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přípravě vzorové kopie pro distribuci.
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Fotografie na titulní stránce:

BRALEN (Slovensko) na jedné z archivních fotografií 
Ivo Mièkala

TANEÈNÍ ROZHLEDY  vychází bez jakýchkoliv grantù a dotací z Ministerstva kultury i dalších institucí.

Pøed rokem, v záøí 1997, vyšlo první èíslo Taneèních rozhledù. V listopadu druhé tzv. pilotní èíslo a od ledna 1998 vycházíme jako 
mìsíèník. Kdo èasopisu zprvu z nejrùznìjších dùvodù moc nevìøil asi už dnes chápe, že své plány myslíme opravdu vážnì. Podaøilo 
se vytvoøit základní okruh odbìratelù, který se stále rozrùstá a to je asi nejvìtší potvrzení správnosti zamìøení Taneèních rozhledù. 
První odbìratele máme i na Slovensku a to je pro nás za a) velký dùvod k radosti a za b) èasopis si tak pøirozenou cestou vytváøí 
své image, protože se snažíme v rámci možností o dìní ve slovenských souborech informovat. Poslední, kdo nás tento týden kon-
taktoval z Bratislavy se žádostí o zaslání Taneèních rozhledù, byl hudebník a taneèník Peter Groll.
Velký rozsah vìnujeme pøedevším akcím jako jsou Celostátní pøehlídky scénického tance, nebo festivaly typu Entrée k Tanci, 
kde se úèastní nejvíce èeských taneèníkù, pedagogù a dalších fanouškù. Vìnujeme se školám - navštívili jsme koncerty Taneèní 
konzervatoøe Praha, nebo jsme pobývali na akcích Taneèního centra Praha o.p.s. Další svùj zájem bychom rádi vìnovali konzerva-
toøi Duncan Centre (nejen z dùvodù výroèí Isadory Duncan) a postupnì i dalším školám, ZUŠkám nebo soukromým studiím, tak 
jak projeví zájem.
Píšeme o profesionálních umìlcích i o nìkterých zahranièních festivalech a dalších akcích.
Dùležitá je vaše chu� být zviditelnìni, když nás pozvete k sobì na reportáž, na termínu se domluvíme. Je to vždy jen otázka dohody 
a vzájemné tolerance.
Pokud vás zajímá, co chystáme do budoucna, asi nejdùležitìjší bude rozšíøení èasopisu od nového roku. Další veledùležitá novinka 
bude vydání Taneèních rozhledù roèník 1997 - 1998 na CD-ROM. Právì tak jsme se objevili na Internetu na stránkách našeho 
vydavatele (adresa Internetových stránek je http://www.bod.cz). Pro expanzi èasopisu to jsou pomìrnì zásadní vìci, i když bìžný 

abonent, který nás odebírá poštou asi nej-
víc ocení nìjakou tu stráneèku navíc.
Tento úvodník píši 21. srpna a proto 
se ještì v krátkosti zmíním o tomto datu-
mu v souvislosti s okupací tehdejší ÈSSR 
1968. Kdo z vás si myslíte, že tento ter-
mín nesouvisí s tancem, mýlíte se. Z toho-
to pohledu byl velmi cenný televizní seriál 
Století tance, který ukazoval, jak momen-
tální politická situace úzce ovlivòuje dìní 
v taneèním svìtì. Díky sovìtským tankùm 
a následné „normalizaci“ se náš taneèní 
svìt (nejen on) ocitl v absolutní izolaci. 
Vymotat se z umìleckého marasmu oné 
neslavné doby a dotáhnout naše taneèní 
umìní na svìtovou úroveò po všech stra-
nách bude zøejmì ještì tìžší než nastar-
tovat hospodáøství. Když se seženou nové 
„mašiny“ mùže továrna vyrábìt na úrovni 
doby, ale zkuste nahradit dvacet let kul-
turní nekontinuity v myšlení umìlce a lidí 
vùbec. Samozøejmì byli nìkteøí š�astnìjší, 
co obèas mohli ven a i u nás díky rùzným 
kanálùm mìli lepší možnost komunikace 
s „venkem“, ale stejnì zejména pøi vlast-
ní tvorbì na vše museli hledìt møížovím 
autocenzury.
Proè o tom píšu? Nezapomínám, že vlast-
nì díky dnešní svobodì (a kolegovi vydava-
teli Bohumíru Džubejovi) mùžu realizovat 
svùj sen - vydávat taneèní èasopis. A vám, 
naši milí ètenáøi pøeji, abyste své sny 
(umìlecké) také zkusili realizovat.

