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Zvolil jsem si na první pohled téma ponìkud odtažité od tancování, ale hned vše vysvìtlím. Zhruba pøed deseti 
lety u mì propukla taneèní mánie a zaèal jsem sledovat v novinách co „se píše“ o úspìších domácích taneèníkù 
a o tanci vùbec. A to bylo pøekvapení. Mohla být sebevìtší akce a mohl jsem se v novinách v knihovnì ulistovat 
a kde nic, tu nic, kromì nìkolika málo vyjímek (vynechme pro tuto chvíli ze hry taneèní èasopisy minulé i sou-
èasné, øeè je o denících a podobných tiskovinách).
Dnes je situace v ústøedních denících o mnoho lepší - za loòský rok vedou Lidové noviny a Práce, kde se nìkdy 
i dvakrát za mìsíc objevily recenze na taneèní pøedstavení.
Píše se... - co se skrývá za touto neosobní formulací? Ráno novináø vstane, cestou do redakce se probudí, 
u klávesnice poèítaèe zjistí, že ho nic nenapadá. Prohlédne servis ÈTK a zpracuje téma, o kterém panuje názor, 
že zajímá lidi. Ètenáø je potom pøedávkován na stranì „Z domova“ zprávami typu Váleèkem na nudle utloukla 
manžela ad. Pokud se jedná o bohatší noviny, které si mohou dovolit kulturní redaktory a recenzenty, výsledek 
není bohužel o moc zajímavìjší - podle malièkých kulturních pøíloh je recenzentù buïto málo, nebo jsou znaènì 
neproduktivní. V praxi to vypadá asi takto: Kulturní redaktor jde z redakce domù, cestou se staví v galerii, mine 
divadlo, do kterého nakoukne, potká známou kulturní osobnost a píše, ovšem pøevážnì o svém zabìhlém okruhu 
známých. Pøedstava, že redaktor nasedá do vlaku, aby strávil veèer pøi kulturní akci 100 km za Prahou a v noci 
se trmácel zpìt, patøí do kategorie sci-fi.
V Ždánicích, Okrouhlièkách nebo Zlámané Lhotì se pak lidé diví, že se opìt nepsalo o událostech v jejich mìstì, 
by� byly jedineèné, diváky navštívené, kulturnì podmanivé.
Jistì, bohatší noviny mají v nìkolika málo nejvìtších mìstech regionální zpravodaje, ale to jsou také jenom lidi 
(do práce a z práce) - tìm, co mají novinaøinu za poslání se pøedem omlouvám.
Jaké pouèení plyne z výše uvedených øádkù, které by se daly rozvádìt a konkretizovat donekoneèna?
Co si sami nenapíšeme, to mít nebudeme!
Dnes, kdy nìkteré deníky pøechází na denní regionální pøílohu (Mladá Fronta Dnes, Právo, deníky Bohemia 
- PNPress) je jedineèná pøíležitost zviditelnit to, co by se jinak na stránky tisku dostalo jen vyjímeènì. Takže 
odhoïme pøátelé lenost a po každém taneèním koncertì, soutìži, zájezdu a dalších akcích (napø. školení uèitelù 
TO) napišme alespoò pár øádkù, krátkou zprávu a pošleme do novin! Pokud tak uèiníme okamžitì a ne za týden 
po akci je velká pravdìpodobnost, že taková zpráva i vyjde. A když nevyjde první, vyjde druhá.
O prospìchu okamžitém i následném, plynoucím z publikování informací o naší práci jistì netøeba mluvit. O úlo-
ze informací, reklamy, propagandy byly popsány stohy papíru. A ještì jeden aspekt publikování má. Za deset, 
dvacet, sto let jako první pramen pro bádání historikù, nebo vìdcù v daném oboru poslouží pøedevším dobový 
tisk. Co je psáno, to je dáno. Co nikdo nezapíše, jako by nikdy nebylo.
Obèas se divím, proè právì o kultuøe „se“ nìkdy tak málo píše. Jsou snad na vinì zábrany a skromnost, vìèné 

pochybování, kterými jako neš�ast-
ným blokem obdaøila Prozøetelnost 
intelektuály a umìlce? Nebo pøe-
tížení prací ? Nároènost zadání? 
Nekulturnost redaktorù?
Mimochodem mohu se zeptat, kdy 
jste naposledy zkoušeli o své práci 
informovat sdìlovací prostøedky? 
Na novináøe bych nespoléhal. Sami 
nepøijdou, musíte za nimi.
Optimistický závìr: Nepochybuji 
o tom, že o scénickém tanci se v ro-
ce 1997 psalo víc, než kdykoli v pøed-
chozích letech. Jaká bude letošní 
statistika? Páni kritici, organizátoøi, 
vedoucí souborù, manažeøi a všichni 
další - pišme, je to na nás!

Mirek Nìmec

Píše se v novinách... Psalo se v novinách...
Bude se psát v novinách o...?

Fotografií z tance Tøi sestry souboru Duende chor. Grietine Molenbuur se vracíme na festival Dansontmoeting 97 
v Utrechtu (Nizozemí). Fotografii z téhož tance jste mohli vidìt na obálce minulého èísla.

Fotografie na titulní stránce je z pardubického 
taneèního semináøe ze dne 6.12.1997. Foto: BoD
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Pro uèitelky TO ZUŠ a další zájemce se konal 6. prosince v ZUŠ npor. 
Eliáše v Pardubicích celodenní taneèní semináø. Akce byla hojnì navští-
vena - cca 25 úèastníkù.
Semináø uspoøádala Nadìžda Gregorová a lektorkou byla Mgr. Adriana 
Poláèková z Pardubic - Polabin, absolventka HAMU Praha. Na programu 
dne byla klasika a moderna (M.Graham).
Pøíkladné bylo, že úèastníci obdrželi nìkolik stránek metodických mate-
riálù na téma základní principy práce v technice M.Graham.
Kromì samotné návštìvy semináøe bylo pro výpravu Taneèních rozhledù 
cílem popovídat si s Naïou Gregorovou o èinnosti Ústøední umìlecké 
rady TO ZUŠ. N. Gregorová je èlenkou této rady za Východoèeský kraj:
• Co je náplní práce Ústøední umìlecké rady TO ZUŠ a jak rada funguje?
„Ústøední umìlecká rada by mìla pracovat jako poradní sbor Ministerstva 
školství a zároveò by mìla pracovat i nezávisle na ministerstvu. Každá èlenka 
ÚUR TO ZUŠ má za úkol starat se o svùj kraj, organizovat soutìže, pokud jsou. 
Rada se schází dle potøeby - pøed rùznými akcemi nebo soutìžemi a domluví 
se, co dál. Pøedsedkyní rady je paní Jena Janovská.“
• Nìkdy se zdá, že v nìkterých krajích jsou nedostateènì informovány uèi-
telky zejména z menších mìst, dokonce nìkteré ani neví, že takováto rada 
existuje.
„Jedním z bodù, které jsme projednávaly, je dát na vìdomí existenci Ústøední 
umìlecké rady školským úøadùm a inspekci jednotlivých oblastí. Je to v zápisu 
a teï se na tom bude pracovat. Zprvu jsme se mylnì domnívaly, že se minis-
terstvo samo postará o to, aby se èinnost umìlecké rady i informace o jejích 
èlenech nìjakým zpùsobem dostaly do škol.
Co se týká jisté míry neinformovanosti, musím s tím bohužel souhlasit. Osobnì 
jsem se dostala do nepøíjemné situace v severoèeském kraji, kde dùvodem 
byla neinformovanost tamnìjších uèitelek, které se úèastnily soutìží.
Vždy záleží na práci èlena rady v daném kraji. Snažím se dávat informace svému 
kraji pøes jednotlivé zástupce okresù. Jak rychle se dostanou informace dál, 
záleží na nich.“
• Pøipravuje ÚUR nìco zásadního pro rok 1998?
„Budou se upravovat osnovy TO pro základní umìlecké školy. Na poslední naší 
schùzi jsme se domlouvaly, co by bylo potøeba. Nejvíc vývoj postihl zøejmì práci 
na II. stupni ZUŠ. Úpravy by mìly být hotovy do kvìtna a v pøíštím školním roce 
by mìly jít osnovy do tisku.“

Taneèní semináø v Pardubicích

• Ještì pár slov k dnešnímu semi-
náøi.
„Dnešní semináø je pokraèováním 
dvou pøedchozích, a je spíš oriento-
ván na uèitele, kteøí zaèínají a potøe-
bují si upevnit základní prvky nìkterých 
technik. Vyuèuje Adriana Poláèková, 
uèitelka zdejší ZUŠ. Na programu je 
technika M. Graham a klasika.“
Dìkujeme za rozhovor.

