostátní 3. otevøená pøehlídka pantomimy a pohybového divadla se bude konat v Kolínì 24. - 26. dubna 1998. 
Pøehlídka je organizována v kategoriích: jednotlivci, dvojice, trojice a soubory. Pøehlídka je jedinou pravidelnou nesou-
tìžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimù a hercù. Informace na adresách: D-Centrum, Vodova 35, 61200 
Brno tel.: (O5) 412 12 401, fax.: (O5) 412 11 389 nebo IPOS-ARTAMA, Køesomyslova 7, 140 16 Praha 4 Nusle, 
tel.: (02) 61 21 56 84-7, fax.: (02) 61 21 56 88.

Víte o tom?

TANEÈNÍ 
ROZHLEDY
TANEÈNÍ 

ROZHLEDY

Foto: BoD

Foto:  archiv ZUŠ Svitavy

Foto: BoD
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Už jste nìkdy byli ve Chvaleticích? Osobním vlakem je to pár stanic z Pardubic smìrem na Kolín (nebo nao-
pak) a mìsteèko samotné kromì toho, že je v tìsné blízkosti elektrárny, neoplývá žádnou zvláštností.
Dùvod mé návštìvy Chvaletic však byl jednoznaèný - Letní škola tance. Poøádalo ji Taneèní studio Jiøího 
Rebce ve tøech bìzích, celkem od 26. èervence do 16. srpna. Pedagogy letní školy byli Jaroslav Langmaier, 
absolvent London Contemporary Dance School a dnes již známý pedagog moderního tance, dále Bohunka 
Jelínková, èlenka baletu opery Národního divadla Praha a Jiøí Rebec, choreograf a øeditel Soudobého tane-
èního divadla Praha.
Dùm kultury, kde Letní škola tance probíhala, jsem našel snadno, protože je to asi nejmonumentálnìjší bu-
dova v obci a navíc jsem zde v únoru 1989 úèinkoval jako èlen Èeské kulturní úderky s rockovým orchestrem 
Kulièky (spolu s pražským divadlem Sklep).
Jiøího Rebce jsem objevil, jak na jevišti divadelního sálu „kulturáku“ opravuje židli, která mìla sloužit o pár 
dnù pozdìji pøi nácviku choreografie jako jedna z rekvizit.
V zaplnìném taneèním sále se mezitím pilnì cvièilo pod vedením Bohunky Jelínkové, další hodinu vedl Jaro-
slav Langmaier. Pøedtím, než jsem šel sledovat cvièební hodinu, jsme si s Jiøím Rebcem popovídali o vìcech, 
které mì zajímaly:
• Nejprve bych se chtìl zeptat, co byste øekl o souèasné situaci ohlednì práce neprofesionálních choreografù?
„Všechno se odvíjí od postavení choreografa v jeho regionu. Jestli se jedná o soubor, mající ve svém regionu úlohu 
„hvìzdy“, potom choreograf takového souboru má úplnì zkreslený pohled na svou práci. Pokud se takový soubor do-
stane na nìjakou pøehlídku, kde nìjaký porotce upozorní choreografa na pár chyb, oponuje dotyèný slovy: U nás doma 
to staèí.
A když to staèí u nich doma, co by se dál snažil. Ale možná, že nìkteøí takoví choreografové ani nemají ambice, 
aby se blýskli v celostátním mìøítku. Staèí jim to, co dìlají a na to nepotøebují nìjaké školení.“
• A co taneèníci?
„Ti jsou dnes vesmìs na velmi dobré úrovni, protože využívají nabídku semináøù, dílen. Tìchto semináøù je pomìrnì 
hodnì, jezdí k nám kvalitní lektoøi, i u nás už jsou kvalitní lektoøi - když to poèítám od obrozenecké doby moderního 
tance v šedesátých letech, kdy moderní tanec zaèal u nás fungovat, vyrostla zde øada dobrých pedagogù.
Dnes je velký nepomìr mezi kvalitou pedagogù, taneèníkù a kvalitou choreografù. Zatímco choreografem je každý, kdo 
vede soubor a tøeba na to nemá ani nadání, ani ambice, ani dostateèné zkušenosti jako taneèník - spíše je takový 
choreograf nìkdy jen dobrým organizátorem, jeho taneèníci mùžou být na opravdu dobré úrovni. Technika dneska už 
pro taneèníky není neznámý pojem. Naopak. Zaèínají chápat, že technika je dùležitým prostøedkem k tomu, aby mohli 
tancem øíkat víc, než doposud øíkali.
Bohužel technika nebude taneèníkùm k nièemu, pokud ji choreograf nedokáže uplatnit jako autor nìèeho podstatného 
a kvalitního.“
• Øíká se, že klesá fyzická pøipravenost u mládeže, týká se to i taneèníkù?
„Netvrdil bych, že klesá fyzická úroveò taneèníkù. Spíše bych øekl, že ji nìkdy vedoucí souborù nezvedají. U nìkterých 
mimopražských souborù se ještì dneska nedìlá dostateènì technika, nebo i posilovací cviky. Hlavnì se zamìøují, 
aby choreografie, nìjak postavená, byla co nejpøesnìji zatanèená, nìco podobného jako u spoleèenského tance - ma-
kají u zrcadla tak dlouho, až se na choreografii dá dívat. Pozná se to snadno - když takového taneèníka vezmete na sál 
a ukážete mu nìco jiného, tak se mu zamotají nohy.
Neøíkám, že to je všude, pochopitelnì, protože úroveò jde nahoru.“
• Kdy jste vy sám zaèal s moderním tancem?
„Nìkdy pøed vánocemi roku 1969 jsem sedìl s kamarádem ve vinárnì a pøisedla si k nám jedna dívka. Dozvìdìl jsem 
se, že tanèí ve Vysokoškolském umìleckém souboru a protože jsem byl v té dobì bez pohybu (døíve jsem se vìnoval 
spoleèenskému tanci) zeptal jsem se, jestli tam tanèí také mužové. No a za týden mi zavolala, že mùžu pøijít a to byl 
zaèátek mého tancování v roce 1970.“
• Mìl jste pøed tím nìjaké kontakty se scénickým tancem, byl jste nìèím inspirován?
„Ne, vùbec jsem nevìdìl do èeho jdu. Až ve VUSu jsem zaèal sbírat moudrosti. Nejdøíve od Franty Pokorného, i když 
on už nìkdy tenkrát nastoupil do Liberce a spíš se v souboru ukázal jen o víkendech. Vzpomínám i na Aleše Koudelku. 
No a nejvíc na mì zapùsobil Jan Hartmann a Ivana Kubicová, kteøí dìlali pro VUS choreografie.“
• Jaká byla vaše role v souboru?
„Po roce jsem se stal šéfem. Ne snad, že bych byl tak dobrý, ale spíš proto, že jsem byl na lidi „metr“ a dokázal jsem 
udržet poøádek.“
• Kdy jste založil vlastní skupinu?
V roce 1979 a nejmenovala se Soudobé taneèní divadlo, název byl samozøejmì jinaèí - Skupina scénického tance 
pøi kursech pohybové výchovy...“

Cílová stanice Jiøího Rebce: Himaláje
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• Co máte rád z moderního tance, co vás nejvíc oslovuje?
„Mám rád takzvané klasiky moderny, napøíklad Jiøího Kyliana, Mats Ecka, Béjarta a další, americké soubory jako je 
Company Graham, ženevský balet... Tìch souborù je hodnì a nìkteré znám jenom z videa.“
• Odboème trochu jinam. Vy jste byl asi pøed tøemi lety v Himalájích v Nepálu, jaký je pocit být v tak vzdálené a exotické 
vysokohorské lokalitì?
„Byl jsem tam v tøiadevadesátém a letos v záøí tam na mìsíc jedu znovu. A pocit? Je to krása. Opravdická pøíroda! 
Zároveò tam mám pocit absolutní duševní svobody. Když jsem se vrátil z Himalájí zpátky mezi nìkteré „Èecháèky“, tak 
jsem se divil, jak se mùžu nad nìkterými vìcmi rozèilovat a byl jsem v naprosté pohodì. Nevím jestli jsem tam získal 
nadhled, ale nìkteré vìci, které by mì mohly rozèilovat, jdou najednou mimo mì.
Kdyby to šlo, tak každý èlovìk, který øídí taneèní soubor, nebo skupinu lidí, by se mìl jednou za dva roky dostat do tìch 
výšek a tam si uvìdomit svoji malièkost.“
• Když se zamýšlíte nad tancováním, proè ho dìláte dál a dál, co vás k tanci pøitahuje?
„Tanec je mùj život. Je v podstatì droga. Návyková - kdo jednou zaène a zhluboka se do toho zavrtá... Nedokážu si 
pøedstavit, že by to jednou mìlo skonèit, i když jsem o tom nìkdy i uvažoval. Ne ovšem z dùvodu, že bych ztratil invenci, 
ale spíš znechucený pøístupem lidí. Èlovìk obìtuje tanci všechen volný èas, nic za to nemá a nìkdy ho spíš ještì zne-
chutí urèité podrazy lidí. Pak si øíkám: Má to vùbec smysl? A když se uklidním, odpovím si: Má.“
• Objevují se nìkdy krize v souboru?
„Když se povede nìco postavit a urèití lidé chtìjí dìlat, tak se dá krize øešit jen tak, že ti, co nechtìjí, musejí odejít. 
A je mi jedno, jestli jsou „hvìzdy“, nebo nejsou. Než by mi otravovali náladu a atmosféru, tak radìji pokraèovat dál 
bez nich. Tøeba i s horší kvalitou souboru, ale s lidmi, co chtìjí dìlat. Protože kvalita se stejnì zákonitì èasem dostaví, 
propad trvá jenom chvilku.
Za ta léta jsem si tohle už ovìøil. Každý je nahraditelný.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

F 14. záøí se konala ve Stavovském divadle v Praze premiéra Pražského komorního baletu. Na programu byla choreo-
grafie Petra Zusky „Komboloi“ (hudba Zbynìk Matìjù).

FOd 7. do 10. øíjna v Praze a 12. øíjna v Brnì vystoupil Alvin Ailey American Dance Theater. Jejich vystoupení bylo 
bezesporu vrcholem toho, co u nás bylo letos k vidìní.