Mirek Nìmec

Rok se s rokem sešel

ANTARES PRAHA Foto: Pavel Štoll
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Povídáme si se Zuzanou Bacovou
Zuzana Bacová z Bratislavy byla v prvním èervencovém týdnu jednou z lektorek Mezinárodní 
dílny soudobého tance v Ústí nad Orlicí. Proto jsem využil jedineènou pøíležitost popovídat si 
s ní a seznámit s ní blíže i vás:
• Mohla byste v krátkosti pøedstavit své taneèní curriculum vitae?
„Zaèala jsem tancovat hned, jak jsem zaèala chodit. Mìli jsme tanec jak se øíká v rodinì, 
moje teta tancovala ve S1⁄4UKu a já jsem byla poøád v pohybu. Když jsem byla vìtší, chodila 
jsem na sportovní i moderní gymnastiku, nic jiného v Žilinì, odkud pocházím, nebylo. Potom 
se rodièe rozhodli, že bych mìla studovat tanec na konzervatoøi a to znamenalo, že jsem 
dalších osm let strávila na taneèní konzervatoøi v Bratislavì.
Studovala jsem balet, ale nakonec pøišel úžasný zlom v mém životì, š�astný okamžik, kdy jsem 
si zlomila nohu a nemohla jsem se dál vìnovat baletu. Nemohla jsem pokraèovat „na špiè-
kách“ a to mi pomohlo, abych se pøeorientovala na nìco svobodnìjšího. Dìlala jsem dál lidový 
tanec, s kterým jsem i absolvovala konzervatoø.
Lidový tanec mi pomohl víc se otevøít modernímu tanci. Poté jsem vystudovala VŠMU Brati-
slava a soubìžnì se studiem na VŠMU jsme s Milanem Kozánkem založili naši spoleènou 
skupinu Artyci. Nyní, to znamená dva roky po škole, jsem na volné noze. Uèím v naší skupinì, 
uèím i pøi dalších pøíležitostech jako je tato doma i v zahranièí. Mimo to jsem spoluzakladatel-
kou a organizátorkou Asociace souèasného tance, která vedle jiného organizuje mezinárodní 
festival Bratislava v pohybu.
Tolik ve zkratce.“
• Mùžete se pokusit srovnat èeskou a slovenskou taneèní scénu s ohledem na to, kde se dìje 
víc vìcí, kde je progresivnìjší vývoj?
„Mám pocit, že se všude nìco dìje - s tím rozdílem, že: Protože u nás na Slovensku nebyla 
taková silná tradice klasického tance jako u vás, jsme o nìco více otevøenìjší novým taneèním 
principùm. Nevím detailnì, co se u vás dìje, i když urèitou pøedstavu mám, ale mám pocit, 
že jakoby se neumíte v Èechách odpoutat od baletu, od baletní formy. I když urèitì i u vás 
jsou choreografové, kteøí tvoøí jiným zpùsobem, než se tvoøilo doposud.
Na Slovensku více experimentujeme. Neøíkám, že je to dobré, nebo špatné, prostì se snažíme 
objevovat nové vìci a nebojíme se pustit ani do vìcí, u kterých není jisté, zda vyjdou.“
• Vidìla jste napø. vystoupení BDT Stravinského Ptáka Ohniváka a Svatby?
„Jsem velmi ráda, že tento soubor vznikl a že pracuje... Co se týká pohybového slovníku 
a zpùsobu práce jako moderní tanec bych toto pøedstavení urèitì nedefinovala. Jano Ïurov-
èík pracuje tradiènìjším zpùsobem. Neøíkám, že je to špatnì. Ale moderní tanec to pro mì 
není, spíše bych zvolila oznaèení moderní balet, nebo souèasný balet. To, že se tento soubor 
prezentuje jako divadlo moderního tance mi z tohoto pohledu vadí.“
• Mohla byste oznaèit co pro vás tedy je prototypem souèasného moderního tance?
„Je toho moc. Líbí se mi na souèasném tanci, že pøedstavuje obrovskou škálu všeho možné-
ho - od taneèníkù, kteøí jsou ovlivòováni rùznými bojovými styly, japonským tradièním tancem, 
prací se scénografem, hudbou... Líbí se mi na souèasném tanci, že je mnohotvárný a proto 
nemám žádné prototypy.
Mohu uvést, s kým èasto pracuji a èí pohybové filozofie mi vyhovují. Napøíklad americký 
choreograf Frey Faust, který sedm rokù pùsobil v Nìmecku, vyuèoval i v Bratislavì a i my 
z Bratislavy jezdíme za ním na stáže po Evropì. Má vlastní speciální pohybovou metodu, která 
je mi velmi blízká.
Dál mohu jmenovat Ivana Wolfe ze Švýcarska. Ale zajímají mì i jiné skupiny, o kterých si 
ale nedovedu pøedstavit, že bych já sama s nimi spolupracovala, i když se mi jejich práce líbí. 
Je to napø. La La La Humen Steps z Kanady, nebo práce Phillipe Découflé z Francie.
Nejvíc mì ale ovlivnili Frey Faust a Ivan Wolfe pochopitelnì díky tomu, že jsem s nimi praco-
vala.“
• Myslíte si, že je publikum dnes vychované k tomu, aby kromì klasického a moderního baletu 
pøijalo nìco úplnì nového?
„Publikum nikdy nebude úplnì pøipravené. Publikum je tøeba stále vychovávat. Umìní stále 
pøináší nìco nového. Právì tak by mìlo zrát i publikum a my se o to musíme snažit.
Hodnì pøemýšlím, když tvoøím, nad cestou jak vycházet ze sebe a zároveò jak dìlat i pro pu-
blikum. Netvoøit tak, že já si dìlám, co chci a nezajímá mì, co si o tom bude øíkat publikum. 
Proto když s naší skupinou tvoøíme, snažíme se spolupracovat s dramaturgem, s výtvarníkem, 
se skladatelem, s lidmi mimo tanec, kteøí k naší tvorbì ale dokáží nìco øíci z jiného úhlu 
pohledu.“
• Jedním z témat v diskusích pøi mezinárodní ústeckoorlické dílnì byla videoprojekce, se kte-
rou, jak se mi zdá, se u nás takøka „roztrhl pytel“. Jaký je váš názor na tento typ práce?
„I já zaèínám být trochu háklivá v poslední dobì na videoprojekci. Nìkdy se dokáži pøistihnout 
u myšlenky, že videoprojekci odmítám už jaksi preventivnì... Ale vážnì - když videoprojekce má 
opodstatnìní a já vycítím z pøedstavení, že choreograf ví, proè videoprojekci používá, dokáže ji 
propojit s tancem, tehdy videoprojekci chápu jako úžasnou vìc, která posune umìlecký dojem 
z pøedstavení do jiné dimenze. Když se dílo podaøí, jde z pøedstavení cosi magického.
Na videoprojekci mì zajímá rozdíl mezi plasticitou tance, kde se používá jevištì, hloubka 
prostoru, šíøka, vícerozmìrnost... a videoprojekcí coby plochou. Pomìr, kontrast mezi tìmito 
dvìma svìty mì velmi zajímá. Nìkteøí choreografové napø. Édouard Lock ze skupiny La La 
La Houman Steps velmi dobøe pracují s videoprojekcí. Od nìho bych se uèila, jak pracovat 
s videoprojekcí, když bych ji chtìla použít. Jsem pro videoprojekci, pokud má význam.
V podstatì bych ale od videoprojekce ustoupila, protože samotný fakt, že je u tance videoprojek-
ce už skuteènì není nic nového. Mìlo by se objevit nìco úplnì nového, cosi... co, nevím.“

Dìkuji za rozhovor, tìším se nìkdy zase na vidì-
nou.
Na závìr našeho rozhovoru mi ještì Zuzana Baco-
vá øekla, že má pocit, že tanec si nevybrala ona, 
ale že má pocit, že tanec si vybral ji. To je vìta, 
která se mi dnes pøi pøepisování tohoto rozhovoru 
neustále vkrádá jako motto.

-mn-

P.S. Zbývá ještì dodat, že možná nìkteøí z vás znají 
Zuzanu Bacovou alespoò nepøímo díky její publikaèní 
èinnosti. Pokud se vám dostal nìkdy do rukou slo-
venský èasopis Tanec (vychází podle tiráže èasopisu 
pouze ve ètvrtletních intervalech), jistì jste v nìm 
objevili øadu jejích èlánkù.