O pardubickém taneèním semináøi 
jsme si popovídali i s lektorkou Ad-
rianou Poláèkovou:
• Jak byste popsala dnešní akci?
„Zaèaly jsme s tìmito semináøi minulý 
rok. Konaly se v Hradci Králové a chtì-
ly jsme je metodicky zamìøit na tech-

Adriana Poláèková pøed i pøi práci Foto: BoD

j
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niku M. Graham, s tím, že bychom z výuky celého taneèního dne poøídily zápis, aby mìli ti, kteøí pøijdou na semináø 
nìjaký podklad v ruce. Aby se mìli i o co opøít, až pùjdou sami uèit. Pùvodnì jsme myslely, že by se semináøe mìly 
konat pravidelnì jednou za dva mìsíce. Nakonec jsme pøesídlily sem do Pardubic do našeho taneèního sálu, protože 
jsou zde lepší podmínky. Výuka je rozložena tak, že jsou dva semináøe moderního tance a jeden klasický. Moderna, 
klasika, moderna. V prvním semináøi moderny se probere metodická èást, pouze metodika, potom je klasický trénink 
a v druhé hodinì moderny se udìlá malé opakování z první hodiny a dál se dìlají vazby.“
• Vidìno vámi - jakou má dnes popularitu moderní tanec mezi veøejností?
„Jde o to, co je mínìno moderním tancem. Když byste se zeptal kohokoliv na ulici, tak si pod pojmem moderní tanec 
pøedstaví diskotékový tanec. Øekla bych, že scénický moderní tanec není až tak moc známý u nejširší populace, spíše 
o nìm ví lidé, kteøí se tancem pøímo zabývají.
Na poètu dìtí, pøicházejících na zápis do taneèního oboru ale vidíme, že celkovì zájem o moderní scénický tanec ne-
pochybnì roste. Daleko víc než døív. Døív maminky byly rády, když daly holèièku na balet, když se ukázala na špièkách. 
Dneska naopak dokonce nìkteré maminky, když dávají svoje dìti na tancování, mají požadavek, hlavnì aby nedìlaly 
na špièkách. Rodièe za tím vidí velkou døinu, protože dnes popularita klasického tance rozhodnì není taková jako døív. 
Pøestože klasická technika je nezbytná, aby vypìstovala dokonalého taneèníka.“
Dìkujeme za rozhovor.
Zbývá ještì dodat, že hlad po informacích a chu� úèastnit se na semináøích novým uèitelùm tance a dalším zájemcùm 
v posledních letech rozhodnì nechybí. Uvážíme-li, že v tentýž den, kdy v Pardubicích probíhal „východoèeský“ semináø, 
probíhalo v Praze v Taneèním centru o.p.s. „Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù“ za úèasti cca 90 zájemcù 
- pøevážnì mladých uèitelù tance z celé republiky, je to skvìlý obraz zájmu o obor.

-mn-

k
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jkl Zábìry z pardubického semináøe Foto: BoD

NEPØEHLÉDNÌTE
SOUTÌŽ

NA STRANÌ 18.

SOUTÌŽ,
VE KTERÉ
NEMÙŽETE
PROHRÁT

Vyhráli jste?
V loòských dvou pilotních èíslech na-
šeho èasopisu jsme vyhlásili pøedpla-
titelskou soutìž. Protože v lednu, kdy 
probíhalo losování, bylo první letošní 
èíslo již v tiskárnì, pøinášíme výsled-
ky dnes.

1...... TS Heleny Brahové ....Náchod
2......Matyášová Dita.........Praha 5
3......Bartošík Ondøej .........Havíøov

Nepøehlédnìte, že i pro letošní rok 
jsme pøipravili zajímavou soutìž. 
A prohrát v ní vìru nemùžete.

Bohumír DžubejFoto: BoDMirek Nìmec pøi losování soutìže
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O Chantal Poullain jsem nikdy nepochyboval, že je sil-
nou osobností. Poté, co jsem ji vidìl hrát i zpívat v roli 
chùvy a vychovatelky v divadelní høe Julie & Romeo & 
Julie (W.Shakespeare) v provedení Klicperova divadla 
Hradec Králové se tento mùj názor ještì upevnil. Je 
typem stvoøeným pro divadlo. Mùj zájem však pøita-
hovala z jiného dùvodu - jako Francouzka a umìlkynì 
urèitì nìkdy „zavadila“ v jakékoli podobì o scénický 
tanec. A to byl dùvod, proè jsem si se Chantal Poullain 
domluvil po pøedstavení malou schùzku:
• Francie je zemì známá svoji bohatou kulturní historií 
i souèasností. Kdybych dneska jel do Francie, co byste 
mi doporuèila - mìl bych si spíš koupit knížku, nebo jít 
na kabaret?
„Bylo by toho víc. Pro mì je nejdùležitìjší literatura, proto-
že vždycky èlovìku dobije baterie a pøinese nìco nového. 
Ale jako Èech se držte své literatury. Je krásná. Taky byste 
ze ètení ve francouzštinì asi tolik nemìl. Ve Francii jdìte 
na divadlo.
Myslím, že jsme si v kultuøe velmi blízcí, Èeši a Francou-
zové, nikdy jsem se tady necítila v tomto smìru opravdu 
v cizinì. Vždycky jsem mìla pocit, že jsme skoro z jedno-
ho tìsta. Podívejme se do historie, vztahy mezi Francií 
a Èeskou republikou byly èasto velmi blízké.
Co bych ještì doporuèila? Naše dobré víno, bagetu 
a sýr!“
• Jaké máte zkušenosti s tancováním, se scénickým tan-
cem?
„Chodila jsem dvanáct let do baletu! Chtìla jsem být ba-
letka. Tanèila jsem od pìti let. Chodila jsem do normální 
baletní školy s velmi tvrdou disciplínou - prostì klasický 
balet. Když jsem byla vìtší, absolvovala jsem ve vší tichosti 
pár kursù jazzu, ale to jsme mìli zakázané. Nakonec jsem 
tanec nechala být kvùli divadlu.
Byla jsem celý život blízko baletu. Byla to moje velká láska. 
Trvalo to dlouho, ale život je život. Nakonec jsem odmítla 
tak dál žít. Já jsem trošku divoká a vadilo mi podøizovat 
se tvrdé baletní disciplínì. Byl to tìžký život.

Mìli jsme zakázaný sport, spoustu zakázaných vìcí, vlastnì 
všechno. Dennodennì na baletním sále... Mohla jsem být 
baletkou z opery. Nakonec jsem se rozhodla pro divadlo.
Ale moc mi moje taneèní minulost pomohla. Nepochybnì 
je balet a taneèní prùprava nesmírnì dùležitá pro herce. 
Umìt dirigovat svoje tìlo je pro herce první vìc. Na jevišti 
se pozná, kdo to umí. Vzpomínám si na kolegynì, které 
dìlaly se mnou divadelní školu a mìly s pohybem problémy 
- protože ovládnout tìlo a cítit každý sval, nerv, tak jak se to 
uèí pøi baletu, není jednoduché. Závidìly mi, vždycky øíkaly, 
ty se máš, že se takhle umíš hýbat.... Pro moji hereckou 
profesi mi tanec moc pomohl.
• Máte èas si v Brnì zajít na tanec?
„Málo chodím na balet, nemám èas už ani na divadlo. 
Zkouším, hraji, starám se o nadaci a to málo èasu, co 
mi zbývá pro sebe, vìnuji výchovì svého syna, který mì 
potøebuje.
Hlavnì ètu. Když je èas, jdu hroznì ráda na nìjaký koncert, 
na operu. Hlavní problém je èas, protože je málo veèerù, 
kdy jsem doma.“
• Co byste pøála do nového roku kultuøe a umìní? Nového 
ministra kultury, nebo ... ?
„Ministr kultury nemùže za to jak vypadá kultura u nás, 
ještì tak mùže mluvit do toku financí do kultury...
Èeské divadlo je velmi bohaté, jsou krásná pøedstavení 
a nádherní herci. Pøeji samozøejmì, aby vše pokraèovalo. 
A líp pokraèovalo. Vím, že více divadel má problémy, proto-
že jsou soukromé, nebo hledají sponzory. Ale vzpomínám, 
jak jsme to kdysi „montovali“ v našem divadle Na prováz-
ku, když jsme dìlali Šaška a královnu. Nemìli jsme vùbec 
peníze, ale nebreèeli jsme. Prostì jsme vzali všechno, co 
bylo a udìlali jsme divadlo.
Všechno je v lidech. Kolikrát už jsem slyšela na adresu 
umìlecké tvorby a divadla spoustu steskù, jaké to bylo 
pøedtím, pøed revolucí, kolik bylo v divadle humoru, èerného 
humoru, kritiky. Nepochybuji o tom, že je i dnes vždycky 
co ironizovat, i náš život je velká ironie.
Není øeèeno, že dnes, když zde není komunismus, že mu-
síme mít peníze na to, abychom „mohli dìlat kulturu“. 