F S knihami o tancování se u nás témìø roztrhl pytel. V nakladatelství Akropolis vyšla mono-
grafie Vladimíra Vašuta: Pavel Šmok na pøeskáèku (mimochodem nesmírnì ètivá - doporu-
èujeme!!!), nakladatelství Jiøího Poláèka vydalo publikaci s všeøíkajícím názvem: Vlastimil 
Harapes. Další publikace avizuje IPOS-ARTAMA Praha: Jena Janovská: Základní prùpravné 
cviky pro vedoucí taneèních kolektivù 1. Na zemi, 2. Cviky v prostoru - na místì. Své zku-
šenosti o choreografické práci vložila do publikace „O choreografii - Výklady a etudy“ Jiøina 
Mlíkovská (doporuèujeme!!!).

Ve zkratce, aneb Letem svìtem

UP SIDE DOWN - Volné sdružení taneèníkù 
a choreografù. Na fotografii jsou Irena Janovcová 
a Petr Zuska. Foto: Ivo Dankoviè TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY

FNejdál si náš èasopis Taneèní rozhledy našel adre-
sáta až ve slunném Øecku, odkud nám za nìj pøišlo 
podìkování od slovenského taneèního divadla BRALEN.

F Volné sdružení taneèníkù a choreografù UPSIDE DOWN z Prahy slavilo pìt 
let existence. (Gratulujeme!) K tomuto výroèí uspoøádalo 25. - 27. 10. v di-
vadle Labyrint taneèní festival za úèasti souborù: Taneèní centrum Praha, 
Domino Praha, Antares Praha, Mimi Fortunae Brno, Down Side Up Praha, 
balet Divadla F.X.Šaldy Liberec.

F Pøišla nám pozvánka na bezesporu zajímavé pøedstavení soudobého taneèní-
ho divadla: „Pohyby a nehybnosti“ v režii a choreografii Petra Tyce a Victorie 
Marks. Premiéra 21. øíjna. Mùžeme vás pozvat na reprízy: 26. - 28. 11. 
(v 1930) do Divadla mimù Alfred ve dvoøe, Praha 7, Františka Køížka 36.

F Pøipomínáme: Pøihláška ke studiu na Taneèní konzervatoøi (Køižovnická 7, 
Praha 1) by mìla být odeslána do 30. listopadu. Talentové zkoušky probìh-
nou na základì pokusného ovìøování MŠMT v mìsíci lednu. Studium je os-
mileté, vhodné pro žáky 5. pøíp. 6. tøíd základních škol. Páni uèitelé ujistìte 
se, jestli vaše talentované dìti vìdí o této možnosti. Informace o studiu 
na tel. (02) 232 49 77.
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Jiøího Opìlu jsem v Roškotovì divadle v Ústí nad Orlicí poprvé spatøil, 
když pøinesl balík knih na chystanou autogramiádu Pavla Šmoka. Poté, 
co knihy vypáral z igelitových fólií a zasedl ke kafíèku, jsem ho požádal 
o rozhovor:
• Mohl byste se blíže pøedstavit tìm, co vás neznají?
„Jsem jednatelem a statutárním šéfem Pražského komorního baletu. Spolu 
s Pavlem Šmokem jsme oba majitelé tohoto souboru, u kterého jsem 15 let.“
• Je spíše radost, nebo starost, mít pod sebou Pražský komorní balet?
„Asi nikdo nepochybuje o tom, že je to velká odpovìdnost. Totální a za všechno. Velká starost. Je málo penìz, málo 
taneèníkù, potøebovali bychom lepší sál, lepší pedagogy...“
• A jsou nìjaké radosti?
„Soubor je výborný, opravdu pracovitý. Nemusel jsem vydávat žádné naøízení, žádné povinnosti èlenù. Všichni makají, 
když je potøeba. A ono je vìtšinou tøeba, protože roènì dìláme zhruba asi pìt premiér.
Máme za sebou premiéry v èervnu, v záøí. Další máme 18. øíjna v Praze a to Pohádku od Janáèka v nastudování nastá-
vajícího šéfa Pražského komorního baletu Libora Vaculíka. V prosinci bychom ještì mìli uvést další choreografii Libora 
Vaculíka - Mahlerovy Písnì potulného tovaryše.“
• Jezdíte pomìrnì èasto mimo Prahu. Jaký je zájem o vaše vystoupení z bývalých kulturních støedisek, pokud pøežily?
„Zájem je støední. Vìtšinou a nejradìji jezdíme do kamenných divadel, pro naše vystoupení jsou v divadlech i lepší 
podmínky. Z kulturních zaøízení typu kulturních domù je zájem u dvou, tøech. Jinak chtìjí komerci.
Co se týèe diváckého zájmu - zlepšila se velice návštìvnost. V Brnì, Zlínì, Ostravì, Budìjovicích i jinde. Byly štace, 
kde pøi krizi návštìvnosti pøed pìti léty na nás pøišla stovka lidí. Dnes už je to zase dobré.
Pøedstavení dìláme asi 100 za rok, dá se øíci, že zatím stále pøežíváme. Máme èásteènou podporu Ministerstva 
kultury. Daøí se nám i získávat granty, letos ovšem na peníze ještì èekáme, i když jsme granty dostali, peníze nìkde 
„váznou“.
Naštìstí máme senzaèního sponzora Škodu a.s. Mladá Boleslav. Hodnì nám pomáhá. Dneska napøíklad jsme v Ústí 
nad Orlicí jejich autobusem, jejich autem. Šetøíme náklady.“
• Poznamená odchod Pavla Šmoka do umìleckého dùchodu nìjak vývoj v souboru?
„Nevím, ale že se tak èasto neuvidíme mi bude líto, protože jsem s ním strávil bájeèných 15 let. Je to senzaèní èlovìk. 
Ale jeho odchodem spolupráce nekonèí, dohodli jsme se, že zùstane se mnou spolumajitelem Pražského komorního 
baletu. A v pøíštím roce by mìl udìlat další premiéru Janáèka „Po zarostlém chodníèku“.
Dìkuji za rozhovor a pøeji jen pøíjemnou práci Jiøímu Opìlovi, ve kterém se skrývá v jedné osobì nejen jednatel, øeditel, 
atd., ale pøedevším, jak jsem mìl pøíležitost se pøesvìdèit, velký fanoušek Pražského komorního baletu.
 -mn-

Na shledanou v lepších 
èasech... s Jiøím Opìlou

Pavel Šmok pøi autogramiádì.
Foto: BoD

Pavel Šmok pøi tiskovce.
Foto: BoD

Jiøí Opìla pøed autogramiádou. Foto: BoD
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Na tiskovou konferenci poøádanou pøed pøedstavením Pražského komorního baletu 10. øíjna v Ústí nad Orlicí 
v Roškotovì divadle pøišel Pavel Šmok dobøe naladìný. Pøestože venku poèasí zaèalo upozoròovat, že je 
sychravý podzim, v divadle byla skvìlá atmosféra a vydržela nejen do konce našeho povídání:
• Díky dlouholeté práci s Pražským komorním baletem v profesionální sféøe máte asi dokonalou pøedstavu, co znamená 
uživit taneèní soubor. Mohla by se v této dobì u nás uživit tancem ještì jedna podobná profesionální skupina?
„Myslím, že ne. Leda že by získala takového sponzora, který by to umožnil. A to asi v oblasti tancování není reálné. 
I náš soubor je na hranici existenèních schopností a možností.“
• To, že se nám po roce 1989 otevøel svìt, pomohlo amatérskému tanci v mnoha smìrech. Dá se totéž øíci o naší 
profesionální scénì?
„U mladších, kteøí se ještì nestaèili vybarvit a potøebovali nìjakou inspiraci, tak ano. Dostali možnost jít na stáže 
do Londýna, New Yorku, Amsterodamu a porùznu.
Pro nás staré dìdky už to bylo jedno. My jsme svùj profil budovali v dobì, kdy jsme žádné vzory nemìli na dohled. 
Možná, že to bylo lepší.“
• Letos navštívili Prahu mnohé taneèní hvìzdy - Baryšnikov, Cunningham, soubor Alvina Aileyho a další. Byl jste se na nì-
které pøedstavení podívat a jak byste komentoval, co jste vidìl?
„Nemám rád, když nìkdo mírnì øeèeno starší jde na jevištì a chce vypadat jako že je mladý. Nemyslím tím jenom 
Baryšnikova, ale i další. Týká se to Plisecké, Alonso i jiných.
Èlovìk by mìl vìdìt, kdy odejít. A za druhé - když jsem starý, nemìl bych pøedstírat, že nejsem. Naopak. Udìlal bych 
z toho pøednost. Upøímnì øeèeno mì nikterak zvláš� nevzrušuje ani Nederlands Dans Theater 3. V podstatì se snaží 
také vypadat jako ti nejmladší. Myslím si, že na tomto místì by mìla nastoupit zralost. Divadelní zralost, víc divadelní 
zralosti.
Ohlednì zmínìných pøedstavení - Na Cunninghamovi, ani na skupinì A. Aileyho jsem nebyl. Vidìl jsem je nìkolikrát 
v New Yorku. A abych øekl pravdu, v dnešní dobì nerad chodím vùbec na jakýkoli balet.“