Foto: BoD
Zuzana Bacová byla pøi Mezinárodní taneèní dílnì 98’
v Ústí nad Orlicí jednou z lektorek



4 5

David Vávra mì poprvé zaujal svým pohybem v roce 1989. Hrál jsem 
tehdy s „mým“ rockovým orchestrem Kulièky na jakési vernisáži „Praž-
ského výtvarného salónu“ a David Vávra tam èetl verše a pøedvedl neza-
pomenutelnou pohybovou kreaci. Potom jsme se vidìli ještì nìkolikrát, 
pøi úèinkování v rámci „Èeské kulturní úderky“ atd. Teprve letos pøed 
prázdninami byla koneènì pøíležitost zeptat se ho, jak je to s jeho vztahem 
ke scénickému tanci.
• Vy sebou na jevišti tak krásnì „šijete“, pramení to snad z nìjakého 
vztahu ke scénickému tanci?
„No poèkejte „šijete“, jak to myslíte?“
• Øeknìme, že je to specifická pohybová kultura, možná až poezie, když 
se tak vlníte.
„No vidíte! Šije se tøeba veèerní kostým... Ale vážnì - je to promyšlené 
a hodnì prostudované. Mùj scénický pohyb vychází z tuhé páteøe a uvol-
nìných konèetin.“
• Vìnujete nácviku takové pohybové kreace hodnì èasu, nebo to pøijde 
samo?
„Ètyøicet jedna let cviku.“
• Dá se øíci, že vás nìjakým zpùsobem ovlivòuje moderní scénický ta-
nec?
„No... Chtìl bych vám na to øíci vtipnou odpovìï, že neovlivòuje on mì, 
ale já jeho, ale to by byla asi blbost, že jo? Víte, že já vlastnì moderní 
tanec vùbec neznám? Já vlastnì o nìm nevím vùbec nic, i když! Svého 

Pokus o taneèní interwiev s Davidem Vávrou, 
protagonistou divadla Sklep

èasu jsem studoval v Paøíži a zrovna tam bylo období tance, nìjaký festival, 
takže jsem nìkdy v roce 1983 shlédl asi pìt taneèních divadel. Macky 
Mary - nepletu si název?, potom nìjaký Kylián, to ale byla klasika, nejvíc 
konzervativní z toho všeho, jinak ostatní pøedstavení byla opravdu moderní 
a výrazovì zajímavá. Nìkdy to ani nebyl tanec, ale pohybovì zpracované 
pøíbìhy, šlo to až kamsi dál než by šel pouhý tanec. Dá se øíci - bylo to 
vyznání taneèníkù... Takže v té dobì jsem docela náhodou vidìl všelicos, 
jinak o dìní v tomto žánru nemám opravdu pøehled.“
• Líbí se vám taneènice, mínìno jako eroticky pøitažlivý symbol ženy?
„No to nemusí být jenom taneènice, to mùže být i tlustá spisovatelka, 
tu stupnici má asi každý postavenou jinak. Ale když vidím tancovat ženy, 
tak se mi líbí, to ano.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

TANEÈNÍ
ROZHLEDY
TANEÈNÍ

ROZHLEDY

• Vyjdìme z toho, že nìkdo vùbec nezná váš soubor. Jak byste ho tako-
vému èlovìkovi v krátkosti charakterizovala?
Anna Sedlaèková: „Vlastnì to ani není soubor. Je to projektová skupina, 
to znamená, že lidi pracují spoleènì na nìjakém projektu a moje jméno 
urèité projekty zastøešuje. V nìkterých projektech jsem zároveò i choreo-
grafem, v jiných projektech pracují jako choreografové hosté. Jsou to lidé, 
které máme rádi, které známe a jejichž práce se nám zdá zajímavá.“
• Mohla byste øíci nìco o vaší vlastní taneèní historii?
„Je dost dlouhá. Zaèínala jsem v patnácti letech v bratislavském sou-
boru Bralen, kde jsem pùsobila šest rokù. Potom jsem byla v souboru 
Auriga pedagog a Taneèník, souèasnì jsem studovala VŠMU v Bratislavì, 
katedru taneèní tvorby. Po jejím skonèení jsem pracovala se skupinou 
A DATO už i na svých vlastních choreografiích. Souèasná skupina AS 
Project existuje asi tøi roky.“
• Kde hledáte inspiraci?
„Inspirace asi pøichází sama. Když èlovìk má urèité zkušenosti, má zájem 
o urèité vìci, mùže v nìm nìjakým zpùsobem zaèít dozrávat nápad, cosi, 
co by chtìl divákovi sdìlit. U mì je to velmi subjektivní záležitost, jsou 
vìci, které mì z našeho života zajímají...“
• A co hudba?
„Hudby vyslechnu dost, nìkdy pracuji s hudebníky, v souèasné dobì 
intenzivnìji pracuji a zkoumám možnosti zvukù, které mùžeme sami 

„vyrobit“. A� je to práce s hlasem, nebo zvuky, které vznikají pøi pohybu 
taneèníkù, zpìv.
Nevybírám si velká témata známých hudebních skladatelù, protože mám 
dojem, že jejich velká a významná díla jsou hodnotná sama o sobì. Tìžko 
bych je mohla svým pohybovým projevem ještì více umocòovat.“
• Kdyby jste mohla navštívit libovolný taneèní koncert èeského souboru, 
co byste si vybrala?
„Ráda bych vidìla nové pøedstavení Kristýny Lhotákové, velmi se mi 
líbila i Barbora Krýslová s jejím novým duetem, které mì velmi mile 
pøekvapilo. Zajímají mì též práce Lenky Flory a Simone Sandroniho 
a studentù a absolventù Duncan Centra. Máme k této škole dobré vzta-
hy, hostovali jsme též na scénì Duncan Centra. Jejich zpùsob práce je 
podobný našemu.“
• Øeknìte závìrem nìco o vašich kontaktech s Martou Renzi.
„S Martou Renzi se známe už ètyøi roky. Její pohled na skloubení osob-
ního a umìleckého života je zajímavý pro nás pro všechny. Její inspiraci 
mùžeme vidìt i v našich vlastních choreografiích, nebo v choreografiích 
Petera Grolla, který ji zná asi tøi roky. Tato inspirace není prvoplánová, 
každý si z této spolupráce bere inspiraci k vlastní práci. Marta už byla 
tøikrát na Slovensku, my se chystáme podruhé do USA, kde budeme mít 
na podzim turné po východním pobøeží.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Anna Sedlaèková - AS Project

Ve dnech 5. - 19. èervence se na zámku v Mnichovì Hradišti uskuteènil 
Mezinárodní tvùrèí ateliér, jehož motto znìlo „Odlišnost, Tolerance, Se-
tkání“. Náplní této dílny, jíž se zúèastnili mladí lidé ze Švýcarska a Èeské 
republiky, byly lekce moderního tance (Monique Décosterd), indického 
tance kathak (Nathalie Rapaille, Ivana Hessová) a japonského bojové-
ho umìní aikido (Marco Jaccoud). V takzvaných „veèerních pøástkách“ 
vystoupili za velkého zájmu divákù z širokého okolí v prostorách zámku 
napøíklad i studenti Taneèního centra Praha èi Bohnická divadelní spo-

leènost. Na závìr dílny se uskuteènilo pøedstavení, v nìmž se odrazila 
dvoutýdenní èinnost všech úèastníkù.
Celý projekt se mohl uskuteènit díky Studiu Citadela (pražské kulturnì - te-
rapeutické centrum) a taneènímu divadlu Théatre les Montreurs d’Images 
(Ženeva) a pøedevším díky dvìma pøedstavitelkám tìchto subjektù Ivanì 
Hessové a Monique Décosterd a za pøispìní nadace Pro Helvetia. O tìchto 
dámách a jejich spolupráci se doètete v nìkterém z dalších èísel.