Chantal Poullain: Chtìla jsem být baletkou

Chantal Poullain pro TANEÈNÍ ROZHLEDY Foto: BoD

Foto: BoDChantal Poullain a Mirek Nìmec po rozhovoru
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Možná je to o nìèem jiném, problematika je jiná.
Vzpomínám si, že kultura byla tady víc než jídlo. Byla jsem tím fascinovaná. Divadla narvaná, fronty, lidi dokonce èekali 
ve spacácích pøed divadlem kvùli lístkùm. Dneska takový èlovìk má svùj mobil, diáø, nemá èas, do divadla už nechodí 
- kolik let jsme po revoluci? Devìt let nemá èas na divadlo, nebo na kulturu. Je to jiný styl života, pravda. Ale taková 
problematika je nakonec všude ve svìtì. Se svobodou jsme získali finanèní problémy. Ale umìní se dá udìlat doslova 
z nièeho, z nadšení.
Nepochybuji o tom, že èeská kultura i divadlo budou stále velmi silné.“
• Jak se vám spolupracuje s Klicperovým divadlem v Hradci Králové?
„Spolupráce s Klicperovým divadlem mi udìlala velkou radost. Je to pro mì zajímavá umìlecká køižovatka, protože hrát 
Shakespeara v èeštinì, ještì k tomu Sládkùv pøeklad... Tak to vám teda mùžu øíci, že jsem si nikdy v životì ani nepo-
myslela, že budu hrát v èeštinì právì tohle! Nikdy! Když se mì režisér Vladimír Morávek ptal, jestli to beru, øekla jsem: 
Vy jste blázen. Ale vážnì - zvládne se to, i když je jasné, že jsem Francouzska, je to poznat na dálku.
Vladimír Morávek mì chce dát ještì jednou dohromady s Pavlínou Tomicovou, se kterou jsem hrála v Julii & Romeo 
& Julii. Pøipravuje seriál ètyø her Noci antilopy a my hrajeme s Pavlou poslední pøedstavení, které se jmenuje Antilopa. 
Do scénáøe jsem se zamilovala. Je to o vztahu a o lásce. Jak láska mùže být nádherná vìc, ale jak taky mùže èlovìka 
znièit. Je to nìco velmi lidského a zároveò dramatického.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Šárka Vraš�áková patøí k taneènicím, které jdou cílevìdomì po pomyslných schùdkách umìní výš a výš 
za vlastní možností vyjadøování. Dnes studuje HAMU Praha, obor choreografie 3. roèník u prof. Zdeòka Pro-
keše. V Ústí nad Orlicí na celostátní pøehlídce scénického tance uvedla svoji choreografii Prší déš�. Tento 
tanec porota ocenila jednou z cen.
ROZHOVOR SE USKUTEÈNIL V ØÍJNU 1997 NA FESTIVALU „TANEC, TANEC...“.
• Co stálo u zrodu choreografie Prší déš�?
„Je výsledkem toho, co mì ovlivòuje prùbìžnì od doby, kdy jsem se choreografií zaèala zabývat. Je to neustálé zkoušení, 
hledání nových prostøedkù v kombinaci s osobním i pracovním „øemeslným“ vývojem. Jedno souvisí s druhým.“
• Proè se vìnujete právì tanci?
„Asi to má èlovìk v sobì. Vystudovala jsem Taneèní konzervatoø v Brnì, potom jsem tanèila ètyøi roky v Pražském 
komorním baletu u pana Pavla Šmoka. Dál jsem ale zaèala cítit potøebu zmìny, byla tu chu� jít dál. Co mì pøivedlo 
k studiu choreografie je i to, že taneèník nemá možnost se podílet na tvorbì, je interpret a jakmile zaène dávat nìco 
moc ze sebe, tak to v øadì pøípadù nemusí být k dobru choreografie. Být choreografem je možnost vyjádøit, co mì 
zajímá, èím procházím...“
• Vy jste na celostátní pøehlídce scénického tance poprvé, mùžeme se tìšit, že podstoupíte za rok výbìrové oblastní 
kolo s cílem opìt se dostat do celostátního finále?
„Já vydržím hodnì, takže urèitì.“
• Vaše práce byla ocenìná porotou. Nenaštve vás ale když slyšíte i nìjaké kritické pøipomínky, konkrétnì šlo o hud-
bu.
„Když slyším kritické pøipomínky od lidí, které znám, o kterých vím, že mají jevištì „obšláplé“, tak takového názoru si 
mohu vážit a vždycky si z toho nìco vezmu.
Ale co èlovìk, to jiný názor, a platí to i u kritikù. Ale to je v poøádku, proè ne?“
• Nakonec všeobecná otázka - máte pocit, že se dnes vìnuje scénickému tanci hodnì mladých lidí, nebo málo, cítíte 
se osamìlá ve svém snažení, nebo ne... atd?
„Letos jsem byla ve Francii v Avignonu na festivalu divadla a tance a tam jsem vidìla místnost, kde po stìnách byly 
spousty letáèkù, letákù, plakátù, pozvánek... Byl to krásný pocit. Tanci se vìnuje hodnì lidí, vùbec si nepøipadám 
osamocená, rozhodnì ne naopak.“
• Máte ten dojem i v Praze?
„Ano. Na to, že jsme malá republika, se tanci vìnuje pomìrnì dost lidí.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Šárka Vraš�áková hledá nové prostøedky

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY
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Uvážíme-li, že v Èeské republice je soutìží a soutìžních pøehlídek ve scénickém 
moderním tanci jako šafránu, o to zvìdavìjší jsem byl na Mohelnickou rolnièku 
’97 (29. a 30. listopadu 1997), tøetí roèník soutìžní pøehlídky v pøedtanèení 
a scénickém tanci dìtských kolektivù. Soutìž poøádá Dùm dìtí a mládeže Mo-
helnice pod záštitou Školského úøadu Šumperk a Mìstského úøadu Mohelnice. 
Mohelnická rolnièka se koná každoroènì, nemá pøedkola a je urèena zájemcùm 
z celé republiky. Porota je regionální severomoravská.
Dominantní èástí je díky úèasti desítek souborù sobotní den, kdy probíhá 
soutìž v pøedtanèení. Letos se úèastnilo témìø tisíc dìtí a soutìž probíhala 
od èasného rána do pozdní noci.
Soutìž ve scénickém tanci bývá ponìkud klidnìjší, letos se jí zúèastnilo cel-
kem 20 kolektivù, rozdìlených do dvou kategorií. První do devíti let, druhá 
do patnácti let.
Na to, jak se vedle sebe „snáší“ soutìž v pøedtanèení a ve scénickém tanci 
jsem se zeptal jedné z hlavních poøadatelek, kterou je externí vedoucí taneèních 
kroužkù zájmové èinnosti DDM Mohelnice Andrea Kukrlová: „Je to sice netradièní 
kombinace, ale jeví se mi to v poøádku, pokud chceme tanec ukázat v globále. 
Navíc existují soubory, zabývající se obojím žánrem. Máme zde soubory, které 
tu pøespí a zùstávají na oba dny. Takže proè by nemohly tyto soutìže stát ved-

Vzhùru do Mohelnice!

1996
_Pøedtanèení
    Echo Baby Praha
    Smog Ústí nad Labem
    Nikolas Dance Karviná
_Scénický tanec
    ZUŠ Šumperk
    CASSIO Litvínov

1997
_Pøedtanèení
    Mláïata Plus Olomouc
    SMOG Ústí nad Labem
    Stonožka Bruntál
_Scénický tanec
    ZUŠ Lanškroun
    CASSIO Litvínov

Oficiální logo soutìžní pøehlídky v pøedtanèení a 
scénickém tanci dìtských kolektivù pro rok 1997

Mohelnická
rolnièka ´97

le sebe? Je to zajímavé jak pro diváky, pokud si chceme nìjaké vychovat, tak i pro samotný rozvoj tance. Faktem je, 
že na scénický tanec zde bohužel nejsou úplnì ideální podmínky, kulturní dùm není až tak dobøe vybaven, ale pro dìti 
na úrovni základních umìleckých škol soutìž urèitì svùj význam má. Dùležité je, že soutìž v tìchto prostorách mùže 
probìhnout, i když zde chybí standart, který tøeba mají divadla v Ostravì, nebo jinde.“
O nìkolik slov o soutìži jsem požádal øeditelku DDM Mohelnice paní Vladimíru Kopkovou, která byla pøítomna bìhem 
celého soutìžního dìní: „Pro enormní zájem o soutìž v pøedtanèení jsme uvažovaly s kolegynìmi o možnosti rozšíøit 
soutìž o další den, zaèít v pátek. Protože omezovat zájem o soutìž nám pøipadá vùèi soutìžícím dìtem necitlivé. Svou 
roli ale hraje ekonomická stránka vìci. Jednala jsem s Institutem dìtí a mládeže, i se školským úøadem v Šumperku, 
že bychom se pokusili Mohelnickou rolnièku zaøadit do kalendáøe akcí, zašti�ovaných Ministerstvem školství. Ale zase 
se bojíme, aby se tato soutìž nespoutala do nìjakých striktních propozic, do pøíliš sešnìrovaných pravidel. Protože 
soutìž je urèena i pro ty, kteøí se „neprotanèí“ až do vrcholových soutìží a soutìží se na základì pøihlášky. To bylo 
smyslem pøi vzniku této akce, aby si dìti pøedvedly a konfrontovaly svoje dovednosti, zároveò aby se poznali i vedoucí 
souborù.“
Podtrženo, seèteno: Nejvìtší „rolnièku“ zasluhují poøadatelé za otevøení a udržení soutìže. Není jednoduché poøádat 
akci, vytvoøit tým lidí, sehnat finance, zajistit ubytování a stravování pro soubory, postarat se o propagaci, atd... Zkuste 
si to nìkdy.
V Mohelnici se nám líbilo, letos v listopadu pøi Mohelnické rolnièce ’98 nashledanou!

-mn-

Dosavadní držitelé Mohelnické rolnièky:

1995
_Pøedtanèení
    Domino Zlín
    Studio Line Ostrava
    ZUŠ Èervený Kostelec
_Scénický tanec
    ZUŠ Støíbro
    ZUŠ Èervený Kostelec
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Pavlína Šafusová, uèitelka tance v Taneèním studiu Støíbro, patøí k aktivním lidem. Po pøeètení rozhovoru 
s ní mi ohlednì tohoto tvrzení dají za pravdu jistì mnozí ze ètenáøù Taneèních rozhledù. Setkání s Pavlínou 
Šafusovou po soutìži Mohelnická rolnièka patøilo pro mne k tìm povzbudivým. Ujistilo mì v názoru, že scé-
nickému tanci se vìnuje celá øada organizátorsky schopných kantorek.