Pavel Šmok: Povahou jsem optimista
HOLOUBEK (Choreografie: Pavel Šmok). Foto: BoD
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• Když hledáte taneèníky do souboru, je pro vás snadné 
sehnat nové individuality, nebo si taneèníky ještì nìjak 
dolaïujete? Jaká je úroveò taneèníkù, kteøí k vám pøichá-
zejí?
„Protože jste zvolil mužskou èást - musím odpovìdìt, 
že je to úhor.
Jakmile je nìkdo u nás slušnì vybavený, odchází do ciziny. 
Pochopitelnì.
V podstatì platí, že když nìkdo pøijde do souboru odkud-
koliv, trvá i rok dva, než se zformuje. Zvláš� když pøijde 
z konzervatoøe, kde smìr taneèní výchovy byl vždycky smì-
rovaný úzce klasicky, smìrem k velkým divadlùm, velkým 
princùm... Tím, že Pražský komorní balet existoval konti-
nuálnì mohl vzniknout mechanismus, že ti, co pøicházeli, 
ne snad že by kopírovali, ale „vchytávali“ od tìch, co tam 
už byli. Celá atmosféra, celý zpùsob jevištní práce lidem 
pøešel automaticky do krve. Pokud ovšem mìli schopnost 
to do krve dostat. Taky byli nìkteøí, že prostì nic.“
• A situace ohlednì taneènic?
„U taneènic je situace lepší, je i lepší výbìr. A musím roz-
hodnì øíci, že vždycky jsem mìl štìstí na velké taneènice. 
Mìl jsem, jak se øíká, skuteènì kliku na krásné a dobré 
taneènice. Když to vezmu popoøadì - Marcela Martiní-
ková, Kateøina Franková, naposledy Markéta Plzáková. 
Markéta odešla do Lyonu, ale to je v poøádku, není to 

nic proti nièemu. Potøebuje zkušenost s velkým Z. Kdyby 
byla situace lepší a mìli jsme možnost mít víc lidí, sám 
bych je posílal na rok do svìta na zkušenou. Ale nás bylo 
vždycky jako do mariáše, proto takový systém nemùžeme 
praktikovat.“
• Oznámil jste, že budete Pražský komorní balet pøedávat 
svým nástupcùm. Máte pøedstavu, co budete dìlat s vol-
ným èasem?
„S volným èasem? (smích). Za prvé - zùstávám spolumaji-
telem Pražského komorního baletu. Jestliže nebudu øídit 
bìžný umìlecký provoz, protože tuto práci pøebírá Libor 
Vaculík, je to jen jedna fáze. Neznamená to, že už bych 
nemohl nic udìlat. Za druhé - chtìl bych zabrousit i do ji-
ných sfér - zkusit režii opery, nebo muzikálu. Prostì mám 
pocit, že baletù jsem už „nasekal“ moc.
A za další - jsem doma tady poblíž Ústí nad Orlicí v Nekoøi, 
kde mám chalupu. Jsem vlastnì Nekoøák. Mám tam plnì 
vybavenou truhláøskou dílnu a dvùr plný døeva! Mám co 
dìlat.“
• Nelitoval jste nìkdy, že jste neemigroval? Rùzní umìlci 
si obèas zastesknou, coby, kdyby...
„Nelitoval. Èasto se mì lidi na tohle ptali, takže jsem zalétl 
myšlenkou, coby, kdyby. Jenže nikde v životì bych nemohl 
udìlat tolik krásného èeského repertoáru, kolik jsem ho 
mohl udìlat doma. Jakkoliv byly podmínky pro práci mnoh-

STABAT (Choreografie: PavelŠmok). Foto: BoD

ZJASNÌNÁ NOC (Choreografie: PavelŠmok). Foto: BoD
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dy neskuteènì tìž-
ké. A jakkoliv byla 
odezva v zahranièí 
nulová, nebo malá. 
To není dùležité. 
Dùležitý je pøíjem-
ný pocit, že jsem 
se mohl „setká-
vat“ s lidmi jako je 
Dvoøák, Smetana, 
Janáèek a s jejich 
krásnou muzikou. 
Nikde v cizinì bych 

tohle nemohl, pro-
tože nejde venku dìlat jen èeský repertoár, nebo skoro 
jen èeský. Èlovìk se musí pøizpùsobit zemi, ve které je 
a možnostem, které tam jsou.“
• Dìlal jste dlouhou øadu let pøedstavení na bázi urèité 
dvojkolejnosti. Pro dospìlé a vedle toho pro dìti dnes už 
legendární poøad „Jak se dìlá balet“. Skonèila éra tohoto 
poøadu, nebo se v ní bude ještì pokraèovat?
„Pokud z toho mezitím nesešlo, máme ještì pøíští rok 
v lednu, nebo v únoru dìlat asi 20 tìchto poøadù pro dìti. 
Ale chtìl bych se zmínit i o nìèem jiném.
Když jste zaèal o dvojkolejnosti myslel jsem, že narážíte 
na nìco úplnì jiného a to bych rád docela vzpomnìl. My 

jsme se nadìlali 
kromì našeho re-
pertoáru dost tele-
vizních akcí - Televa-
rieté, Možná pøijde 
i kouzelník a další. 
Dnes, když to v te-
levizi opakují, mám 
pocit, že se za to 
opravdu nemusíme 
stydìt. Dokonce 
i kolega Vladimír 

Vašut, svého èasu 
dost netolerantní 

k tìmto poøadùm, tuhle pøišel a øíká: Èlovìèe, vidìl jsem 
jedno opakování a nebylo to vùbec špatný!
Tìší mì to, protože já jsem nikdy nebral tuhle práci na leh-
kou váhu, jako že to „zmákneme levou zadní“. Naopak. 
A navíc mnoho lidí nás znalo 
jenom díky tìmto zábavným 
poøadùm.
Jsem vychovaný v divadle. 
Pro mì je opereta zrovna tak 
dùležitá jako striptýz, nebo 
opera.“
• Jste nìkolik let v porotì celo-
státní pøehlídky scénického tan-
ce neprofesionálních souborù. 
Co byste øekl k jejich práci?
„Úroveò se skuteènì rok od roku 
markantnì zlepšuje. Leckterý 
profesionálních soubor by mohl 
být rád, kdyby mìl nìkteré z lidí, 
vyrùstajících v amatérských sou-
borech. Ostatnì i u nás byla øada 

lidí, kteøí pøišli z neprofesionálních podmínek, abych byl 
konkrétní z Taneèního centra...
Amatéøi mají výhodu nìkdy v tom, že jsou opravdu nadše-
ní. Kdežto konzervatoø, nevím jak teï, protože se všechno 
promìòuje, pìstovala ve svých žácích jakousi nadøazenost 
a jednak pocit, že vyrùstají v jakési vìži ze slonoviny. Oni 
prostì vùbec nic neuznávali kromì Národního divadla. 
Nìjaký Šmok je nechával lhostejnými, a vùbec už nìjaké 
amatérské soubory!
Správný amatér tancuje z plné duše a tìla. A v tom jsme 
byli i my amatérští.“
• Jste v dokonalé fyzické kondici. Jaké jsou její koøeny? 
Dodržujete životosprávu, nebo máte jiné tajemství elixíru 
mládí? Snad ženy?
„To možná. Ale ži-
votosprávou to roz-
hodnì není, spíš 
dìlám všechno pro-
ti své životosprávì 
a svému tìlesnému 
stavu. Ale byl jsem 
vždycky èlovìk opti-
mistického, poziti-
vistického pøístupu 
k životu. Narodil 
jsem se tak. Mám 
rád srandu. Pro mì je život nádherná vìc a nemá smysl si 
ho kazit nìjakým škaredým koukáním. A platí to i ve vztahu 
k taneèníkùm. Mají právo, aby byl k nim èlovìk laskavý, 
lidský, nebo takový nìjaký. Vùbec si neumím pøedstavit, 
že bych po nich øval. To prostì neumím.“
• Otázka z jiného soudku. Vedli vás rodièe k tanci?
„Nic takového!! Kdepak. Tatínek byl stavební inženýr a já 
jsem byl pøedurèen k technické kariéøe. Dìlal jsem vyšší 
strojnickou prùmyslovku a potom ještì dva roky Vysokého 
uèení technického. Ale hlavní asi je, že tatínek byl bájeè-
ný ochotník, baviè, on mìl tyhlety sklony. Maminka zase 
mìla ráda poezii, krásné obrázky, kytky... Nìkde tam asi 
se vzalo mé smìøování ke kumštu.“
• Jeden z taneèních koncertù Pražského komorního bale-
tu k vašemu životnímu jubileu se koná právì zde v Ústí 
nad Orlicí? Proè zrovna v Ústí a jaký je váš vztah k tomuto 
regionu?
„Vztah je jasnì daný Nekoøí. Ústí nad Orlicí, Letohrad, 

Žamberk... všechna mìsta jsou 
tak blízko. Mám, nebo jsem tu 
mìl, øadu pøíbuzných, mám zde 
za sebou pár pohøbù, bohužel. 
Ústí nad Orlicí je mi prostì blíz-
ké. Napøíklad z druhé strany 
Rychnov nad Knìžnou, je pro mì 
jakoby bokem. Je to asi i tím, 
že tu jezdím vlakem, nevím. Hlav-
nì zde mám spoustu pøátel, zná-
mých, pøíbuzných.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Pavel Šmok pøi dìkovaèce. Foto: BoD

Pavel Šmok pøijímá gratulace. Foto: BoD

Pavel Šmok dìkuje divákùm. Foto: BoD

Pavel Šmok, vždy usmìvavý, ve foyeru divadla. Foto: BoD
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Kresba: Jan Steklík