Libor Tampier

Letní dílna - Mnichovo Hradištì
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Každoroènì se hlásí na umìlecké školy øada nových adeptù. Od záøí 
1998 nastoupí na taneèní konzervatoø Duncan Centrum v Praze Marti-
na Moravcová ze ZUŠ Lanškroun. Na celostátní pøehlídce scénického 
tance dìtských souborù v Kutné Hoøe jsem se jí zeptal, proè si vybrala 
jako obor studia právì tanec a jaké pøedstavy má o svém budoucím 
taneèním uplatnìní:
Martina Moravcová: „Pùvodnì jsem tanec studovat nechtìla, chtìla jsem 
jít na støední pedagogickou školu do Litomyšle a být uèitelkou ve školce. 
Ale potom pøišla jedna naše uèitelka s tím, že kdo by to chtìl zkusit na 
nìjakou konzervatoø, že by snad mìl šanci.
Napadlo mì, že to mùžu zkusit. Když se nedostanu, pùjdu do Litomyšle. 
Ale vyšlo to. Jsem ráda, že jsem byla pøijata.
Chtìla bych školu úspìšnì vystudovat a potom bych se chtìla vìnovat 
dìtem - žákùm. Pøedávat jim to, co mì nauèila paní uèitelka Iveta Zahrad-
níková i to, co se nauèím na škole.
Ale chtìla bych si zatanèit i v nìjakém muzikálu, tanèit v divadle, abych 
mohla pozvat na pøedstavení i uèitele, kteøí mì uèili.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Pøed novým školním rokem

Foto: BoD
Martina Moravcová (na snímku uprostøed s bílými ponožkami)
pøi nácviku choreografie

Poté, co dokonèila docházku do taneèního oboru LŠU u paní uèitelky Evy Malátové v Pardubicích, vystudovala taneèní konzervatoø, hlavní obor lidový 
tanec. Dnes Kateøina Brožová vyuèuje tanec na ZUŠ Pardubice - Polabiny. Na Celostátní pøehlídku dìtských skupin scénického tance v Kutné Hoøe 
postoupil její tanec Listy a vítr.
• Když jste studovala tanec, mìla jste pocit, že jste si vybrala správnì?
„Neumìla bych si pøedstavit, že bych dìlala nìco jiného.“
• Jaké byly vaše další kroky po dokonèení studií na konzervatoøi?
„Tanèila jsem tøi roky ve Státním souboru písní a tancù. Potom jsem se ale „pøivdala“ zpátky do Pardubic a po mateøské dovolené mi bylo nabíd-
nuto, abych v Pardubicích zaèala vyuèovat.“
• Dnes vyuèujete. Splòuje tato práce vaše nìkdejší pøedstavy, pokud jste, co se týká tance, mìla nìjaké ideály?
„Pøedstavovala jsem si, že budu tancovat, nepøedpokládala jsem, že nìkdy budu vyuèovat. Ale práce s dìtmi mì baví.“
• Jak vznikl tanec Listy a vítr, se kterým zde vystupovali vaši žáci?
„Bylo to èíslo, které bylo urèeno na závìreèný koncert naší školy. Kolegyním se líbilo a tak mi poradily, abych se s ním zúèastnila i této pøehlídky. 
Nebylo to èíslo, které by vzniklo specielnì jen pro pøehlídku.“
• Byla jste spokojená s výsledkem, pøedvedli vaši žáci co jste od nich oèekávala?
„Úplnì podle mých pøedstav to nebylo. Už ten tanec tanèí dlouho, mám pocit, že teï tanèí urèitou setrvaèností. Jejich forma byla naèasovaná na re-
gionální pøehlídku na duben.“
• Co se vám zde v Kutné Hoøe líbilo z prací vašich kolegyò, urèitì jste vidìla alespoò èást pøehlídky?
„Líbilo se mi vystoupení ZUŠ Èervený Kostelec, potom choreografie Marcely Látalové ze ZUŠ Èernošice a „Mládí“ ZUŠ Uherské Hradištì.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Malý rozhovor s Kateøinou Brožovou

Èas od èasu pøemýšlím nad otázkou, do jaké míry je scénický tanec pojmem všeobecnì známým a co si pod tímto oznaèením lidé z rùzných oborù 
pøedstavují.
Pro taneèníky, pedagogy, organizátory a propagátory tance mohou být odpovìdi na naši anketní otázku zajímavou sondou do mínìní tzv. kulturní 
veøejnosti.
• Co víte o scénickém tanci?
Libor Vacek, Praha, povolání - v souèasné dobì odchází z Ès. televize a vrací se do Ès. rozhlasu: „Nevím toho mnoho, ale jedno vím zcela urèitì. 
Mám tento žánr velmi rád. Vidìl jsem øadu vystoupení scénického tance, i nìkterá špièková vystoupení. Vždycky to pro mì byl velký zážitek.
Dokonce mohu øíci, že nemám moc rád klasický tanec - tímto oznaèením myslím tanec spoleèenský, nikoliv balet. Spoleèenský tanec mi skuteènì 
mnoho neøíká. O to víc mám radìji scénický tanec, který je pro mì umìleckým dílem, artefaktem, vyjádøením, je pro mì komunikací. Považuji ho za 
jeden z umìleckých oborù naprosto rovnoprávných se všemi ostatními.
Tedy ptáte-li se mì, co vím o scénickém tanci jako odborník - skoro nic. Ale jako laik, jako divák odpovím: Je to nìco, co mohu-li, tak nevyne-
chám.“
Jiøí Svìrák, Praha, skladatel, hudebník, pedagog: „Vzhledem ke své profesi se scénickým tancem pøicházím do styku, protože píši èasto scénickou 
muziku pro divadla, kde se pochopitelnì èasto objevuje pohyb i tanec. Obèas spolupracuji s choreografem. Naposledy jsem vidìl in natura v Praze 
scénicky provedenou Bernsteinovu Mši, mimoto sleduji scénický tanec v pardubickém divadle, kde obèas pùsobím. Dívám se na scénický tanec i 
v televizi. Jsou to zajímavé vìci - prùøez ruským baletem, jeho historií, nebo taneèní poøad, který loni vyhrál televizní Zlatou Prahu. Moc se mi líbila 
ukázka japonského tradièního tance na Bachovu violoncellovou sonátu.“
Milan Uhde, Praha, spisovatel, po roku 1989 významný èlen politické garnitury: „O scénickém tanci jsem slyšel. Ale nikdy jsem nevidìl žádné pro-
vedení, o kterém bych mohl øíci, že je to scénický tanec. Takže já se musím pouèit.“
Draga Zlatníková, kulturní pracovnice, básníøka, Jièín: „Scénický tanec mì velmi zajímá, protože jsem bývalou uèitelkou tìlesné výchovy a právì k 
pohybové složce spojené s hudbou mám velice blízko. Scénický tanec je pro mne nìco, co ráda vidím a co mì nenechává klidnou. Jestliže je cho-
reografie dobøe a vtipnì pøipravená, pak si myslím, že scénický tanec mùže pøinést velký zážitek. Zejména pak lidem, kteøí mají pohybovou fantazii 
a kteøí „vìdí o èem to je“.“