Seznamte se: Pavlína Šafusová, Støíbro

• Proè asi tomu tak je?
„V západních Èechách je podle mého mínìní dost malá 
tradice. Je tam spousta lidí, pøistìhovalcù, kteøí nejsou 
starousedlíci. Chybí dlouhodobá kontinuita generací, pøe-
dávajících si zkušenosti. A to myslím ve všem. Lidi prostì 
nemají vyhranìný vztah k místu a tak se nevyjadøují naplno 
ani citovì, umìlecky.“
• Mimochodem, když jste skonèila u Jiøího Rebce, byla 
jste se od té doby podívat na nìjaké jeho další taneèní 
pøedstavení?
„Loni jsem vidìla jeho soubor v Ústí nad Orlicí, vystupoval 
na úvod celostátní pøehlídky scénického tance. Rok, nebo 
dva pøedtím jsem byla v Praze, protože bylo výroèí soubo-
ru spojené s pøedstavením. Pana Rebce jsem požádala 
i o videokazetu, takže jsem celé pøedstavení mohla vidìt 
ještì v klidu doma. I když je to urèitì v divadle s celou at-
mosférou trochu jinaèí.“
• Vedle toho, že vyuèujete tanec máte i firmu na prodej 
taneèní obuvi. To není úplnì bìžná kombinace, i když logi-
ku to samozøejmì má výbornou.
„Úplnì na poèátku moje dìti v souboru nemìly v èem ta-
nèit, nemìly obutí a proto jsem se zaèala pídit co a jak... 
Vzniklo to úplnì spontánnì. Když jsme nìkam pøijeli, ko-
legynì se divily, že máme krásnou obuv a tak jsem øekla: 
Já vám taky objednám. A tak to vzniklo. Protože není mož-
né, aby od nás maminky jezdily dìtem pro taneèní obuv 
do Prahy, nebo nìkam na Moravu. Rozšiøujeme sortiment 
i o jazzovou obuv a snad i dál.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

• Co vás vedlo k tomu, že jste zaèala uèit tanec? Nìkde 
se dá urèitì vystopovat zaèátek...
„Tanèila jsem v základní umìlecké škole v Tachovì, potom 
jsem tanèila v Praze v souboru scénického tance Jiøího 
Rebce. Nakonec jsem se vrátila zpátky do Støíbra, kde 
žádné tancování nebylo, žádné soubory, nic. A protože 
jsem nemìla možnost pravidelnì dojíždìt do Prahy na tré-
ninky a vìnovat se tanci dál aktivnì jako taneènice, zaèala 
jsem s dìtmi.“
• Jak dlouho máte vaše Taneèní studio?
„Taneèní studio mám jako soukromník od roku 1991 
na živnostenský list. S dìtmi pracuji ale deset let, pøed 
založením Taneèního studia jsem uèila pøi Domu dìtí. Dnes 
mám 80 žákù.“
• Kde berete inspiraci ke tvorbì?
„Nejvíc asi v hudbì. Když poslouchám nìkterou skladbu, 
která mì zaujme, pøemýšlím o ní, snažím se najít, co v ní 
je...“
• Zajedete si obèas nìkam na taneèní pøedstavení?
„Jezdím hodnì - byla jsem i na skupinì Alvina Aileyho, 
na slavnostním koncertì k narozeninám Pavla Šmoka 
ve Stavovském divadle, byla jsem v Plzni, kde nastudová-
val svoje choreografie s tamním souborem... Pøíležitostnì 
jedu tam, kde je nìjaké zajímavé vystoupení. Záleží na tom, 
aby bylo na dosah, protože ze západních Èech je pro nás 
tancování na všechny strany vzdálené. Jezdím na amatér-
ské pøehlídky, na soutìže ZUŠ, nebo na semináøe, kde 
se jako pedagog mùžu nìco nauèit.“
• Je v západních Èechách scénický tanec dostateènì 
rozšíøený?
„Myslím, že velmi málo.“

TS  STØÍBRO
v choreografii „CHORÁL A PÍSEÒ“
Foto: BoD

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY
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Když do Jablonce nad Nisou pøišel podzim, zdálo se, že jako každý rok 
zažene sychravé poèasí jeho obyvatele na pec (ty bohatší ke krbu), do-
nutí je utìsnit okna a vytáhnout fotky z letní dovolené u moøe. A pøece 
se nìco zmìnilo. V klubu Na Rampì, který je už témìø rok výkladní skøíní 
jablonecké kultury se zaèali scházet mladí lidé, které zaujal plakát zvoucí 
na lekce moderního výrazového tance. Tím, kdo naprosté vìtšinì z nich 
poprvé ukazuje a vysvìtluje, co je to zaè, je Barbora Zimermanová.
A tak jsem neodolal a pod dozorem své manželky (Bára je totiž velice 
pohledná dívka) jsem s ní usedl ke sklence dobrého pití a tahal z ní 
rozumy.
• Báro, na úvod trochu netradièní otázka: Mùžeš milionùm našich potenciálních 
ètenáøù o sobì nìco povìdìt?
„Je mi 23 let a jsem z Prahy. Teï ale trávím vìtšinu svého èasu v Liberci, kde 
studuji druhým rokem architekturu na Technické univerzitì.“
• Jaká byla tvoje cesta k tanci?
„Odmalièka jsem chodila do základní umìlecké školy, ale nejvíc mi dalo pùso-
bení ve Vysokoškolském umìleckém souboru. Tam jsem se dostala v osmé 
tøídì a vydržela tam až do osmnácti. Mìli jsme moc kvalitní vedení, pøedevším manžele Schneiderovy nebo Moniku 
Rebcovou. Obohatilo mì i to, že jsme každý rok pomáhali organizovat Mezinárodní týden tance. Prodávali jsme lístky, 
dìlali inspici, atd.“
• Co tì zaválo do Jablonce?
„Mìla jsem potøebu se nìjak hýbat, takže když se mi nepodaøilo najít nic v Liberci, kontaktovala jsem pøes známého 
klub Na Rampì, kde mì s radostí pøijali.“
• Uèila jsi tanec už nìkdy pøedtím?
„Ano, v Praze rok v MON-klubu a 3 roky v Domì dìtí a mládeže na Žižkovì.“
• Bereš to i jako pøíležitost si pøivydìlat?
„Ne, oni mi za to zatím ani neplatí, ale to nevadí, protože já to dìlám hlavnì pro radost. Zatancuji si pøi tom a ještì 
mám dobrý pocit, že jsem nìkoho nìco nauèila.“
• Kolik lidí chodí na tvoje lekce?
„Spousta, budu je asi muset rozdìlit. Mám z toho radost.“
• Máš v plánu udìlat s nimi i nìjakou choreografii?
„Urèitì, jinak by ta práce ani nemìla smysl. Snažím se všechny prvky, které je uèím, zakomponovat do taneèních vazeb, 
které bychom mohli použít.“
• Jaké techniky je uèíš?
„Jazz, Limona, Grahamovou... Jsou to ale jenom jejich prvky. Nesnažím se vychovat profesionální taneèníky, snažím 
se je nauèit hýbat a ... pobavit.“
Co dodat? Snad jen, že až bude v každém mìstì jedna taková Bára (nebo radši víc) nebudou pro vìtšinu lidí diskotéka, 
polka nebo Vlastimil Harapes jedinými asociacemi, které se jim pøi zaslechnutí slova tanec vybaví.

Libor Tampier

Velice pozitivní rozhovor s Bárou

Barbora Zimermanová Foto: archív

Porota „Mohelnické rolnièky“ v plném pracovním zaujetí Foto: BoD Foto: BoDDržitelé ceny „Mohelnická rolnièka“, ZUŠ Lanškroun
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Soukromé baletní studio CASSIO 
z Litvínova má za sebou 7 let èin-
nosti a vede ho Jarmila Hrabáková. 
Na Mohelnické rolnièce 97 v obou 
kategoriích tzn. do devíti a do pat-
nácti let obdrželi mladí adepti bale-
tu z Litvínova v disciplínì klasický 
tanec Cenu za úèast. Byli jedinými 
soutìžícími v disciplínì, jejich úro-
veò byla znamenitá, konkurence 
se nemuseli bát.
Kromì klasického tance soutìžili 
i v lidovém tanci, kde obsadili první 
místo II. kategorie pøed ZUŠ Šum-
perk a souborem Klip-Klap z Prahy. 
Ve II. kategorii získali hlavní cenu 
Mohelnickou rolnièku.
Abych si alespoò v hrubých rysech 
udìlal pøedstavu o práci Soukro-
mého taneèního studia CASSIO 
položil jsem Jarmile Hrabákové 

tyto otázky:
• Když k vám do studia pøijde zájemce, co mu mù-
žete nabídnout?
„Dìláme modernu, klasiku, balet, folklór, úplnì 
všechno, pracujeme i s manekýnkami a fotomo-
delkami.“
• Co z výše jmenovaného preferujete?
„Balet, klasiku“.
• Vyuèujete sama?
„Mám kolegyni Veroniku Kubištovou, jsme na to dvì. 
Dìtí máme osmdesát.“
• Co výsledky, úspìchy na soutìžích?
„Loni jsme vyhráli na Mohelnické rolnièce jedno 
druhé místo, dvì první i hlavní cenu Mohelnickou 
rolnièku.“
• Uživíte se tancem, nebo se vìnujete ještì nìèe-
mu dalšímu?
„Dìlám jenom tanec.“
• Proè jste si vybrala tanec?
„Tanèím od malièka, takže to je jediné, co umím.“
• Jaké máte školné ve vašem studiu?
„Školné je 300,- Kè mìsíènì a dìti mají 10 - 11 
hodin výuky týdnì.
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

CASSIO 
preferuje balet

Držitelé ceny „Mohelnická rolnièka“, CASSIO Litvínov,
ve dvou zábìrech z choreografie
MOTIVY Z LABUTÍHO JEZERA
Foto: BoD
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Kresba: Jan Steklík

Mìstské divadlo v Èeském Krumlovì 
si objednalo na 21. února celoveèerní 
pøedstavení „Všichni na jednom jeviš-
ti“ souboru C-DANCE z Ústí nad Orlicí. 
Na programu jsou choreografie Evy 
Veverkové. Pokud jste z Èeského 
Krumlova a okolí, nenechte si ujít!