V záøí se otevøely opìt dveøe škol. Vedle žákù a studentù vyšších roè-
níkù pøišli do škol noví adepti taneèního umìní. Následující rozhovor 
s Michaelou Komárkovou z Chocnì, od záøí 1997 studentkou prvního 
roèníku taneèní konzervatoøe Duncan centrum v Praze, je bezprostøední 
sondou do øady témat, které mladé lidi zajímají.
Pøedevším je Michaela Komárková pøíkladem pro ty mimopražské adepty tance, 
kteøí by rádi tanec studovali, ale netroufají si opustit vyjeté životní koleje, nebo 
snad ani neví, že možnost studovat v Praze i jinde je otevøená i pro nì.
• Po maturitì na gymnáziu jste šla studovat další støední školu a to taneèní 
konzervatoø. Proè jste se nerozhlédla spíše po nìjakém „jistém“ místì a nešla 
jste tak jako vìtšina vašich bývalých spolužákù z gymnázia studovat na nìkterou 
z vysokých škol?
„Mám ráda tanec a divadlo. To jsem si uvìdomila už nìkdy asi ve druhém roèní-
ku na gymnáziu. Když se blížil konec školy, øekla jsem si, že na vysokou školu 
nechci, protože to je jednoduché øešení pro každého. A ve mnì byl tanec a di-
vadlo. Nedá se øíci proè. Když se èlovìk zamiluje taky nemùže øíci proè. Já jsem 
se prostì zamilovala do tance, èasem bych tanec chtìla propojit snad i nìjak 
s divadlem... Uvidím.“
• Dokázala byste najít ten zlomový okamžik, kdy vás tanec získal naplno?
„Bylo to v dobì, kdy s námi na ZUŠce zaèala dìlat uèitelka Zlatka Marešová. 
Protože do Chocnì pøinesla nìco úplnì nového, co jsme do té doby ani neznali. 
Dokázala nás zaujmout už jenom tím, že byla mladší a mìla k nám blíž. Zaèali 
jsme s ní dìlat krásný vìci, zaèala nás brát obèas i na nìjaké pøedstavení. Byly 
jsme s ní právì i v Duncan centru. Vidìly jsme tam Biancu Papaffi, úplnì dokonalé 
pøedstavení, osobitý styl, který bych tøeba jednou i já sama chtìla zkusit.
Už jsem si i na svoji adresu vyslechla, že jsem moc vysoká, že budu tìžko hledat 
uplatnìní v nìjakém souboru, ale to mì spíš v dobrém popíchlo, že jsem si øekla: 
Poèkejte, ještì vám ukážu.“
• Je ètrnáct dní po zaèátku školního roku. Jaký je váš první dojem ze studia 
na Duncan centru?
„Jsem hroznì utahaná - máme tøi hodiny dennì „klasiku“. První týden mì bolely 
nohy, skoro jsem nemohla chodit, natož zvedat nohy..., ale jinak super.“
• Co spolužáci, už jste se staèili seznámit?
„Mìla jsem zprvu trochu strach, že jdu mezi mladší dìcka. Po maturitì je nás 
v prvním roèníku šest, kluci jsou tam tøi, taky mladší, okolo patnácti. Ale už jsem 
se staèila skamarádit s nìkterými spolužaèkami z Prahy, i když jsou mladší. Dvì 
z mých kamarádek studovaly døíve balet a pøešly na výrazový tanec, jedna dìlala 
døíve gymnastiku. Jsou to holky nìèím zvláštní, fajn.“
• Jaký byl názor vašich rodièù na to, že jste se rozhodla po gymnáziu právì pro ta-
nec? Obzvláštì pro lidi z menšího mìsta je to asi pøedstava nejisté existence, 
tak jak se tento názor traduje z dob dávno a dávno minulých...
„Nemùžu øíci, že by se jim to vyslovenì nelíbilo, protože vìdìli, že mám ráda 
tanec. Ale taky nemùžu øíci, že by byli nadšení, opravdu to asi poci�ují tak, jak jste 
øekl, že to není zavedená existence. Ta�ka si mì urèitì pøedstavoval spíše nìkde 
jako právnièku, nevím... tak nìco. Ale když vidí, že mì to opravdu baví, podporují 
mì. Myslím, že už se tìší, až budeme mít nìjaké pøedstavení.
Fakt je, že si ale zprvu pøedstavovali ohlednì mé budoucnosti nìco jiného.“
• Když se podíváme na vzdálené horizonty, máte pøedstavu, co byste chtìla dì-
lat, až tuto školu dokonèíte?
„Šest let školy je dlouhá doba, ale když by se mi daøilo, chtìla bych zkusit tanco-
vat dál. Možná bych se chtìla vìnovat i choreografii, to by sice znamenalo další 
studium na vysoké škole, ale to by mi nevadilo, cítím se jako vìèný student.“
• Na závìr našeho rozhovoru moje klasická otázka: Proè u nás není tanec tak 
populární jako fotbal nebo tenis?
„Tanec má za sebou urèitý vývoj a lidi dnes mají v sobì vùèi tanci urèité pøedsud-
ky. Byl tady lidový tanec, balet, staré tance, lidi tancovali v páru a urèitá skupina 

dnes má tohle zafixované. Podobnì 
jako je zafixovaný názor, že vìøící musí 
chodit poøád do kostela.
Další vìc vedle pøedsudkù je to, 
že k fotbalu si k televizi mùže sednout 
každý. Nechci fotbalisty nìjak urážet, 
ale k televizi si mùžu vzít brambùrky 
a Coca-Colu a dívat se, jak si kopou 
s míèem a dávají si navzájem góly. 
Ale u tance, divadla, literatury se musí 
èlovìk soustøedit, protože jak spisova-
tel, tak taneèník, nebo herec chce svým 
dílem nìco øíci.
U umìní se musí pøemýšlet. Nedá 
se konzumovat tím stylem, že sebou 
„hrcnu“ na židli a nìkomu fandím.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Budou to práva, chemie, 
filozofie, nebo tanec?

Michaela Komárková. Foto: BoD
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Sponzorem tohoto èísla
Taneèních rozhledù

jsou Kateøina Fajtová
a Ondøej Škarka

Od pátku 10. do nedìle 12. øíjna se konal v Ústí nad Orlicí festival Tanec, 
tanec... 97’. Veøejností již nìkolik let zažitý název festivalu v sobì ukrývá 11. 
celostátní pøehlídku scénického tance neprofesionálních souborù (na plakátech 
i dalších reklamních materiálech je tento údaj hned v podtitulu).
Festival zaèal v pátek veèer tiskovou konferencí Pavla Šmoka a na ní navazující 
autogramiádou, kdy Pavel Šmok podepisoval horkou novinku - svoji monografii 
z pera Vladimíra Vašuta.
Hlavní náplní veèera bylo slavnostní pøedstavení Pražského komorního baletu, kte-
ré bylo holdem zakladateli a dosavadnímu umìleckému vedoucímu Pavlu Šmokovi 
k jeho 70. narozeninám. Po skonèení aplaudovaného pøedstavení sedmi rùžemi 
a sedmi láhvemi becherovky obdarovaly oslavence domácí taneènice nìkolika 
vìkových kategorií ve jménu všech pøítomných taneèníkù i hostù.
V sobotu odpoledne se konala soutìžní celostátní pøehlídka neprofesionálních 
souborù Èeské republiky. Zúèastnilo se jí 16 souborù vybraných odbornými po-
rotami z regionálních jarních pøedkol konaných v Plzni, Ostravì, Ústí nad Orlicí, 
Praze a Žïáru nad Sázavou.
Porota pøehlídky pracovala ve hvìzdném složení: pøedsedou byl šéf baletu Ná-
rodního divadla v Brnì Zdenìk Prokeš, dále v porotì pracoval umìlecký vedoucí 
Pražského komorního baletu Pavel Šmok, šéf ostravského baletu Igor Vejsada, 
pedagog HAMU Praha Vladimír Vašut, scénograf Petr Kolínský, posledním èle-
nem èistì pánské (!!!) poroty byl filozof, hudební dramaturg a publicista Pavel 
Kozák.
Porota udìlila hlavní cenu pøehlídky „Cenu Taneèních rozhledù“ choreografce 
Lence Døímalové a Studiu moderního tance VŠB-TU Ostrava za tanec Out. Di-
plom dále obdržela choreografka Šárka Vraš�áková za inscenaci tance Prší déš� 
(v provedení souboru DANCE PUELLA).
Dalším úkolem poroty, který byl také oznaèením kvality souborù, bylo vybrání 
nejlepších a nejzajímavìjších choreografií do veèerního galaprogramu. Program 
tohoto taneèního koncertu je pøipojen na konci èlánku.
Hostem sobotního odpoledne vystupujícím na závìr odpolední pøehlídky a pøed 
galaprogramem byl slovenský soubor Trend z Popradu.
Galaprogram, podobnì jako odpolední pøehlídka se odehrál pøed zaplnìným 
jevištìm a pøispìl opìt k propagaci tance i mezi spoleèenskou „vyšší vrstvou“, 
navštìvující taneèní poøady v Ústí nad Orlicí zcela pravidelnì. Mezi hosty nechybìl 
ani senátor Bohumil Èada, zájezd z polských pohranièních mìst...
Závìrem 11. celostátní pøehlídky byl nedìlní rozborový semináø. Tøíhodinový 
diskusní maratón (bez pøestávky), kdy porota rozebírá jednotlivé choreografie, 
nevyhýbá se dotazùm z pléna a pøe se pøípadnì i mezi sebou, je jedineènou 
pøíležitostí pro všechny, kteøí se mají zájem nìco dozvìdìt.
Tanec, tanec... 97’ doprovázely praktické taneèní semináøe, kdy ve dvou tìlo-
cviènách v sobotu a nedìli dopoledne probíhalo cvièení pod vedením Jaroslava 
Langmaiera, Jiøího Lössla a Evy Veverkové.
Zbývá ještì dodat, že ústøedním organizátorem celostátní pøehlídky scénického 
tance byl IPOS ARTAMA Praha z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva 
kultury Èeské republiky, organizaci v místì se vìnovalo Støedisko kulturních 
služeb, Taneèní sdružení Eva za spolupráce Klubcentra. Festival zaštítil starosta 
Ústí nad Orlicí Mgr. Karel Škarka.

-mn-

Galaprogram sobotního veèera
Akordy, ZUŠ Èervený Kostelec: „Øeè duše“ chor.: Blanka Šourková
EDEN, Pardubice: „Quo vaditis, Judei?“ chor.: Adriana Poláèková

Studio moderního tance VŠB TU Ostrava: „Out“ chor.: Lenka Døímalová
pøestávka

C-Dance Ústí nad Orlicí: „O vìcech a lidech“ chor.: Eva Veverková
Dance Perfect, Praha: „Hudba ticha II.“ chor.: Jiøí Lössl
Chlívek, Èernošice: „Pøeháòky“ chor.: Kamila Jouzová

Dance Puella, Praha: „Prší déš�“ chor.: Šárka Vraš�áková

Tanec, tanec...97’ aneb 11. 
celostátní pøehlídka scénického tance

Osmnáctého øíjna se konalo ve Stavov-
ském divadle slavnostní pøedstavení 
k sedmdesátým narozeninám Pavla 
Šmoka. Protože se na tomto pøedsta-
vení byli podívat z Ústí nad Orlicí nìkteøí 
taneèníci souboru C-Dance, zeptal jsem 
se na autentické zážitky Kateøiny Fajto-
vé, sólistky C-Dance:
„Program zaèal choreografií Pavla 
Šmoka Holoubek, kterou jsme vidìli 
i minulý týden v Ústí, potom pokraèova-
la Maurova Pavana, choreografie José 
Limóna v provedení baletu Národního 
divadla. Další choreografie byla od Libo-
ra Vaculíka (Pohádka Leoše Janáèka). 
Pøíjemným pøekvapením bylo vystoupe-
ní dvou taneèníkù ze souboru Jiøího 
Kyliána (chor. Whereabouts Unknown), 
který pøišel Pavlu Šmokovi na jevištì 
také pogratulovat.
Po pøestávce slavnostní pøedstavení 
vyvrcholilo choreografií Pavla Šmoka 
Stabat na hudbu Antonína Dvoøáka.
Veèer byl velice pùsobivý, atmosféra 
nádherná. Mezi gratulanty nechybìl 
ani ministr kultury pan Talíø, nebo zá-
stupce sponzora mluvèí Škoda a.s. 
a další.
Sedìli jsme ve spodním sále, mìli jsme 
opravdu krásná místa. Kolem nás se-
dìli skoro samí cizinci, ze známých lidí 
taneèního svìta poblíž sedìli manželé 
Schneiderovi, Jan Hartmann... Vìtšinou 
jsem ale mìla pocit, že jsou okolo samí 
Anglièané.
Zážitky z pøedstavení byly velké, byl ob-
rovský aplaus, køièelo se bravo, musím 
se pøiznat, že jsem si i pobreèela.“