Redakce dìkuje za spolupráci ThMgr. Ervínu Kukuczkovi.

Anketa, anketa, anketa
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Otázky pro:
Martinu Hezkou (Svobodná obecná škola Jablonec n. Nisou)
• Mohl bych se vás zeptat, co se vám líbilo z prací vašich kolegù zde 
v Kutné Hoøe?
„Mì se líbilo úplnì všechno, protože se dá i pøedpokládat, že když je to 
celostátní pøehlídka, že se zde uvidí výbìr pìkných tancù. Asi by sem 
porotci nepustili nìco, co by propadlo. Takže mì se líbilo všechno. Byla 
jsem spokojená.“
• Vy sama jste zde mìla tanec Voda. Byla jste spokojená s tím, jak vaše 
dìti tanèily?
„Byla jsem spokojená. Vím èeho jsou schopné a vydaly ze sebe maximum. 
Jsou to dìti, které nechodí do zušky, navštìvují kroužek pøi základní 
škole a tancují druhým rokem. Skuteènì podaly opravdu maximum, jsem 
s nimi spokojená.“
Dìkuji za rozhovor.

Otázky pro:
Laïku Košíkovou (ZUŠ Uherské Hradištì)
• Jste spokojená s vystoupením vašich žákù?
„Samozøejmì, že nìco malinko pokazili, ale v rámci možností jsem 
s nimi spokojená.“
• Co se vám líbilo z prací vašich kolegù?
„Škoda, že nemám s sebou program, nevím pøesnì názvy... Každý tanec 
mìl nìco do sebe - nìco bylo hezky udìlané, nìkde byly šikovné dìti... 
Zajímavá byla Nekoneèná cesta ZUŠ Lanškroun. Zajímavá byla Stonožka 
Bruntál coby spojení umìleckých a sportovních gymnastek, holky vypadaly 
opravdu krásnì. Já jsem mimochodem bývalá sportovní gymnastka.“
• Bylo zde nìjaké èíslo, které se vám nelíbilo?
„Asi ne. Že bych nìco zkritizovala to asi ne. Jeden tanec zaujme víc, druhý 
míò, ale že by bylo nìco, co by sem nepatøilo, to nemohu øíci.“
Dìkuji za rozhovor.

Otázky pro:
Tamaru Vlachynskou (Stonožka Bruntál)
• Jste spokojená s výkonem vašich žákù?
„Ano“.
• Co se vám líbilo z prací vašich kolegù?
„Je toho hodnì, mám všechno jmenovat? Moc se mi líbil tanec V zajetí 
bílého pavouka, nebo Nekoneèná cesta, Voda, Sousoší, Dokulata... Tady 
bylo tolik krásných vìcí!“
Dìkuji za rozhovor.

Otázky pro:
Yvonu Piskovou (Poprask Zábøeh na Moravì)
• Jste spokojená s prací vašich žákù?
„Chtìla bych je pochválit, protože se snažili. Když jde do tuhého, umí 
zabrat. Když nemají náladu, tak to na nich poznáte, ale když o nìco jde, 
tak jim vìøím a dùvìøuji, že ze sebe dají, co mùžou.“
• Co se vám líbilo z prací vašich kolegù?
„Tanec V zajetí bílého pavouka (Legarmm Klášterec nad Ohøí). Líbil se mi 
nápad i provedení. Tanec mì zaujal, nesplýval v šedi s ostatními tanci. 
U nìkterých nevím ani jak se jmenovaly, i když jsem je shlédla všechny. 
Prostì nìkteré tance mi splynuly v jeden celek. Potom se mi líbila první 
skladba - Tanec loutek (TS MŠ Papírenská, Èeské Budìjovice), protože 
si myslím, že práce s úplnì malými dìtmi je to nejnároènìjší, co mùže 
být. Protože malé dìti uhlídat a ještì je nìco nauèit, sjednotit, nauèit 
vnímat hudbu a všechno okolo, je to nejnároènìjší. Vìtší dìti už jsou 
pøece jen soustøedìnìjší. Takže uhlídat, aby se malé dìti soustøedily 
v ten jeden okamžik...!
• Mimochodem, když se rozhlédneme, jsou tady snad samé uèitelky 
tance a žádní mužové - pedagogové (až na jednu vyjímku). Máte nìjaký 
názor, proè tomu tak je?
„Tak to vám mùžu øíci úplnì pøesnì, proè tomu tak je! Tomuto oboru 
se nevìnuje z mužù nikdo proto, protože na to nemají nervy!!! Na to mají 
nervy pouze ženské, které vydrží od a až do zet pøipravit dìti, aby k nìè-
emu vypadaly. Muž, když uvidí, že dìti nejsou tak dobré, jak by si pøed-
stavoval, tak to vzdá. Nesnaží se. Bohužel tato práce není vidìt za pùl 
roku, ani za rok. Práce s dìtmi pøinese své výsledky až v pozdìjším vìku 
a chlapi, když nevidí, že mají úspìch hned, tak je to pøestane bavit.“
Dìkuji za rozhovor.