Naše pozvánka

Informaèní centrum nadací poøádá od 25. ledna do 25. února informaèní kam-
paò s cílem zviditelnit NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE.
Pokud o tom ještì nevíte, bylo v Praze založeno „Volné sdružení nevládních 
neziskových organizací v kultuøe a umìní“, dále VSNNOKU, jehož posláním 
je sjednotit zásadní požadavky nevládních neziskových organizací z oblasti 
kultury a umìní vùèi vládì, parlamentu, vlastnímu resortu MK ÈR i místním 
samosprávám. Zároveò by mìlo kontaktovat své èleny uvnitø sektoru a spolu-
pracovat s nimi pøi vytváøení nových podnìtù ke konstruktivnímu øešení celé 
øady stávajících problémù.
VSNNOKU chce být pro své èleny (t.j. obèanská sdružení, nadace, obecnì 
prospìšné spoleènosti) významným zdrojem informací v souèasné spletité 
legislativní situaci.
Pøedsedkyní VSNNOKU byla zvolena Mgr. Yvona Kreuzmannová-Daòková (Ta-
nec Praha).
Chcete-li se dozvìdìt nìco bližšího, stát se èleny apod., informujte se u koordi-
nátorek VSNNOKU Šárky Joklové, nebo Marty Lajnerové. Adresa: Tanec Praha, 
Jirsíkova 4, 186 00 Praha 8, tel./fax.: 02/2319576, tel.: 0602/368979.

30 dní pro neziskový sektor

ARTAMA Praha poøádá ve dnech 14. 
a 15. února v Praze semináø moderní-
ho scénického tance. Semináø není 
urèen pro úplné zaèáteèníky. Místo 
konání bude urèeno podle poètu pøi-
hlášených úèastníkù.
Lektoøi semináøe: Ivanka Kubicová, Jiøí 
Lössl, Vladimíra Kartouzová aj.
Informace podá: Iva Švarcová - IPOS 
ARTAMA Praha, Køesomyslova 7, 
P.O.Box 2, 140 16 Praha 4 - Nusle. 
Tel.: 02/61 21 56 84-7
Fax.: 02/61 21 56 88.

Praktické semináøe!

F Reportáž z vystoupení Taneèní kon-
zervatoøe  Praha ve Státní opeøe

FMateriály z MTT 98
F Rozhovor s manažerkou Bratislav-

ského divadla tanca Bibiánou Mi-
kleovou

F Vaše bezprostøední dojmy??? 
(po pøedstavení BDT v Praze 10. 
ledna) známé osobnosti èeského 
taneèního svìta i náhodnì vybraní 
diváci odpovídají na naši otázku

F Rozhovor s taneèní kritièkou Valerií 
Preston-Dunlop z Anglie

F Fejeton Libora Tampiera
F Úvahy o moderním tanci, atd....

V pøíštím èísle 
pøineseme

Dùm dìtí a mládeže v Lomnici nad Popelkou poøádá 4. roèník hudební, ta-
neèní a pìvecké pøehlídky „Lomnické hudební jaro 98“. Pøehlídka probìhne 
4.- 5.dubna 1998. Taneèní kategorie jsou vyhlášeny tyto: Country tance, Mo-
derní tance - jednotlivci i skupiny, spoleèenské tance - páry, Scénické tance 
- skupiny. Festival je urèen dìtem a mládeži do 17 let vèetnì. Akce je urèena 
jak pro soubory ZUŠ, tak DDM nebo ze ZŠ. Bližší informace podá Dùm dìtí 
a mládeže Lomnice nad Popelkou PSÈ 512 51.

Víte o tom?

ZUŠ
PARDUBICE - POLABINY
v choreografii „MY“
Foto: BoD

TO ZUŠ ZÁBØEH
v choreografii

„MIKE OLDFIELD“
Foto: BoD
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Sponzorem tohoto èísla
Taneèních rozhledù

je 
Eva Veverková 

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,-

Od 15ti párů neúčtujeme poštovné!

Objednávejte na adrese: Ing. Ivo Šafus
    Soběslavova 1293

    349 01 Stříbro
   telefon: (0183)623193

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR poøádají IPOS - ARTAMA Praha a Sdružení pro dìtskou 
taneèní tvoøivost Celostátní pøehlídku dìtských skupin scénického tance, která se bude konat od 12. do 14. èervna 
v Kutné Hoøe.

P ø e h l e d   r e g i o n á l n í c h   k o l:

Praha a støední Èechy
Místo konání:
   Praha
Termín:
   18. nebo 25. dubna
Kontakt:
   Jiøí Melichar, DDM
    Krynická 490, 181 00 Praha 8 - Trója
   tel.: 02/855 37 90

Jižní Èechy
Místo konání:
   Lišov (u Èeských Budìjovic)
Termín:
   25. dubna
Kontakt:
   Marie Oberfalcerová, DDM
   U zimního stadionu 1, 370 01 Èeské Budì-

jovice
   tel. do zam.: 038/570 61-3

Západní Èechy
Místo konání:
   Plzeò - Divadlo ALFA
Termín:
   25. dubna
Kontakt:
   Jena Janovská
   Kralovická 45, 323 00 Plzeò
   tel.: 019/521835

Severní Èechy
Místo konání:
   Ústí nad Labem
Termín:
   18. dubna
Kontakt:
   Jindøich Šrejber,
   Kulturní støedisko ALBIS,
   Hrbovická 182, 400 01 Ústí nad Labem
   tel.: 047/560 15 05

Celostátní pøehlídka dìtských skupin 
scénického tance

Severovýchodní Èechy
Místo konání:
   Èervený Kostelec
Termín:
   2. kvìtna
Kontakt:
   paní Karešová, Mìstské kulturní støedisko
   5. kvìtna 1072, 549 41 Èervený Kostelec
   tel.: 0441/631 919
nebo:
   Naïa Gregarová, Støedisko amatérské kultury 

IMPULS
   Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové
   tel.: 049/42769
   fax: 049/46560

Východní Èechy
Místo konání:
   Ústí nad Orlicí
Termín:
   25. dubna
Kontakt:
   Dana Chládková, Støedisko kulturních slu-

žeb
   Dìlnická 219, 562 01 Ústí nad Orlicí
   tel.: 0465/52 1 0 47
nebo:
   Eva Veverková
   Havlíèkova 120, 562 01 Ústí nad Orlicí
   tel.: 0465/52 52 72 - ZUŠ

Severozápadní Morava
Místo konání:
   Zábøeh
Termín:
   15. dubna
Kontakt:
   Hana Dvorská, Kulturní a dìtské centrum 

mìsta Zábøeh
    ÈSA 1, 789 01 Zábøeh
   tel.: 0648/214 00, 224 61

Severovýchodní Morava
Místo konání:
   Ostrava
Termín:
   25. dubna
Kontakt:
   Kateøina Maceèková
   Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava,
   tel. do zam.: 069/226831
   tel. domù: 069/52480 (!!! po pøeèíslování 

bude platit èíslo 069/6626763 !!!)

Jihovýchodní Morava
Místo konání:
   Zlín - Otrokovice
Termín:
   21. bøezna
Kontakt:
   Leona Hozová, TŠ DOMINO
   Na Honech 4922, 760 05 Zlín 5
   tel.: 067/72 118 09
   mobil: 0603 523 003

Jižní Morava - v jednání
Místo konání:
   Brno
Termín:
   4. dubna
Kontakt:
   Vìra Belháèová, DDM Lužánky
   Lidická 50, 658 12 Brno
   tel.: 05/412 100 57-8

Hlavní koordinátor:
   Dana Ždímalová
   Centrum dìtských aktivit
   IPOS-ARTAMA Praha
   Køesomyslova 7
   140 16 Praha 4
   tel.: 02/61 21 56 84 - 7
   fax: 02/61 21 56 88
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FNa desetidenní umìlecký zájezd odejel do Libanonu v první polovinì ledna 
Pražský komorní balet. Místo pobytu - Bejrút. Tamnìjší diváci se mohli se-
známit s choreografiemi Šibenièky (moravské lidové písnì v úpravì Spirituál 
kvintetu), s Dvoøákovými Veèerními písnìmi, s Mahlerovými Písnìmi potulné-
ho tovaryše a s baletem Seul (šansony Jacquese Brela). Autoøi choreografií 
jsou Jiøí Kylián, Libor Vaculík a Petr Zuska.