-mn-

Na návštìvì
ve Stavovském 
divadle
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Doznìla 11. celostátní pøehlídka scénic-
kého tance neprofesionálních souborù, 
která pro tanec i pro poøadatele skonèi-
la jasným úspìchem. Zajímavostí letoš-
ního roèníku, na rozborovém semináøi 
už zcela jasnì nepøehlédnutelnou, je to, 
že snad ètvrtina ze zúèastnìných chore-
ografù buïto studuje na HAMU Praha, 
nebo dokonce nìkteøí i dostudovali. Pø-
esto pracují s amatérským souborem 
a úèastní se amatérských akcí.
Tento stav shledávám rozhodnì pozi-
tivní (aby bylo jasno), ale je to zvláštní 
situace. Hranice mezi neprofesionalitou 
a profesionalitou se v našich pomìrech 
tímto ještì více zamlžují.
Ale nebál bych se toho. Za nìjakých 
deset, dvacet let budeme moudøejší. 
Budeme vìdìt, kdo z dnešních adeptù 
je skuteèný profesionál (neboli umìlec) 
a kdo byl jenom øadový dìlník na ces-
tì vedoucí dopøedu. Obojích si vážím, 
protože platí pøi této nevdìèné práci 
(vést soubor a vymýšlet choreografie), 
že není malých rolí.
Takže pøátelé vydržte studovat a vy 
ostatní se to nebojte zkusit, tanec 
v každém pøípadì potøebuje vzdìlané 
lidi. Èlovìka s „papírem“ si všude víc 
považují. A to, že celostátní pøehlídka 
scénického tance neprofesionálních 
souborù má skuteènì výbornou úro-
veò je i díky vám vážení studenti, nebo 
absolventi. Ovšem kdo je profesionál 
a kdo neprofesionál, kdo kumštýø a kdo 
umìlec, se teprve ukáže.
P.S. Protože škola ještì z nikoho umìl-
ce neudìlala, mùže jen nauèit øemeslo, 
ostatní je dílem talentu a vloh - musím 
upozornit na to, že právì v øemesle 
pøi rozborovém semináøi našla porota 
nejednu chybu. Takže páni studenti 
- pilnìji, pilnìji!

-mn-

Malá úvaha aneb 
Kdo je vlastnì 
profesionál?

Jednou z lektorek Letní školy tance ve Chvaleticích byla B. Jelínková, èlenka 
baletu opery Národního divadla Praha (absolventka AMU, obor pedagog klasic-
kého tance). Zcela nepøipravenou jsem ji pøepadl se svým diktafonem, jakmile 
vyšla z taneèního sálu. Poté, co jsme byli poøadatelem letní školy Jiøím Rebcem 
pøedstaveni, mi odpovìdìla ochotnì na mé otázky:
• Jak se vám spolupracuje s neprofesionálními taneèníky?
„Ráda s nimi pracuji, pøestože je to trošku jiná práce než s profesionálními ta-
neèníky.. Èlovìk musí najít cestu, jak s nimi pracovat. U profesionálù se zadá 
trénink a jede se. Tady ale nemùžu použít klasické názvosloví, musím nejdøív 
vysvìtlit, co cvik, pohyb znamená, proè to dìláme, jak to budeme dál rozvíjet... 
Musím se zde více zamýšlet, jak pøipravit trénink, aby úèastníci letní školy vìdìli, 
co a proè dìlají. Cvièení nesmí být jenom mechanické.“
• Vy sama se pohybujete mezi dokonalými taneèníky. Z tohoto pohledu jakou mají 
úèastníci zdejší letní školy úroveò?
„Jsou dobøí, protože mají velkou chu� do práce. Neberou trénink jako døinu, i když 
to døina je. Chtìjí tanèit, vìdí, že když budou mít urèitou techniku, tak jejich tan-
cování bude lepší.“
• Aèkoliv se vìnujete klasickému tanci, protože jsme zde mezi lidmi, kteøí se vì-
nují modernímu tanci, chtìl bych se zeptat i vás: -Oslovuje vás nìco z moderního 
tance?
„Mì se moderna líbí, ale preferuji klasický tanec. Líbí se mi tvorba Jiøího Kyliá-
na, protože spojuje prvky moderního tance s klasikou. Je to poøád ještì klasika, 
ale už je to nìkde jinde. To, co dìlá Jiøí Kylián je pro mì asi vrchol toho, co se mi 
líbí.“
• Zamýšlíte se všeobecnì nad tancem? Co vás tìší, nebo naopak trápí ze širšího 
úhlu pohledu?
„Co mì tìší? Spíš mì trápí, že lidi pøestávají mít všeobecnì zájem o kulturu.
Nìkteøí nadšenci se snaží dìlat taneèní programy, pøedstavení, festivaly a lidi 
øeknou: Jó, to je nìjaký tanec. A tím to konèí. A už se víc nezajímají, o co jde.
Ještì tak vezmou tanec v televizi, když je zaujme tøeba zajímavá hudba, nebo 
choreografie. Navíc lidi berou tanec „dohromady“, nerozlišují klasický, moderní, 
spoleèenský. Pro nì je to všechno tanec. Dobøe, ale trochu do hloubky by diváci 
mohli jít. Já po nich samozøejmì nechci, aby studovali tanec, ale když už je nì-
kde nìjaké pøedstavení, aby se šli podívat. A to hlavnì nejenom samotní rodièe, 
ale aby vzali s sebou i dìti. Protože dìti musíme vychovávat, uèit „brát“ kulturu 
odmala. Rodièe by mìli s dìtmi chodit víc do divadla, všeobecnì za kulturou. 
Chápu, že lístky jsou drahé, ale aspoò jednou za pùl roku by se mohla jít rodina 
na nìco podívat. Jak se jinak má vytvoøit vztah dìtí ke kultuøe?
Další vìc, co mì trápí: Je potøeba vìtší propagace tance. Nìjaké plakátky, to 
není nic. Aspoò televize kdyby se zapojila. I když oni se teï aspoò trochu snaží, 
ale pøece jen - když televize odvysílá nìjaké pøedstavení, nikdy to není takové, 
jako pøímo „naživo“ v divadle. Divadlo má svoji atmosféru a lidi se na návštìvu 
divadla pøipravují, není to jako když si jen tak sednu k televizi a dám si nìco k jídlu. 
Do divadla se èlovìk pøipravuje, hezky se oblíkne, nalíèí, mùže to být po všech 
stránkách krásný veèer.
Dneska je bohužel pro nìkteré lidi kultura pouze televize. Jsou líní nìkam jít.“
Dìkuji za rozhovor.
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Kultura není televize

Mezi zajímavé hosty festivalu Tanec, tanec... 97’ patøí i senátor Bohumil Èada 
(KDU-ÈSL). Protože málokdy je pøíležitost popovídat si na taneèních koncertech 
s èlovìkem z vrcholné politické scény, první otázka po sobotním galaprogramu 
celostátní pøehlídky scénického tance patøila právì Bohumilu Èadovi:
• Máte nìjaké zkušenosti s tancem?
„Jako mladý jsem absolvoval taneèní, to samozøejmì ale není tento druh tance. 
V Ústí nad Orlicí jsem na scénickém tanci už ponìkolikáté a vždycky to pro mì 
je krásný zážitek. Protože mám rád mladé lidi a protože vím, jak je mládí v sou-
èasné dobì ohrožené, jsem pøesvìdèený, že kultura, sport a ostatní aktivity 
mohou pøispìt k tomu, aby mládí bylo zachránìno od takových nebezpeèí, jako 
drogy a další.

Tanec, jako pìstování kultury ducha i tìla, vidím v širších souvislostech jako 
protiváhu dnešním civilizaèním nebezpeèím. Takže opravdu tanci fandím a pokud 
nebudu zaneprázdnìn, tak se i opìt pøíštì rád podobné akce zúèastním.“
• Mùžeme se tìšit na vaši podporu tance v Ústí nad Orlicí?
„V každém pøípadì. Už z dùvodù, které jsem øíkal pøed chvílí. Oceòuji pøedevším 
lidi, kteøí se tomu naplno vìnují a trénují mladé lidi a vedou je k tìmto krásným 
výsledkùm. Pro mì je pøíkladem èinnost taneèního oboru tady v Ústí nad Orlicí, 
kde má paní Veverková jako uèitelka tance velké výchovné výsledky. Jsem pøe-
svìdèen, že bez takovýchto lidí se žádný obor nedá úspìšnì rozvíjet. Tradice 
tance v tomto mìstì je pevnì založena.“