Otázky pro:
Lešovskou Pavlínu (Gama Šumperk)
• Jste spokojená s výkonem vašich žákù?
„Musím je pochválit. Holky se snažily, protože vìdìly, že o nìco jde. 
Vidìla jsem sice i pár chybièek, ale to se stane, prostì nervozita. Od re-
gionálního kola se hodnì zlepšily.“
• Co se vám líbilo z prací vašich kolegù?
„V zajetí bílého pavouka, potom se mi líbily dìti z mateøské školky v prv-
ním èísle - Tanec loutek, Rosou se tøpytí v provedení Stonožky Bruntál, 
líbila se mi i Vrabèí beseda.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Kutná Hora 1998 - rozhovory

Foto: BoD
Kutná Hora 98’ - ZUŠ - Èervený Kostelec
chor.: Sousoší
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Foto: BoD
Kutná Hora 98’ - ZUŠ Okružní - Zlín
chor.: Vrabèí beseda

Veèer po pøehlídce (13.6.) jsem zastihl u kávy èlenku lektorského týmu Bohumíru Cveklovou z Prahy. Požádal jsem jí o první dojmy z pøehlídkového 
odpoledne.
Bohumíra Cveklová: „Pøehlídkové odpoledne bylo pøíjemným pøekvapením. Shodli jsme se s porotou, že pokud jde o pøimìøenost vìku, výbìr hudby, 
námìtu a jeho choreografické zpracování zde nebyly žádné vážné prohøešky. Byly samozøejmì tance zdaøilejší, jiné ménì zdaøilé.
Nìkteré tance malých dìtí byly skuteènì velmi pìkné. Napøíklad tanec Svobodné obecné školy Jablonec nad Nisou s názvem Voda. Skuteènì se jim 
podaøilo vyjádøit nejrùznìjší šplouchání, vlnìní a pøelévání vody. Dìti tanèily citlivì, bylo vidìt, že vìdí, o èem téma tance je. Vypadaly zaujatì a po-
daøilo se jim vyjádøit urèitou náladu. Mimochodem, mìly i pìkný kostým.
U starších dìtí lze sledovat èlenìní na soubory, které pracují vyslovenì s moderním tancem - v této oblasti dominuje léta letoucí Eva Veverková 
se ZUŠ Ústí nad Orlicí, která zde pøedvedla skladbu Dokulata. Šlo o vyjádøení kulatého, oblého pohybu, jako rekvizity byly použity velké míèe a dìti 
hravým zpùsobem s tìmito míèi pracovaly v rámci celé škály možností. Bylo to velmi pøíjemné èíslo.
Dále porotu velmi zaujala choreografie Marcely Látalové (ZUŠ Èernošice). Byla to doslova hlubinná práce ve smyslu, že Marcela Látalová pracuje nejen 
na pohybu jako takovém, na tìlesném citu, koordinaci, tøíbení, dynamickém i rytmickém odstínìní pohybu, ale že ve vzácné harmonii a rovnováze 
rozvíjí i vnitøní cítìní taneèníkù. Její dìti nevykonávaly jenom nìjaké pohyby, ale oni je prožívaly.
Byly zde i skladby z polohy klasické - na hudbu Leoše Janáèka, nebo na hudbu Corelliho - to byla závìreèná skladba Slavnostní tanec Hany Pivcové, 
provedená velice èistým zpùsobem.“
• Bylo zde nìco, co se vám spíše nelíbilo?
„Diskutovali jsme v porotì o nìkolika tancích. Byla to napø. mateøská škola Papírenská z Èeských Budìjovic. Ovšem, bylo uvádìno i v komentáøi, 
že tato MŠ je zamìøena více na sport, než na umìlecké obory. Pohyb byl více ménì gymnastický a trochu rozpor - téma bylo Loutky, zatímco díven-
ky byly obleèeny v romantickém stylu baletních sukének, chlapci, kteøí pøinášeli loutky, byli ve velmi souèasném sportovním obleèení. Chybìl zde 
dostatek citu pro styl. Dìti by mìly být vedeny buïto sportovním zpùsobem a potom by ta skladbièka mohla být gymnastická, napø. s míèky, nebo 
s èím si dìti hrají... Takto si ale uèitelka a choreografka položila nesplnitelný úkol pro sebe i pro dìti.
Potom jsme diskutovali nad taneèní skladbou starších dívek - ménì se nám líbil tanec V temném lese ZUŠ Šumperk. Autorka si zvolila hudbu Modesta 
Petrovièe Musorgského, kterou zcela necitlivì „u�ala“. Èást skladby Obrázkù z výstavy autorka prostì nedokonèila zpùsobem dosti necitlivým. Šlo 
o jakési lesní skøety, o projev, který se nám v porotì zdál nepøíliš výstižný, ani nápaditý i vzhledem k vìku dìtí. Šlo o opakující se prvky bez jejich 
dalšího rozvinutí. Téma lesa a pohádkových bytostí je lákavé a dalo by se jím velmi mnoho øíci, pokud by ovšem pøišel správný nápad.
Nìkolik tancù bylo postavených na technice moderního tance, kterou dìti ale ne pøíliš dobøe zvládly. Tyto tance pùsobily rozpaèitì, protože záleží 
jak se diagnostikuje schopnost dìtí a jak se jim „dávkují“ taneèní prvky. Nìkdy staèí jen trochu pøecenit, nebo nìkdy i snad podcenit a vyjde nevý-
razný výsledek.
Ale zaujala nás zde skladba dvanáctileté dívenky Kateøiny Lískové, kterou nacvièila se svými kamarádkami. To byl pøekvapivý zážitek. Podaøilo se jí 
nacvièit tanec s velkým napìtím, který díky okolnostem svého vzniku rozhodnì ozvláštnil letošní pøehlídku. Objevilo se tu skuteèná dìtská vlastní 
tvorba.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Kutná Hora 1998 - oèima porotcù

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY
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Foto: BoD
Kutná Hora 98’ - ZŠ - Plzeò Skvròany
chor.: Mond

Foto: BoD
Kutná Hora 98’ - ZUŠ - Náchod
chor.: Poetické etudy
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Eva Malátová: „Úroveò byla velmi dobrá, tech-
nicky šla úroveò nahoru. Líbil se mi napøíklad 
tanec Rosou se tøpytí Stonožky Bruntál, kde byly 
dìti technicky perfektní, byly krásnì obleèené... 
Ale to je otázka penìz, protože urèitì nemá 
každý soubor na to, aby mohl takto dìti obléci. 
Na technické vybavenosti tohoto souboru bylo 
znát, že dìlají také gymnastiku.
Líbil se mi tanec Mládí na Janáèkovu hudbu 
(ZUŠ Uherské Hradištì), který naplòoval hudeb-
ní pøedlohu pìkným obsahem.
• Je nìco co se vám vyloženì nelíbilo?
„Ne, všechny tance mìly svoji urèitou úro-
veò.“
• Co byste popøála do dalších rokù scénické-
mu tanci?
„Pøála bych mu více nápadù, protože hodnì 
èísel, které jsem zde vidìla, mi spíše než co 
jiného pøipomínaly etudy. Jestliže choreograf 
chce nìco vyjádøit, mìl by za tím jít. Jít jednak 
po hudební linii, jednak po tom, co si sám 
pøedstavuje. V každém pøípadì by mìl chore-
ograf hodnì pøemýšlet nad tím, co chce øíci 
divákùm.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Kutná Hora 98 -
Rozhovory, 
názory,
hodnocení