   Pokud si neumíte v tomto okamžiku Libanon zasadit do konkrétních zemìpis-
ných souvislostí, je to pøímoøský stát (Støedozemní moøe) a sousedí se Sýrií 
a Izraelem.

F Taneèní konzervatoø Praha ve dnech 17.1. a 21.1. uvedla v budovì Státní 
opery Praha nové pøedstavení svých studentù. Na programu byly: P.I.Èajkov-
skij - Serenáda pro smyèce (choreografie G.Balanchine), Claude Debussy 
- Nuages (choreografie J.Kylián - první uvedení v ÈR) a Johann Strauss - Ples 
kadetù (choreografie Ivo Váòa Psota). POZOR! Toto pøedstavení mùžete 
shlédnout ještì 25.2. ve 1400 a v 1900 hod.

Ve zkratce, aneb Letem svìtem

• Jako pedagog Taneèního centra Praha o.p.s. vyuèujete klasiku v rámci „Dal-
šího vzdìlávání pedagogických pracovníkù“. Jak se vám pracuje s dospìlými 
lidmi? Jsou ještì tvární?
„Jsou tvární. Já si jich pøedevším vážím pro jejich smysl o obor. Dìlají pokroky. 
Dá se to poznat na první pohled u základních primárních vìcí.
Záleží u nich na chytrosti, intuici... Na chtìní. A oni chtìjí. Kdybych nemìl jako 
kantor odezvu, když chybí atmosféra, materiál, který chce, tak nemùžu praco-
vat. Naopak materiál, lidi, kteøí se chtìjí nìco nauèit mì inspirují, vygradují. 
Hodina se potom staví úplnì sama.
Mám samozøejmì pøipravené vìci, ale když vidím chybu, zastavím se a pracu-
jeme - to se vždycky vyplatí.“
• Kdybyste veèer mìl možnost jít na taneèní pøedstavení a volit mezi klasikou, 
nebo modernou, jaký styl byste si vybral?
„Èlovìk se má orientovat ve všem. Samozøejmì, klasiku mám rád, na klasice 
jsem vyškolený a maximálnì ji uznávám, ale rùzné moderní taneèní smìry mají 
„nerv“, napìtí, život.
Sám jsem prošel vším. Byl 
jsem roky v angažmá v Ná-
rodním divadle, kde jsem 
tanèil ve velkých klasic-
kých baletech, ale zaèínal 
jsem jako jednadvacetiletý 
po škole a vojnì u Luboše 
Ogouna v Baletu Praha. To 
byl moderní soubor a vzni-
kl nìkdy kolem roku 1963, 
nebo 1964. Roky jsem byl 
u Pavla Šmoka. To bylo 
nìco!
Ale dobrý balet se dìlá 
na víc místech a nedìlám 
rozdíly mezi styly.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Dvakrát Ivan Krob

Víte, co je nejúmornìjší 
práce pøi vzniku každého 
nového èísla Taneè-
ních rozhledù? Od-
stranit pøeklepy. 
Každý nový èlánek èteme 
mnohokrát, proženeme 
ho elektronickým ko-
rektorem a stejnì když 
pøineseme èíslo z tiskárny ejhle! 
Tu chybí písmenko, tam naopak pøe-
bývá, nebo co je horší - objeví se jiné 
pozmìòující smysl slova. Naštìstí je 
tìch pøekplepù minimum, když na nì-
jaký narazíte, nekamenujte nás.
Nejvìtší problém je, když zaène øádit 
tiskaøský šotek a objeví se z nepozor-
nosti, nebo z únavy skuteèná faktogra-
fická chyba.
Jediné, co mì tìší v mém hoøi 
nad tiskaøskými šotky a mými pøe-
klepy, že i v èasopisech s týmy pro-
fesionálních korektorù obèas napíší 
takový „gól“, že se èlovìk nestaèí 
divit. Uvádíme pøíklad z programové-
ho televizního týdeníku SATELIT, kde 
americký taneèní film TANEÈNÍCI pøe-
køtili v redakci bez problémù na TRO-
SEÈNÍCI. (V hlavní roli M.Baryšnikov, 
koukali jste?)

-mn-

Lov na 
tiskaøského 
šotka

ã
Zatím co v „Satelitu“ šotek øádil jedna báseò,

v „TV magazínu“ naštìstí spokojenì spal.
ä

Foto: BoDIvan Krob pøi výuce v Taneèním centru Praha o.p.s. ¯   ¯
¯
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Na návštìvì Taneèního centra Praha o.p.s. jsem si popovídal s øadou uèitelek TO ZUŠ pøi jednom z víkendových se-
mináøù tøíletého „Dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù“. Výbìr z tìchto rozhovorù pøedkládám ètenáøské obci 
Taneèních rozhledù.

• Co dìláte jako vaši hlavní práci?
„Jsem vyuèený spojový mechanik a pracuji na ústøednì Teleco-
mu.“
• Proè se chcete vìnovat naplno tanci?
„Nechci se tomu vìnovat, já už se tomu vìnuji naplno. Pro mì 
je to koníèek, který se stal drogou. A protože už nemùžu být 
interpret, uèím aspoò dìti. Baví mì to.“
• Co bylo pro vás impulsem, že jste zaèala dìlat tanec?
„Tanec se mi vždycky hroznì líbil, ale nikdy jsem si netroufla 
se nìkam pøihlásit. Ale dìlala jsem krasobruslení. U krasobrus-
lení je nutný balet. A postupnì krasobruslení zaniklo a u baletu 
jsem zùstala.“
• Øeknìte mi nìco o tanci v Mostì?
„Jsou tam dvì ZUŠ, na obou se tanec uèí. Dál jsou tam rùzné 
taneèní kroužky.“

Šárka Málková, TO ZUŠ Litomyšl, tøiètvrtì úvazku
• Proè jste se pøihlásila do Taneèního centra Praha?
„Protože nemám speciální taneèní vzdìlání a myslela jsem, že si 
ho tady doplním. Jsem tu tøetím rokem.“
• Dává vám to nìco?
„První rok mi dal hroznì hroznì moc, ale teï mám pocit, že si 
neodvážím domù tolik nových vìcí jako ze zaèátku. Bude to tím, 
že jeden pøedmìt vyuèuje jeden lektor, který má svùj styl, rukopis 
a já už ho za ty roky znám.“

Eva Štefková, uèitelka TO ZUŠ Nìmèièe, pùvodnì vystudovala 
ekonomickou školu, má 4 dìti
„Zaèala jsem uèit proto, protože je nedostatek uèitelù taneèní-
ho oboru. Ne snad v okresních mìstech, ale v menších mìs-
teèkách urèitì ano. U nás v okrese Prostìjov je mimo centrum 
nìkolik „zušek“ ve vìtších vesnicích. Já uèím v Nìmèicích. Pøe-
de mnou v Nìmèicích nebyl žádný kantor na tanec asi 15 let. 
Pod Nìmèice patøí ještì poboèky, je to práce pøímo na vesnicích. 
Dìti chodí, mají velký zájem, jsou šikovné a je škoda, že tam tak 
dlouho nikdo neuèil.“
• Proè jste zaèala dìlat právì tanec?
„Tanec mì vždycky zajímal. Chodila jsem do lidušky a tanèila 
v souboru Valašský kroužek v Brnì. Dìlala jsem valašský folklór. 
Vyjadøovat se pohybem je mi blízké.
I dnes se orientuji hodnì na lidový tanec, na folklór. Mimo náš 
folklór mì zajímají tance jiných národù, pøedevším izraelské tance. 
Sama jsem vedoucí skupiny, která se vìnuje židovskému tanci.
Ještì bych se vrátila k Taneènímu centru - také jsem sem zaèala 
jezdit proto, abych mìla vzdìlání v oboru. Cítím odpovìdnost vùèi 
dìtem, abych nìco umìla, abych je uèila dobøe.
Bohužel výuka zde je vlastnì jenom doškolování na tøi roky, kva-
lifikaci mi nezvedne, budu poøád neaprobovaná. Nikde ale žádná 
jiná možnost není, jak si taneèní vzdìlání i „papírovì“ doplnit. Je 
to tady ale jediná možnost, kam se dá jezdit, aby se èlovìk nìco 
nauèil, i když nesplòuje, co bych chtìla, to znamená mít alespoò 
základní aprobaci pro obor.
Ještì bych chtìla øíci, že paní Schneiderová má výbornì vypraco-
vanou metodiku, hodnì mi její hodiny dávají pro práci s dìtmi.“

Všem výše jmenovaným dìkuji za rozhovor.
-mn-

O radostech i starostech s uèitelkami TO

Marcela Vlèková - uèitelka TO ZUŠ Kadaò, 15 hodin týdnì
• Co vám to tady dává, proè sem jezdíte?
„Abych mìla vyšší kvalifikaci, abych mohla dìlat to, co dìlám.“
• Preferujete klasiku, nebo modernu?
„Modernu“.
• Vyjedete si obèas nìkam za tancem, kromì návštìvy Taneè-
ního centra?
„Jezdím i na další semináøe, nebo festivaly scénického tance, 
na soutìže. Inspiruji se všude možnì po republice.“