-mn-

Má scénický tanec zastoupení v Senátu Èeské republiky?
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Kdo jste a odkud a kam jdete? Filozofická otázka, hodící 
se pro pány taneèníky. A urèitì nejsem sám, koho zajímá, 
jak se vùbec dostanou k tancování a co si o tancování 
a vìcech okolo myslí. Proto jsem využil pøíležitosti a po slav-
nostním pøedstavení Pražského komorního baletu v Ústí 
nad Orlicí 10. øíjna jsem si s nìkterými jeho èleny (even-
tuálnì hostujícími taneèníky) popovídal. První byl u mého 
mikrofonu Aleš Cigánek:
• Jaké je tanèit u Pavla Šmoka?
„Poslední rok jsem na nìho psal kritiky do pražských novin. Teï jsem 
se k nìmu náhodou dostal a je to skvìlé. Je zde dobrá parta.“
• Zaèínal jste jako taneèník, nebo jste se propracovával k tanci 
odjinud?
„Mám elektrotechnickou prùmyslovku, tanèil jsem u Jiøího Rebce, 
potom jsem nastoupil do divadla v Karlínì, dál to byla vojna v Brnì 
u vojenského umìleckého souboru... Potom jsem úspìšnì složil 
pøijímací zkoušky na HAMU Praha, dostal jsem se na teorii. U pana 
profesora Vašuta studuji kritiku.“
• Proè jste si vybral jako životní náplò i hobby právì tanec? Proè 
se nevìnujete tøeba zemìdìlství, nebo již zmínìné silno- nebo sla-
boproudé elektøinì?
„Na to je skuteènì jednoduchá odpovìï. Tanec je láska na celý 
život. Jednou si stoupnete na jevištì, pøivoníte ke kumštu, nepustí 
vás to. Jakmile je pøíležitost tancovat, nedá se odolat a øíci ne.“

Pro Miroslava Urbana z Pražského komorního baletu jsem mìl 
pøipravené v podstatì tytéž otázky:
• Nejdøív otázka na vaše taneèní vzdìlání?
„Vystudoval jsem taneèní konzervatoø, obor klasický tanec. Loò-
ský rok byl uspoøádán konkurs do Pražského komorního baletu, 
zúèastnil jsem se a od srpna jsem èlenem.“
• Od klasického vzdìlání na konzervatoøi je tato práce jistì vykro-
èením nìkam jinam...
„Urèitì. Ale právì v této oblasti má èlovìk šanci se u Pavla Šmoka 
hodnì nauèit. Po konzervatoøi je èas se rozhlédnout - nìco se mi líbí, 
nìco je zajímavé. Ale u Pavla Šmoka je všechno pìknì pohromadì. 
Pro sebe tady vidím nejvìtší šanci se co nejvíc nauèit.“
• Mluvíme o smìøování k modernímu tanci. Byl jste se na nìco 
podívat na letošním Tanci Praha?
„ Oslovila mì choreografie Petra Zusky V mlhách. Globálnì bych 
mohl øíci o Tanci Praha, že je to „dost slušný podnik“. Opravdu dobrý 
nápad s poøádáním každoroèního festivalu tohoto zamìøení.“
• I pro vás stejná otázka. Proè dìláte tanec a ne tøeba truhlaøi-
nu?
„Úplnou náhodou jste se strefil - když jsem byl klukem, chtìl jsem 
být truhláø. Vážnì. Mìl jsem rád døevo a práci s ním. Jenže když jsem 

byl úplnì malý, maminka chtìla, abych se nìjak hýbal a nesedìl 
doma a netloustnul. I to byl jeden z dùvodù, proè jsem zaèal chodit 
do Lidové školy umìní na pohybový kroužek. Uèila tam sólistka 
z baletu v Ústí nad Labem, odkud pocházím, a vedla nás k baletu. 
Potom jsem zkusil pøijímací zkoušky na konzervatoø do Prahy a vyšlo 
to. Strávil jsem na konzervatoøi osm let a teï jsem tady.“
• Pro zajímavost, kde dnes bydlíte?
„Nebydlím, pøesnìji øeèeno momentálnì nemám kde bydlet.“

Na závìr našeho krátkého rozhovoru jsem položil obìma taneèní-
kùm jednu zásadní otázku (pryè s cenzurou):
• Z mého pohledu se tanec v této dobì u nás koneènì rozhýbává. 
Má podle vás tanec perspektivu? Mám-li otázku stylizovat a la 
horror: Myslíte si, že se tancem uživíte do dùchodu?
Aleš Cigánek: „Do dùchodu? U nás v Èechách je v souèasné dobì 
obecnì velmi špatná situace, co se týká možností uživit se tancem. 
Napøíklad Pražský komorní balet má svoji tradici a to je obrovské 
plus, ale problémy tržního hospodáøství se ho dotýkají úplnì stejnì 
jako kohokoliv jiného. I když není situace rùžová a ideální v Praž-
ském komorním baletu je ještì únosná.
Ale v Èechách má tancování urèitì velkou perspektivu. V okamžiku, 
kdy budou dobré nápady, kdy budou lidi zkoušet dìlat choreografie... 
Øíkám úmyslnì zkoušet, protože nìkdy se to nepovede, ale to je 
prostì vývoj. Až budou dobré choreografie, dobrá muzika, a hlavnì 
až se lidi dají dohromady a pøestanou si hrát každý na svém píseèku 
a pomùžou si navzájem, pùjde vývoj daleko rychleji dopøedu a pøijdou 
i lepší výsledky a to už snad v nejbližší budoucnosti.
Ale opravdu nejvìtší kámen úrazu, alespoò u nás v Praze, je 
že každý si „syslí“ to svoje. Je to egoismus jednotlivých lidí, kteøí 
místo aby pøekroèili svùj stín a øekli si: „ Budeme spolupracovat 
i s ostatními“, tak radìji zùstanou sami. To je podle mì nejvìtší 
pøekážka intenzivnìjšího rozvoje tance.“
Miroslav Urban: „Perspektiva je dobrá, ale jak øíkal kolega. Problé-
my tržního hospodáøství se dotýkají každého z nás.
Ptal jste se, jestli se uživíme tancováním až do dùchodu? My máme 
spíš otázku, jestli se uživíme vùbec tancováním!“
• A nutí vás tento stav, ale i konkurence, být poøád lepší a lepší?
Miroslav Urban: „Urèitì. Konkurence je, i když se øíká, že u klukù 
ne tak velká. Poci�ujeme ji.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Náš mikrofon: Zadáno pro pány

Obèas vídávám v nìkterých souborech 
tanèit stejné taneèníky, kteøí vypomá-
hají, kde se dá. Prostì nejsou lidi. 
Prvenství v tomto smìru má letos 
urèitì Jan Mròák, i když jistì nebude 
sám mezi takto „rotujícími“ taneèníky. 
Znám ho z baletu Divadla F.X.Šaldy v Li-
berci, letos jsem ho ale vidìl tanèit 
se souborem Domino Praha, jako host 
tanèí i u Pražského komorního baletu 
Pavla Šmoka.
• Jak se vám daøí všechnu tuto práci 
skloubit dohromady?
„Tak to bych taky rád vìdìl... Ale vážnì 
- dá se to, i když si poslední dobou pøi-
padám málem jako host už i doma.
Co se týká Pražského komorního bale-
tu, zkoušel jsem konkurs do souboru, 
ale pokud by to vyšlo, zaèal bych asi 

Ze souboru do souboru
od Nového roku, nebo pozdìji. S panem Šmokem se znám i ze školy, protože 
studuji na HAMU taneèní pedagogiku, jsem ve druhém roèníku.“
• Proè dìláte právì tanec a ne tøeba letecké modeláøství?
Je to fajn pocit, jak se èlovìk pohybuje. Tanec mì baví, zkoušet pohybem nìco 
vyjádøit, pøedat nìco lidem i je pobavit. Nehledì k tomu, že kdysi dávno jsem 
zkoušel elektrotechniku a poèítaèe, dokonce i na vysoké škole, ale nechal jsem 
toho.
• Kdo vás u nás oslovil jako choreograf?
„Kromì Pavla Šmoka se mi líbí vìci Petra Zusky, nìkteré starší vìci Petra Šim-
ka, se kterým jsem dìlal v Liberci - konkrétnì Carmen, nebo Faust a Markétka. 
Ale musím se pøiznat, že jsem toho zase až tolik nevidìl, zeptejte se mì za pár 
rokù.“
• Bydlíte v Praze?
„Snažím se bydlet v Praze, jinak ale bydlím zrovna tam, kde musím být. Hodnì 
v Praze, v Liberci, dnes v Ústí nad Orlicí a málokdy doma u rodièù.“
Na závìr nezbývá než podìkovat za rozhovor a popøát Janu Mròákovi, aby jednou 
našel tu svoji (scénu).

-mn-
Jan Mròák. Foto: BoD
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Každý z nás už jistì o nìjakém taneèníkovi øekl, že umí 
tancem pøímo mluvit. Pro mì je takovou taneènicí Marika 
Blahoutová z Pražského komorního baletu. Rád ji pøedsta-
vuji naší ètenáøské obci:
• Øeknìte mi nìco o svých zaèátcích, prostì váš taneèní životo-
pis.
„Moje zaèátky byly asi jiné, než bývá typické. Zaèala jsem moder-
ní gymnastikou. Dneska jsem ráda, že není vidìt, že jsem takhle 
zaèínala, protože pohyb v moderní gymnastice je založený na jiných 
principech a bylo dùležité se pøetransformovat do baletu a zapo-
menout na moderní gymnastiku. Nikdo mi mé zaèátky naštìstí 
nepøipomíná, když mì vidí. Ale základ to byl dobrý.
Až v šestnácti letech jsem zaèala dìlat experimentální taneèní školu 
v Liberci. Bylo to na vlastní popud, protože v šestnácti letech už 
èlovìk zaèíná tušit, co vlastnì chce a já jsem chtìla pøestat s mo-
derní gymnastikou. Ale pohyb mì lákal, vlastnì byla to náhoda, 
že jsem zjistila, že existuje experimentální taneèní škola. Protože 
jsem z Jizerských hor, bylo pro mì dost nemožné se dostat do Prahy 
do Taneèního centra Univerzity Karlovy, nebo na nìjakou podobnou 
školu. Studovala jsem gymnázium a tanci jsem se tedy zaèala vì-
novat v Liberci na zmínìné taneèní škole u pana Pokorného, mìla 
jsem i ètvrt úvazku v baletu libereckého divadla. Liberecké divadlo 
bylo pro mì pøínosem, vìdìla jsem už co chci, vìdìla jsem, že mì 
tanec zajímá. Tehdy jsem ovšem netušila, že se jednou dostanu 
do Pražského komorního baletu. Že jsem se dostala k Pavlu Šmo-
kovi bylo pro mì v každém pøípadì velké štìstí.
Šla jsem na konkurs, nemìla jsem ani moc odvahu tam jít, ale po-
vzbudila mì moje uèitelka na moderní tanec Vlasta Schneiderová 
z Taneèního centra.
Taneèní centrum mi dalo velký vklad do taneèního života a vlastnì 
díky jemu a paní Vlastì Schneiderové jsem našla odvahu vkroèit 
na profesionální pùdu.
Pavel Šmok mì pøijal na zkoušku na pùl úvazku na pùl roku a po této 
dobì mi oznámil, že si mì v Pražském komorním baletu nechá. 
Byla to pro mì nesmírnì krásná chvíle. Bylo to pro mì to nejlepší, 
co jsem si mohla vysnít. Mìla jsem ale co dohánìt, musela jsem 
na sobì hodnì pracovat. Postupnì a pomalinku jsem se dostávala 
ke všem rolièkám a pozdìji velkým rolím. Nyní tanèím v Pražském 
komorním baletu šestou sezónu.“
• Vidìl jsem vás mimo jiné tanèit na Entrée k tanci v Hradci Králové 
letos na jaøe „V mlhách“ na hudbu Leoše Janáèka.
„To je moc pøíjemná choreografie Petra Zusky, kde je spousta 
citù. Mám ráda takové choreografie, kde èlovìk ze sebe hodnì 
dává. Když tanec není jenom nìjaká vnìjší fasáda, ale kde mùžu 
prožít sama sebe, nebo životy nìkoho jiného. Èlovìk má v sobì 
schovaných mnoho dobrých i zlých citù a je zajímavé je nacházet 
v rolích, v pohybech, dávat tomu všemu koneèný tvar v pohybech 
na jevišti.