na Celostátní pøehlídce dìtských skupin 
scénického tance v Kutné Hoøe 13. èervna 
1998:
TS MŠ Papírenská, Èeské Budìjovice: Tanec 
loutek
ZUŠ Okružní, Zlín: Vláèek
Svobodná obecná škola Jablonec n/Nisou: 
Voda
ZUŠ Èervený Kostelec: Sousoší
ZUŠ Okružní, Zlín: Vrabèí beseda
Vánek ZUŠ Pardubice - Polabiny: Listy a vítr
ZUŠ Šumperk: V temném lese
15. ZŠ Plzeò, Skvròany: Mond
Poprask Zábøeh: Klauni
ZUŠ Tøinec: Ptám se, ptám se, pampeliško
ZUŠ Tachov: Smuténka
Dance Perfekt, Praha 4: Tanec ve vìtru
Gama Šumperk: Tanec pro déš�
Stonožka Bruntál: Rosou se tøpytí
ZUŠ Náchod: Poetické etudy
ZUŠ Uherský Brod: Kaskáda
ZUŠ Ústí nad Orlicí: Dokulata
ZUŠ J.Praveèka Lanškroun: Nekoneèná cesta
ZUŠ Uherské Hradištì: Mládí
ZUŠ Èervený Kostelec: Prší déš�
Horizonty Havíøov: Vítr ve vlasech
LEGARMM Klášterec nad Ohøí: V zajetí bílého 
pavouka
ZUŠ Charbulova, Brno: Vìneèek
ZUŠ Èernošice: Lidská obydlí - doteky prosto-
rù
Primavera Praha: Slavnostní tanec

pozn.: Poøadatele pøehlídky bych chtìl pro pøíští roèníky upozornit, že program pøehlídky by mìl 
obsahovat nejen jména souborù a odkud jsou, ale pøedevším jména choreografù (!!!). Pokoušel 
jsem se je sice v Kutné Hoøe zjistit, ale byla to témìø detektivní práce, protože sice je moderátor 
uvádìl, ale obèas mu nebylo úplnì ideálnì rozumìt. Prostì, co je psáno, to je dáno a dokumenty 
z pøehlídky by tato jména mìly obsahovat. Nemluvì o tom, že jsem v programu postrádal u cho-
reografií použitou hudbu a snad mohla být uvedena i stopáž tance.
A v rámci nìkolika málo organizaèních negativ se nemohu nezmínit: Øadu úèinkujících souborù 
po pøíjezdu do divadla v Kutné Hoøe velice nemile zaskoèilo, že chybìla jedna z hlavních organi-
zaèních smìrnic - rozpis zkoušek jednotlivých souborù. Øekli byste, že to snad není na celostátní 
akci možné, ale bylo. Pokud jste nìkdy vystupovali na nìjaké taneèní pøehlídce, asi si dokážete 
pøedstavit, že to není ideální stav.

-mn-

Seznam 
vystupujících

Foto: BoD
Kutná Hora 98’ - ZUŠ - Uherské Hradištì
chor.: Mládí

Foto: BoDKutná Hora 98’ - Pøedávání diplomù choreografkám
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Na letních školách tance èlovìk potká øadu kvalitních pedagogù. Letní 
škola tance ve Chvaleticích mi nabídla pøíležitost po roce si opìt popovídat 
s Mgr. Bohuslavou Jelínkou. Pokud ji neznáte, je èlenkou baletu Národního 
divadla v Praze, vyuèuje na konzervatoøi Taneèního centra Praha o.p.s. 
a od záøí 1998 bude vyuèovat na Taneèní konzervatoøi Praha.
• Máte radìji ke cvièení korepetitora, nebo si pustíte magnetofon? Jaký 
je váš vztah k hudbì vùbec?
„Když sama trénuji nebo když vyuèuji, jsem ráda, když mi hraje korepeti-
tor. Korepetitor mùže okamžitì reagovat na to, jakou kombinaci zadám 
i jakou náladu, nebo prožitek by taneèník mìl v tu chvíli poci�ovat.
Když pracuji s magnetofonovým páskem, má to výhodu, že nahrávka 
udrží jedno tempo. Korepetitorovi se mùže stát, že obèas zvolní, nebo 
zrychlí, samozøejmì, že by bylo ideální, kdyby udržel tempo. Je potøeba 
ale rozlišovat o jaký typ práce jde - pokud je taneèník vyspìlý, potøebuje 
hudební variace, (rùznì ke konci zpomalovat, nebo i zrychlovat).
Ráda poslouchám vážnou hudbu, nejlépe pomalou, meditativní. Uklidòuje 
mì to. Obèas o sobì øeknu, že nemám fantazii, ale asi to nebude pravda, 
protože když poslouchám nìjakou muziku, okamžitì mám pøedstavu pohy-
bu. Vím, co bych mohla tanèit. I když - pokud nìkdy dìlám choreografii, 
musím své pøedstavy korigovat - i podle osobnosti taneèníkù.
V každém pøípadì je hudba souèást mého života, bez níž bych nemohla 
existovat. Když pøijdu domù, okamžitì si nìco pustím, tøeba mùj oblíbený 
pásek s hudbou.“
• Než jsem pustil diktafon, prozradila jste mi, že jste si pøivezla nìjakou 
hudbu z Paøíže.
„Ano. Byla jsem v Paøíži úplnì nadšená když jsem vidìla tu spoustu 
„cédéèek“ s hudbou urèenou právì pro tanec a specielnì pro klasický 
tanec. Nikde jinde jsem se s takovou nabídkou nesetkala. Bylo tam sto 
padesát CD a já skoro nevìdìla, co si vybrat døív. Desky byly rozdìlené 
a urèené pro zaèáteèníky, mírnì pokroèilé a pokroèilé taneèníky. Nìkteré 
nahrávky byly zamìøené na konkrétní tempa - napø. na adagio, na poma-
lý pohyb, nebo naopak na allegro. Vybrala jsem si dva kompakty a už 
se tìším, až je budu používat.
Myslím si ale, že hudba by mìla být souèástí života každého èlovìka, 
nejen taneèníka. Hudba obohacuje a je v podstatì jedno, jestli je to kla-
sika, moderna, folk nebo cokoliv. Když hudba osloví „svého“ posluchaèe 
a poskytne mu vnitøní prožitek, je to ono.“
• Vyuèujete jenom na této „chvaletické“ dílnì, nebo byste podle nabídky 
a èasových možností uèila i jinde?
„V souboru Jirky Rebce vyuèuji pátým rokem, ale letos v létì jsem uèila 
ètyøi dny na zaèátku èervence ve Vysokém nad Jizerou na letní taneèní 
škole u paní Dany Malé, majitelky soukromé taneèní školy v Jablonci 
nad Nisou. To byla další moje letní škola, jinak jsem z èasových dùvodù 
na žádné jiné nebyla. Ráda bych se jela podívat i jinam, jak pracují další 
pedagogové a nemusí to být jenom „klasikáøi“, ale i modernisté. Celkovì 
by mì zajímalo jak pedagogové pøistupují k mládeži, nebo k lidem, kteøí 
jsou nadšení tancem.“
• Vy vlastnì takto trávíte divadelní prázdniny. Není to dost nároèný ak-
tivní odpoèinek?
„Na jednu stranu èlovìk ze sebe nìco vydává, obèas mùže být i dost 
unavený, když pøedá svoji energii studentùm, ale na druhou stranu od nich 