Marie Jirmanová, TO ZUŠ Šumperk
• Preferujete klasiku, nebo modernu?
„Líbí se mi všechno. Mám ráda i lidový tanec. A u dìtí záleží 
na tom, co zvládnou.“
• Chodí k vám hodnì dìtí do školy na taneèní obor?
„Dìti nám pøebírají mažoretky a disko tance. Školy nám nechtìjí 
dìti posílat, protože díky zvýšeným úvazkùm uèitelky nemají co 
uèit a øeší to tím, že si otevírají taneèní kroužky. Disko kroužky 
špatné kvality. Když pøijdu dìlat nábor, narazím na nì. Nìkteré 
prostì odmítly spolupracovat s tím, že disko kroužek dìtem staèí. 
Je to mùj problém - jak dostat dìti do „hudebky“. Pøemýšlím, co 
s tím udìlat. Asi by pomohl nìjaký èlánek do domácích novin.
Je to problém, když uèitelky ze základní školy odmítnou spolu-
pracovat.
Nìkteøí rodièe se navíc zbláznili do mažoretek. Chodí, ukazují 
šatièky a øíkají: Dìti pojedete do Anglie, do Nìmecka. - Dìti rok 
i víc pochodují na dvì písnièky a rodièe tomu fandí a øíkají, jaká 
je to krása.“

Jana Volrábová, uèitelka ve vedlejším pracovním pomìru 
na TO ZUŠ v Mostì
• Jak dlouho sem jezdíte?
„Druhým rokem. Pro mì je to tady ideální, jednou za mìsíc strá-
vit víkend s tancem. Protože mám málo dovolené, abych mohla 
jezdit nìkam navíc. Vlastnì jsem se jinak k semináøi nedostala, 
pokud nìkdo nepøijel pøímo do Mostu a to už se dlouho nedìje. 
Jsem ráda, že toto studium existuje.“
• Mohla byste zevšeobecnit své zkušenosti, máte pocit, že jste 
se nìco nauèila?
„Urèitì. Jak praxe, tak teorie. Všechno mi nìco dává.“

Foto: BoDZ výuky v Taneèním centru Praha o.p.s.
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O tom, že hudba a zvuk vùbec jsou nedílnou souèástí 
tance, jistì není tøeba nikoho pøesvìdèovat. A že tech-
nicky nekvalitní nahrávka mùže jinak zdaøilou chore-
ografii úplnì zlikvidovat, i to je neoddiskutovatelné. 
Jenomže kde a jak se dozvìdìt, jak s kterým zaøíze-
ním pracovat, co od nìj oèekávat a jak provádìt jeho 
údržbu? S tím mají umìlci vždy velké problémy. Proto 
vznikla tato technická poradna, ve které se vás poku-
sím provést záludnostmi práce se zvukem. Ale dost 
øeèí, pojïme se vìnovat prvnímu a zøejmì i nejrozšíøe-

nìjšímu zaøízení, kterým je
KAZETOVÝ MAGNETOFON
Máte jej jistì nejen ve svých sálech, ale s nejvìtší pravdìpodobností i doma. 
Urèitì však netušíte, jak velké rozpìtí kvality u tìchto pøístrojù existuje. Pojï-
me se tedy nejprve vìnovat tomu, jak pøi nákupu rozeznáme kvalitní pøístroj 
od toho pro nás nepoužitelného. V prvé øadì jej rozhodnì nekupujte na tržnici. 
Prodavaèi se vìtšinou kroutí, mají-li vydat øádnì vyplnìnou úètenku s razítkem. 
O tom, že existuje nìco jako záruèní list také vìtšinou nemají ani potuchy. Jako 
souèást dokladù k nakupovanému pøístroji chtìjte vždy i seznam smluvních 
opraven, jinak vám pøi první závadì nastanou pravdìpodobnì velké potíže.
Když už jsme si øekli kde nekupovat a jaké doklady naopak vyžadovat, zamìøme 
se na cenu. Uvìdomte si, že vysoká cena není zdaleka zárukou vysoké kvality. 
Vìtšinou se nevyplácí kupovat magnetofon v kompaktní vìži. Pøi poruše které-
koliv èásti pak musíte do opravny odnést i èásti fungující.
K ovìøení kvality kazetového magnetofonu nepotøebujete vysokoškolské vzdì-
lání elektrotechnického smìru. Staèí na to vaše smysly a nìkolik málo fint. 
První test je zrakový. Otevøete kazetový prostor a podívejte se do nìj. Bude 
podobný tomu, který je vyfocen na obrázku è.1. Abychom se zde zorientovali, 
pøipravil jsem schématický obrázek è.2. Na nìm je znázornìna pásková dráha 
a v ní dvì magnetofonové hlavy. První z nich – její èelo bývá èerné – se jmenuje 
mazací a má za úkol kvalitnì smazat starý nepotøebný záznam. K ní se ještì 
vrátíme. Druhá hlava má naopak èelo støíbrnì lesklé. Ta se jmenuje kombi-
novaná, protože pøi nahrávání funguje jako záznamová a pøi pøehrávání jako 
reprodukèní (pozn.: existují i magnetofony tøíhlavé, ale ty bývají natolik vysoce 
kvalitní a drahé, že se jimi zde zabývat nebudeme). Tøetí vìcí, o které bychom 
v páskové dráze mìli vìdìt, je pøítlaèná kladka. Je to váleèek tmavé barvy. 
Má-li vaše pøítlaèná kladka tvar soudku, pak je nejvyšší èas navštívit odborný 
servis. Tato deformace vzniká opotøebením a vy si možná lámete hlavu nad tím, 
proè vám magnetofon likviduje jednu kazetu za druhou. Poslední vìcí, o kterou 
se v páskové dráze budeme zajímat, je tónová høídel. Ta spolu s pøítlaènou 
kladkou zajiš�uje posuv pásku.
A teï, když už víme co je co, mùžeme se nauèit první trik k odhalení nekvalit-
ního magnetofonu. Pøi otevøeném kazetovém prostoru a bez vložené kazety 
stisknìte tlaèítko pro pøehrávání. Èela obou hlav by mìla být v jedné rovinì tak, 
jak to ukazuje nákres è.3 a pøi stisku pøehrávacího tlaèítka by se mìla vysunout 
zároveò. Pøítlaèná kladka se opøe o tónovou høídel. Pokud je ve výchozí pozici 
mazací hlava šikmo (viz. obr. è.4), pak se pøi stisku tlaèítka pro pøehrávání 
ani nevysune do polohy z obr. è.3. Vìtšinou bývá i výraznì užší. Taková poloha 
je typická pro mazací magnet místo mazací hlavy. Ke smazání starého zázna-
mu sice dojde, ale v nahrávce je šum a to tím vyšší, èím víckrát byla kazeta 
pøi poøizování nového záznamu smazána. Takovému magnetofonu se vyhnìte 
na sto honù.
Další vìcí, které vìnujte pøi nákupu pozor, je regulátor úrovnì záznamu. Pokud 
jej magnetofon nemá, poohlédnìte se po jiném typu. Nahrávací automatika je 
sice pohodlná, ale pro nás nepoužitelná. Následuje-li totiž po silnìjší pasáži 
tichá a delší èást, zaène ji automatika zesilovat. To je jednak nežádoucí, pro-

Technická poradna

Obr. è.2
1 - mazací hlava, 2 - kombinovaná hlava,

3 - pøítlaèná kladka, 4 - tónová høídel,
4 + 5 - plochy, které je nutno èistit

Obr. è.4
1 - mazací magnet, 2 - kombinovaná hlava,

3 - pøítlaèná kladka, 4 - tónová høídel;
èelo mazacího magnetu není v rovinì s èelem

kombinované hlavy, jedná se
o vekvalitnìjší kazetový magnetofon

Obr. è.3
1 - mazací hlava, 2 - kombinovaná hlava,

3 - pøítlaèná kladka, 4 - tónová høídel;
èelo mazací hlavy je v rovinì s èelem

kombinované hlavy, zøejmì se jedná o kvalitnìjší 
kazetový magnetofon

Obr. è.5
Kazetový magnetofon nesoucí toto oznaèení je vybaven 

obvody DOLBY B, DOLBY C a DOLBY S, které 
slouží k potlaèení šumu. Nahrávku poøízenou tímto 
zpùsobem je nutno pøehrávat opìt na magnetofonu 

vybaveném pøíslušným obvodem DOLBY. Na ostatních 
magnetofonech je sice reprodukce také možná, ale 
je vhodné potlaèit výšky a nebude pøesnì odpovídat 

originálu.
Kazetový magnetofon nesoucí toto oznaèení je dále 
vybaven obvodem DOLBY HX PRO, který slouží k 
potlaèení šumu a zkreslení na vysokých kmitoètech. 
Nahrávku poøízenou tímto zpùsobem není nutno 

pøehrávat na magnetofonu vybaveném tímto obvodem. 
DOLBY je registrovaná ochranná známka a nesou ji 
pouze kvalitní magnetofony. Její zneužití je trestné.