Práce s Petrem Zuskou mi 
dala moc, vážím si jeho 
práce i toho, že jsem mìla 
pøíležitost s ním pracovat. 
Líbí se mi jeho styl a ráda 
nacházím citové prožitky 
v tom, co vytvoøí. Stejnì 
tak jsou mi blízké balety 
Pavla Šmoka, protože jsou 
„prožitkové“.
• Sledujete moderní tanec 
jako divák? Byla jste se po-
dívat na nìèem kupøíkladu 
z letošního Tance Praha?
„O tanec se opravdu hodnì 
zajímám, byla jsem skoro na všech pøedstaveních Tance Praha. 
Nejvíc se mi líbila švýcarská skupina Alias. Byl to pro mì hluboký 
zážitek a øíkala jsem si, že když bych nìkam mìla smìøovat, tak 
do nìèeho takového. Do nìèeho syrového, nìèeho, co je o životì. 
Líbilo se mi, že v tomto pøedstavení byli osobnosti a byly zachova-
né jejich typické rysy. Choreograf pracoval s lidmi takovými, jací 
doopravdy jsou a dokázal z nich vyzískat všechno jejich a tìžil z to-
ho. Byly tam nápady, nechybìl ani humor a zaujala mì i nápaditá 
scéna. Z tohoto pøedstavení si beru velký pøíklad i jako student 
choreografie.“
• Vy studujete choreografii?
„Tíhla jsem vždycky k pøedstavám, jak ztvárnit nìjakou hudbu. 
Hudba mì inspiruje, pøíroda, lidi... Líbí se mi pozorovat svìt okolo 
sebe.
Chodím na HAMU Praha, studuji druhým rokem choreografii, sho-
dou okolností právì u pana Pavla Šmoka a u paní Benoniové. Je 
to nacházení sebe sama z jiného úhlu a uvidím teprve, jestli to 
pùjde nebo nepùjde.“
• Mìla jste a máte pøíležitost pracovat s Pavlem Šmokem. Èím vás 
zaujal, oslovil, ovlivnil?
„Je tìžké to shrnout do nìkolika vìt. Vážím si ho jako èlovìka, 
který dokázal hroznì moc v oboru i v životì. Má rozhled nejenom 
v tancování a dokáže i hodnì nauèit. Kamkoliv se zabloudí do nìja-
kého oboru, Pavel Šmok umí odpovìdìt, anebo z otázky „vybruslit“ 
velice elegantnì.
Je fantastický ve svém vìku. Já si vážím stáøí, ve stáøí je èlovìk 
krásný svými životními zkušenostmi, které mùže i pøedávat. A Pavel 
Šmok je plný životního optimismu a životní síly, miluje ženy, tanec, 
pøírodu.
Mì osobnì nauèil dívat se kolem sebe jinak než jsem se dívala 
døív. A jsem ráda, že jsem mohla prožít v jeho tancích spoustu 
krásných rolí.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Marika Blahoutová pro Taneèní rozhledy

V pátek 26. záøí vystoupil na festivalu Jihlavské dny hudby v Horáckém divadle Jihlava soubor C-Dance z Ústí nad Orlicí.
Festival Jihlavské dny hudby se konal letos podruhé a aèkoliv je zamìøen pøedevším na mladé koncertní umìlce, organizátoøi zprostøed-
kovali jihlavské veøejnosti možnost shlédnout v rámci festivalu program choreografií Evy Veverkové. Impulsem k pozvání od jihlavských 
poøadatelù bylo letošní úspìšné vystoupení souboru C-Dance na celostátní Divadelní Tøebíèi.
Další nabídka na celoveèerní pøedstavení C-Dance „Všichni na jednom jevišti“ pøišla z divadla v Èeském Krumlovì.
Pro propagaci moderního tance jsou tyto akce mimoøádnì cenné tím, že jsou urèené divákùm, vìnujícím se jiným žánrùm než scénické-
mu tanci. Zaplnìné jihlavské hledištì si vynutilo i pøídavek v podobì tance „Hledej!“.

-mn-

Marika Blahoutová. Foto: BoD

Jihlavské dny hudby a C-Dance

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY
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Nohu jako v bavlnce dopřeje žákům vaší školy jedině dobrá taneční obuv!
Taneční obuv (piškoty) v barvě bílé i černé, provedení textil nebo kůže,
dle přání i s podpatkem, velikost pouze celá čísla (délka šlapky v cm)

                                      textil                  kůže
od 18 do 22                   160,-                 255,-
od 23 do 26                   225,-                 340,-
od 27 do 30                   280,-                 430,-

Novinka! Jazzová obuv (dělená podrážka, s podpatkem i bez, šněrování s jazykem)
zaváděcí cena:       textil bez podpatku cca 300,-
 kůže s podpatkem cca 530,-

Objednávejte na adrese: Ing. Ivo Šafus
    Soběslavova 1293

    349 01 Stříbro
   telefon: (0183)623193

Kdykoliv potkám Yvonu Kreuzmannovou, øeditelku festivalu Tanec Praha, první 
hledám svùj diktafon a snažím se dát dohromady alespoò pár otázek. Nejinak 
tomu bylo i v Ústí nad Orlicí pøi celostátní pøehlídce scénického tance Tanec, 
tanec... 97’.
• Jaké jsou vaše radosti nebo i starosti ohlednì expanze scénického tance?
„Expanze je správné slovo. Dìje se toho u nás skuteènì èím dál víc. Letos mám i pøíjemný 
pocit z vìcí, které jsem vidìla tady v Ústí nad Orlicí. Mám dojem, že je zde lepší úroveò 
než loni.
Starosti, které jdou ruku v ruce s tím vším, jsou jednoznaèné: Proè ti lidi nemají angažmá, 
proè nemají kde zkoušet, proè nejvìtší talenti nemohou tanec dìlat profesionálnì? Je to 
vìèná škoda. Chybí tady fungující profesionální scéna, protože taneèní podhoubí je úžasné. 
Bohužel lidé, kteøí by se tanci chtìli vìnovat jako svoji životní dráze nemají jak a kde.“
• Èetl jsem, že vy a Tanec Praha nìjakým zpùsobem pracujete na vytvoøení profesionální 
scény v Praze. V jakém je to stádiu?
„Jsme pøed vypsáním konkursu na urèité prostory, které jsme vytipovali a zatím jsme 
ve stádiu hledání sponzorù. Bude asi záležet na velkém množství okolností, ale optimis-
mus nás nepøešel.“
• Jak dalece pokroèila pøíprava dalšího roèníku Entrée k Tanci v Hradci Králové a rýsuje 
se již další roèník festivalu Tanec Praha?

„ Pøípravy Entrée k Tanci už jsou v plném proudu. Máme novou produkèní, která už se tím naplno zabývá a momentálnì oslovuje jednot-
livé soubory, úèastnící se Entrée v minulých roènících. Tady v Ústí nad Orlicí jsem proto, abych zjistila, kam se nám posunul amatérský 
tanec, co od nìho mùžeme oèekávat. Mám z toho tady opravdu výborný pocit a urèitì pøipravím i nìjaký blok pro tuto zájmovou umìlec-
kou èinnost.
Zmìna týkající se samotného Entrée k Tanci bude v tom, že Entrée bude mít vyloženì zahranièní umìlecký výbor, vybírající choreografie 
na Tanec Praha. Tato zmìna je urèitì dùležitá, pøedejde se tím „malému èeskému politikaøení“, doufám, že to bude š�astné øešení. 
Termín Entrée je stanoven na 17. - 20. dubna v Hradci Králové.
Festival Tanec Praha má pøíští rok desáté výroèí, takže probíhají velké pøípravy. Chtìli bychom pøedstavit výbìr z rùzných kontinentù, spojili 
jsme se s Asií, s Tchaj-wanem, s Jižní Amerikou, Brazílií, potom pro zmìnu s Jižní Afrikou... Uvidíme, co se podaøí realizovat. Nechtìla 
bych ale aby byl festival Tanec Praha prostì jenom velkolepý, dùležitìjší je aby otevøel zase nové taneèní obzory.“
• Jak hodnotíme odezvu letošního Tance Praha? Èetl jsem nìkdy i docela pøísné kritiky...
„Odezva u médií všeobecnì byla nesmírnì pozitivní a myslím si, že to posunulo festival zase o kousek dál. Potìšující byla i zájem veø-
ejnosti, návštìvnost.
Co øíká odborná kritika? Musí se snažit najít „mouchu“. Zjednodušenì øeèeno, když je tanec moc optimistický, je to špatnì, když je moc 
pesimistický, je to špatnì taky. Nìkdy mì nìkteré kritiky pøipadají dost zábavné, ale nepøikládám jim moc velký význam. A vlastnì mì 
nic z festivalové odezvy nepøekvapilo, naopak. Spíš jsem si øíkala, že už je to pozitivnìji ladìné, než jsem byla zvyklá døív.“
• Mimochodem - co se vám samotné líbilo nejvíc z letošního Tance Praha?
„Ještì i dnes cítím jako nejsilnìjší zážitek soubor Alias ze Švýcarska. Pøes všechnu surovost, jak se øíká „kladiva do hlavy“. Byla to velmi 
èirá a upøímná výpovìï. Myslím, že tam nebyl žádný vnìjší efekt, nìkterými kritiky vyèítaný. Je to skuteènì o tom, co èlovìk cítí. Mám 
pocit, že se souborem Alias bychom mohli dále spolupracovat. Pro mì to byl vrchol festivalu.“
• Vidìla jste už náš nový èasopis Taneèní rozhledy. Co mu øíkáte?
„Jsem jím nadšená, øekla bych, že dobøe doplòuje vedle èasopisu Harmonie, nebo Taneèní sezóny, škálu tance u nás. Protože pro taneèní 
podhoubí, pro celé amatérské zázemí, nebo spíše zájmovou èinnost (mimochodem nemám ráda slovo amatér, protože mnozí z nich jsou 
už takøka profesionálové) je opravdu dùležité, aby tito lidé mìli informace, aby mìli svùj èasopis. Držím vám palce.“
• Jak jste trávila dovolenou?
„Jeden týden jsem prožila na lodi, ale protože už jsem vìdìla, že jsem v jiném stavu, nemohla jsem se ani potápìt. Èeká mì tedy radostná 
událost, bude to ještì pøed Entrée k Tanci. Ovšem pøípravy pokraèují a já si mateøskou dovolenou vyberu jenom èásteènì.“
• Co byste ještì dodala k celostátní pøehlídce scénického tance?
„ Docela mì pobavilo, že se nìkteøí choreografové schovávají za rùznými jmény. Považuji to za vtipný trend, protože je dùležité, že to ti lidé 
dìlají pro potìšení a je úplnì jedno, jestli se jmenují tak nebo onak. (pozn. redakce: ing. Josef Prouza si zvolil umìlecký pseudonym coby 
jméno choreografa Kamila Jouzová - soubor „Chlívek z Èernošic“, pro soubor „Stodola z Mariánských Lázní“ se pøejmenoval pro zmìnu 
na Terezu Janzovou...). V malém èeském svìtì nìkdy lidi hùøe reagují na urèité jméno a když nevìdí, kdo je tvùrce, pøijetí bývá lepší. Mì 
se tato teorie tady docela ovìøila, a pobavila jsem se.“

• Mohla byste øíci nìco konkrétního k domá-
cím, tedy k souboru C-Dance?
„C-Dance pro mì pøedstavuje zajímavou tý-
movou práci. Je vidìt, že každý z tìch lidí, 
a� už je víc, nebo míò talentovaný, se mùže 
zapojit a dostává možnost vlastní výpovìdi. 
Líbí se mi moc, co dìlá Eva Veverková. Úèel, 
pro který to dìlá, stoprocentnì naplòuje, 
ba ještì trochu pøesahuje. Opravdu jsem 
zvìdavá, co nového nám nabídne do Hradce 
Králové na Entrée k Tanci.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Povídáme si s Yvonou 

Yvona Kreuzmannová. Foto: BoD
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Chcete získat pøedplatné TANEÈNÍCH ROZHLEDÙ zdarma?
Není nic jednoduššího!

Staèí do 31.12.1997 zaslat pøedplatitelskou pøihlášku
a zaplatit pøiloženou složenku.

V lednu probìhne slosování, po kterém bude vítìzi vrácena
celá èástka pøedplatného, druhému bude vrácena èástka

za šest èísel a tøetímu bude vrácena èástka
za ètyøi èísla!

NEVÁHEJTE A CHY�TE ŠTÌSTÍ ZA PAÈESY!

!!! POZOR - SOUTÌŽ !!!

TISKOVINY
V KRÁTKÝCH
TERMÍNECH

dopisní papíry,
hospodáøské tiskopisy,

reklamní letáky,
vizitky, brožury, knihy,

svatební oznámení, barevné prospekty ...

TISKÁRNA GRANTIS
Smetanova 510, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.+Fax:(0465)525741

NA DOVOLENOU I ZÁJEZDY VŠEHO DRUHU
U NÁS DOMA I PO CELÉM SVÌTÌ

S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
LUBOMÍR ZÁØECKÝ

Pod lesem 253, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: (0465)523974
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Nabízíme Vám velmi výhodné pøedplatitelské slevy.

Cena jednoho výtisku zakoupeného v bìžném prodeji 
je 25,-Kè.

Pøi celoroèním pøedplatném ušetøíte na jednom výtisku 
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Jana Dytrichová
T.G.Masaryka 1069, 562 01 Ústí nad Orlicí, Tel./Fax: (0465) 52 38 80

PRODEJ
VÝBĚR VŠECH

ŽÁNRŮ

CENY NIŽŠÍ NEŽ
DOPORUČENÉ

ZÁSILKOVÁ
SLUŽBA

AUDIOKAZET
ozvučených
i neozvučených

VIDEOKAZET
nahraných
i nenahraných

CD - audio
CD-ROM

nahrané MiniDisky

OBCHODNÍ FIRMA
PROMA

RENATA NYKLÍÈKOVÁ

OBCHODNÍ FIRMA
PROMA

RENATA NYKLÍÈKOVÁ

PRODEJ ELEKTROMATERIÁLU
A ZPROSTØEDKOVÁNÍ RÙZNÉHO ZBOŽÍ

PIŠTE NA ADRESU:
Ès. bratøí 228, 564 01 Žamberk

VOLEJTE NA ÈÍSLO:
0602 246 892
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TANEÈNÍ CENTRUM PRAHA
KONZERVATOØ

o.p.s.

VYPISUJE
TALENTOVÉ ZKOUŠKY 
PRO ŠKOLNÍ ROK 1998/99

„Taneèní centrum Praha - konzervatoø, o.p.s.“ je osmiletá taneèní konzervatoø - støední a vyšší odborná škola pro velmi 
pohybovì talentované žáky s dobrým prospìchem, kteøí chtìjí profesionálnì studovat tanec a souèasnì získat kvalitní 
støedoškolské vzdìlání. Škola je kombinací nového - eklektického pojetí konzervatorního - umìleckého studia a osmi-
letého gymnázia s humanitním zamìøením. Zkoušky jsou urèeny pøedevším pro žáky všech škol v Èeské republice, 
kteøí nyní chodí do 5. tøíd základních škol.
Doplòkové talentové zkoušky jsou urèeny pro vyjímeènì talentované žáky 6. - 8. tøíd ZŠ, víceletých gymnázií nebo 
1. -  3. roèníkù taneèních konzervatoøí.
TCP provozuje studentský umìlecký soubor složený z konzervatorních studentù vyšších roèníkù (i dalších konzervatoøí 
v ÈR), který je zamìøen na intenzivní studium choreografií a získání umìlecké praxe v oboru, pøípravu na interpretaèní 
praxi, další VŠ studium nebo zahranièní stáže.

Uchazeèi o studium zašlou na adresu nebo fax TCP pøihlášku, ve které uvedou:
jméno, rodné èíslo, adresu, telefon, název souèasné školy (zamìstnavatele), roèník, ve kterém nyní studují a dosa-

vadní studium nebo praxi v taneèním oboru (ZUŠ, dìtské soubory, sporty, atd.).

UZÁVÌRKA PØIHLÁŠEK: 30. listopadu 1997

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PROBÌHNOU VE DNECH:

13. - 15. LEDNA 1998
V TANEÈNÍM CENTRU PRAHA, U VÌTRNÍKU 3, 162 00 PRAHA 6

tel.: (02) 20 61 19 80, 20 61 03 08
fax: (02) 20 61 03 06, 24 22 90 35

Mezinárodní   Týden   Tance   1 9 9 8
11. roèník festivalu a taneèních semináøù

5. - 11. ledna 1998 od 900 do 1800 hod.
Semináøe - lekce taneèních technik, workshopy, videoprojekce, pøednášky a besedy
Pedagogové: Jochen Heckmann (Švýcarsko) - moderna, repertoár; Ivanka Kubicová (ÈR) - moderna, jazz, repertoár; Jan Noha 
(ÈR) - korepetitor; Antonín Schneider (ÈR) - moderna, jazz, repertoár; Vlasta Schneiderová (ÈR) - moderna, jazz, repertoár; Jan 
Thorovský (ÈR) - korepetitor; Derek Williams (USA/SRN) - klasika, jazz, repertoár.
Místo: Areál „Vìtrník“, U Vìtrníku 3, 162 00 Praha 6 - Petøiny, tel.: (02) 20 61 19 80, 20 61 03 08, tel. + fax: (02) 20 61 03 06
 5. ledna .......... Laterna Magika..................................................................... 1930hod.
                         „PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET“ - choreografie: Pavel Šmok, Libor Vaculík, Petr Zuska
 6. ledna .......... Laterna Magika..................................................................... 1930hod.
                         „MLADÉ PÓDIUM 98“ - školní repertoár konzervatoøí
 7. ledna .......... HAMU - Klub, Malostranské námìstí 13, Praha 1............ 1300hod.
                         konference o taneèním školství - setkání zástupcù pedagogické a umìlecké veøejnosti
 7. ledna .......... Laterna Magika..................................................................... 1930hod.
                         „LOOPING“ mezinárodní komorní soubor - choreografie: Jochen Heckmann
 8. ledna .......... divadlo Komedie .................................................................... 1830hod.
                         „LÍHEÒ 98“ - dìtské taneèní školy a soubory
 9. ledna .......... Laterna Magika..................................................................... 1930hod.
                         „DÍLNA 98“ - studenti a absolventi choreografie HAMU
10. ledna ......... Laterna Magika..................................................................... 1930hod.
                         „BRATISLAVSKÉ DIVADLO TANCA“ - choreografie: Ján Ïurovèík

Informace a pøihlášky na semináøe: Taneèní centrum Praha o.p.s.
P.O.Box 639, 111 21 Praha 1, tel. + fax: (02) 24 22 90 35

                                         Vstupenky:  Laterna Magika, Národní 4, Praha 1, tel.: (02) 24 91 41 29
                                                                      Komedie, Jungmanova 1, Praha 1, tel.: (02) 24 22 27 34
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