Obr. è.1
Pohled do páskové dráhy kazetového magnetofonu

1 - mazací hlava, 2 - kombinovaná hlava,
3 - pøítlaèná kladka, 4 - tónová høídel,

1 2 3

4
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tože z pianissima vznikne klidnì i forte, a jednak vzroste neúnosnì šum v nahrávce. Ruèní øízení záznamové úrovnì je 
pro naše potøeby absolutní nutností.
Existuje ještì jeden test, ke kterému potøebujete umìt pouze èíst. Nese-li kazetový magnetofon logo a nápis DOLBY, 
bude mít zcela urèitì i skuteènì kvalitní mazací hlavu i ruèní øízení záznamové úrovnì. Firma, která udìluje licenci 
na použití svého systému DOLBY, velmi pøísnì dbá na to, aby výrobek byl ve všech smìrech kvalitní.  DOLBY systém 
slouží ke zlepšení odstupu signálu od šumu (pozor – neumí potlaèit šum pøítomný v poøizované nahrávce!) a mùžete 
se setkat s verzemi DOLBY B, C a S. U systému DOLBY je dùležité nahrávku pøehrávat na pøístroji, který je vybaven 
stejnou verzí DOLBY systému, jakou byla nahrávka poøízena!
U solidních kazetových magnetofonù bývá bìžnou vìcí i samostatné a oddìlené vstupy a výstupy signálu. To kompaktní 
vìže nemívají a nemùžete tak nahrávat napøíklad z jiného magnetofonu.
Pokud jste po pøeètení tìchto øádkù zklamáni svým pøístrojem, pak jste uèinili první krok ke zkvalitnìní svých nahrávek. 
V opaèném pøípadì vám gratuluji. V obou pøípadech si však pøeètìte pozornì i následující kapitolu s názvem
ÚDRŽBA
Máte kvalitní pøístroj a on ne a ne hrát èistì. To ovšem mùže mít na svìdomí i nedostateèná údržba. Vìtšina lidí vùbec 
netuší, že páskovou dráhu je tøeba èistit. Ti, kteøí to vìdí, mnohdy používají èistící kazety. Brrrrr. Taková kazeta sice 
dráhu vyèistí, ale vìtšinou tak, že neèistoty prostì obrousí. Samozøejmì pøi tom obrušuje i citlivá èela magnetofono-
vých hlav. Jak tedy èistit správnì? Pøipravte si špejli (mùže být i z umìlé hmoty ale nesmí být kovová), vatu a èistý líh. 
Na konec špejle namotejte vatový tampónek, napus�te jej lihem a opatrnì, bez násilí, oèistìte èela obou (u tøíhlavých 
magnetofonù všech tøí) hlav, tónovou høídel a pøítlaènou kladku. To vše se nejlépe èistí pøi zapnuté funkci pøehrávání 
bez kazety – je si však tøeba dát pozor na to, aby se na nì nenamotala vata. A znova zdùrazòuji – vše bez násilí. Bude-
te-li takovou údržbu dìlat pravidelnì pøibližnì po každých deseti hodinách provozu, magnetofon se vám odmìní èistým 
zvukem s jasnými vysokými tóny. Ty totiž špínou na hlavách trpí nejvíce.
Chcete-li se o svùj pøístroj starat opravdu vzornì, mìli by jste provádìt pøibližnì po každých tøiceti hodinách provozu 
demagnetizaci páskové dráhy. Zní to sice hroznì, ale jde o triviální úkol. Pro tuto èinnost existuje speciální demagneti-
zaèní kazeta. Tu prostì vložíte a potom se již øídíte návodem k jejímu použití.
A to je pro tentokráte vše. Pøíštì se podíváme na magnetofony kotouèové a na gramofony. Pokud se domníváte, že jsou 
již historií, vyvedu vás z omylu. V našem seriále se samozøejmì zmíníme i o CD pøehrávaèích, zaøízení zvaném MiniDisc 
a nezapomeneme ani na poèítaèe. Pokud máte nìjaké dotazy, pište je na adresu vydavatele uvedenou na stranì 18 
v tiráži. Bude-li ze strany ètenáøù zájem, uspoøádám semináø k této problematice v rámci Mezinárodní taneèní dílny 
konané zaèátkem hlavních prázdnin v Ústí nad Orlicí.

-BoD-

Obr. è.5 (nahoøe)
Pohled na èelní panel velmi kvalitního magnetofonu firmy SONY

s DOLBY B-C-S NR HX PRO, model TC-WE705S,
s automatickou kalibrací a autoreverzem.

Obr. è.7 (vpravo)
Pohled na demagnetizaèní kazetu

Již třetí ročník Festivalu české a slovenské taneční tvorby Entrée k Tanci
proběhne 17.-20. dubna 1998  v Hradci Králové.

Je vítanou příležitostí pro řadu zahraničních partnerů zmapovat
nejnovější dění na naší taneční scéně a zároveň možností

předvést ukázky z chystaných projektů, které mají
šanci se objevit na Tanci Praha ’98.

Není vyloučeno hostování předního německého souboru S.O.A.P. Dance Theatre Frankfurt
Rui Horty a víkendové semináře zahraničního pedagoga.
Z předběžně shlédnuté nabídky českých choreografů lze počítat s účastí Moniky Rebcové, Petra 
Tyce, Barbory Látalové, Dance Puella Šárky Vrašťákové aj., ale i vybranými díly škol 
a zájmových souborů, např. Domina, Akordů Č.Kostelec, C-DANCE Ústí n/Orlicí, BT Studia Pardubice, Stodoly, 
Konzervatoře J.Ježka, Duncan Centra atd.
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Chcete získat pøedplatné TANEÈNÍCH ROZHLEDÙ zdarma?
Máte jedineènou pøíležitost!

Každý, kdo získá 3 nové pøedplatitele, dostane zpìt své pøedplatné 
za tolik èísel, kolik si jich v prùmìru noví pøedplatitelé objednají.

Napø. 1. pøedplatitel si objedná náš èasopis od dubna (t.j. 8 èísel)
a další dva od února (t.j. 10 èísel).

Výpoèet je tedy: ((1*8)+(2*10))/3 = 9,3 zaokrouhlenì 9.
Získáte tedy zpìt pøedplatné za 9 èísel. Mùžete se také
spojit 4 a o úsporu se podìlit. V tomto pøípadì získáte

pøi celoroèním pøedplatném náš èasopis za 15,-Kè za výtisk!!!
NO NESTOJÍ TO ZA TO?

!!! POZOR - SOUTÌŽ!!!
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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

!!! VÝHODY PØEDPLATNÉHO !!!
Nabízíme Vám velmi výhodné pøedplatitelské slevy.

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

Pøi celoroèním pøedplatném ušetøíte na jednom výtisku 
5,-Kè a ušetøíte tak peníze za více než dvì èísla!!!

Cena jednoho pøedplaceného výtisku je pouze 20,-Kè!

Staèí èitelnì vyplnit objednací lístek a zaslat jej na 
adresu vydavatele.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA - NEVYSTØIHUJTE - KOPÍRUJTE
Objednávám pøedplatné èasopisu TANEÈNÍ ROZHLEDY
od nejbližšího možného èísla za cenu 20,-Kè za èíslo.

       Pøíjmení a jméno pøedplatitele .... :   ______________________________  

  Ulice a èíslo popisné.................. :   ______________________________  

  PSÈ a mìsto............................. :   ______________________________  

  Pøedplatné uhradím ................... :   ¨ složenkou                                  

                                                        ¨ fakturou

  Datum a podpis (razítko) ............ :   ______________________________  

     ¨ Zasílám v jedné obálce 3 objednávky nových pøedplatitelù. Moje adresa je:

      ¨ Jsme 4 noví pøedplatitelé a objednávky posíláme hromadnì v jedné obálce.

HHH SOUTÌŽ *** ZAŠKRTNÌTE CO SE HODÍ *** SOUTÌŽ HHH



ZAJISTÍME PRO VÁS V KRÁTKÝCH TERMÍNECH
VYDAVATELSKÉ, TYPOGRAFICKÉ, A FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY

poèítaèová sazba:
reklamních letákù, brožur, knih atd.

Bohumír Džubej - BoD
Mírové námìstí 131

P.O.Box 47
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 0465 - 52 43 52
Mobil: 0602 416 913

E-mail: bod@uo.fairnet.cz

ZAJISTÍME TAKÉ TISKÁRENSKÉ SLUŽBY
NA ADRESE

TISKÁRNA GRANTIS
Smetanova 510

562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. + Fax: 0465 - 52 57 41



Santražiny 4224
P.O.Box 450
760 05 Zlín

NABÍZÍME
TANEÈNÍ PIŠKOTY CVIÈEBNÍ PIŠKOTY

od velikosti 23 vèetnì
podešev z usnì

             kùže ambo:  220,-Kè
                      textil:  180,-Kè

podešev z pryže
             kùže ambo:  220,-Kè
                      textil:  180,-Kè

             kùže ambo:  244,-Kè
                      textil:  220,-Kè

dìtské do velikosti 22 vèetnì
podešev z usnì

             kùže ambo:  213,-Kè
                      textil:  150,-Kè

podešev z pryže
             kùže ambo:  206,-Kè
                      textil:  140,-Kè

             kùže ambo:  226,-Kè
                      textil:  206,-Kè

Ceny jsou uvedeny vèetnì 22% DPH.

Cvièky jsou standardnì vyrábìny v barvì bílé a èerné,
pøípadné jiné barevné provedení je možno projednat.

Množstevní slevy dle dohody.

Objednávat je možno písemnì i telefonicky.

Adresa: DOMINO
            P.O.Box 450
            Santražiny 4224
            760 05 Zlín 5

Informace:
   Tel: (067) 721 8708
   Tel. + Fax: (067) 721 1809
   Mobil: 0603 526 003
     0603 508 153
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