hodnì moc dostávám. To, co jim dám, mi oni vrací. Inspirují mì. Snažím 
se vymýšlet nové kombinace i pøedávat energii - jde o to, aby žáky tanec 
oslovil, aby došlo k vnitønímu rezonování, aby nakonec moji žáci mohli 
pomocí tance oslovit jiné lidi. Jde o to pochopit, že tancování je mnohem 
víc než jenom zvedání nohou a la cvièené opièky... Èlovìk mùže pomocí 
pohybu, aniž by vyslovil jediné slovo, øíci spoustu vìcí. Je škoda, když je 
nìkdy na jevišti taneèník, který jenom ukazuje bájeènou techniku, ale sám 
myslí na nìco jiného a neprožívá obsah toho, co dìlá. Když on to nepro-
žívá, nemùže totéž spoluprožívat ani divák. V podstatì by pøedstavení 
mìlo být komunikací jednoho nebo více lidí na jevišti s publikem. A i když 
pøijde do divadla tøeba prodavaèka, nebo jakákoliv jiná profese, èlovìk, 
který tanci vùbec nerozumí, mìl by si odnést energii taneèníkù.
V tanci je to jako s láskou - o co víc jí èlovìk rozdá, o to víc se mu 
vrátí.
Èlovìk musí pøijít urèitým vývojem na to, že když dìlá nìco pro lidi, tak 
to má smysl. Je jedno o jakou práci jde, ale protože já jsem taneènice, 
miluji tancování.“
• Když si chcete úplnì odpoèinout od tancování, co dìláte?
„Moc volného èasu nemám, ale vìtšinou zasednu ke knížce, nebo k èa-
sopisu. Ètu nejradìji taneèní èasopisy. Vìtšinou takto využívám èas, 
když nìkam cestuji.
Jak já vlastnì odpoèívám - to je otázka! Poslouchám muziku, nebo jedu 
z jednoho taneèního sálu do jiného.
Skuteènì odpoèívám doma na zahradì u rodièù, kde pomáhám na zahra-
dì. Je to krásný pocit pøijet domù, otevøu dveøe a maminka nosí hory jídla 
- aha, už vím, jak nejlíp odpoèívám: Tím, že jsem doma. Pocit, že mohu 
dát nohy na židli a povídat si o tom, co dìlají doma a co dìlám já.
Nebo si povídám s pøáteli, ale stejnì se naše rozhovory nakonec stoèí 
k tanci. Nìkdy bych se ráda dozvìdìla i nìco jiného, protože èlovìk by mìl 
obohacovat tanec i o jiné zkušenosti. Èím víc kdo nejrùznìjších zkušeností 
má, tím víc mùže vyjádøit vnitøní taneèní prožitek, obsah.
Zajímají mì názory jiných lidí, jejich vyprávìní jaký vidìli film, pøeèetli 
knížku, kde byli, co vidìli...
Když jsem byla v Paøíži, byla jsem okouzlena chrámem Notre Dame, 
zážitek byl projít Louvre, kde byla výstava Mezopotámie a Egypta. Neuvì-
øitelné, co lidé dokázali už dávno pøed naším letopoètem. Nebo v muzeu 
Auguste Rodina jsem vidìla jednu sochu v úplnì nádherné kontrakci - byl 
to èlovìk, který už nemìl sílu a nad ním obrovský andìl, který ho chrá-
nil. Musela jsem si tuto sochu vyfotit, protože to bylo nìco úžasného. 
Zastavený pohyb a pøitom to nebylo zastavení. Život a pøitom už skoro 
smrt. V tu chvíli jsem si uvìdomila, jak je všechno propojené se vším. 
Èlovìk mùže brát inspiraci ze všeho a potom ji dát do své práce, kterou 
má rád. Je dùležité se navzájem inspirovat.“
• Kromì stálých baletních souborù pøi divadlech v Praze, Brnì, Plzni, 
Ostravì atd. a Pražského komorního baletu u nás prakticky neexistují 
stálé profesionální taneèní skupiny. Jako prototyp k otázce bych uvedl 
Pražský komorní balet, který vystupuje ve svém „rodném“ mìstì napø. 
ve Státní opeøe, ale kromì toho podniká „šòùry“ po Èechách i Moravì, 
jezdí i do zahranièí. Proè není u nás víc takových souborù?
„Dùvodù je nìkolik. I když se najdou lidi, nemají prostory, kde by zkou-
šeli. Nejsou adekvátní prostory, velké sály, nebo aspoò vìtší sály, ne 
nìjaké nudlièky. Potom je potøeba dobrý umìlecký øeditel, který sežene 
dobrého choreografa a ne jednoho, aby soubor nebyl až pøíliš soubor 
„jedné tváøe“. Otázkou je i jestli vytváøet nové balety, nebo jednotlivá 
kratší èísla. Dál soubor potøebuje dobrého manažera, který bude o krok 
dopøedu pøed souborem, vytváøet pro nìj podmínky všeho druhu, zajiš�o-
vat reklamu, propagaci atd...
Když Jana Kùrová zakládala soubor mìla výborné lidi, dobré choreografie, 
ale celý management, který by souboru razil po všech stránkách cestu 
nebyl zøejmì na potøebné úrovni, aby jejímu souboru zajistil pokraèování. 
Byla jsem se na nìkolika pøedstaveních podívat, moc se mi líbili a myslím, 
že tento soubor by si zasluhoval mnohem delší existenci.
Pražský komorní balet má tradici, lidi ho znají, øeknou si „á to jsou ti 
Šmokovci“ a pøijdou se podívat. Kdežto jakýkoliv nový soubor by to mìl 
daleko tìžší. Probíjet se od zaèátku. Pøitom je u nás urèitì spousta 
lidí, kteøí by chtìli založit vlastní soubory, ale vidí, že nejen ekonomické 
podmínky, ale možná i nìkteøí lidé, házející klacky pod nohy, nepøejí 
této èinnosti.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Bohuslava Jelínková o tanci, hudbì, vyuèování

Foto: mnMgr. Bohuslava Jelínková pøi rozhovoru pro náš èasopis ve Chvaleticích
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Kresba: Jan Steklík

F Ve dnech 13. - 14. listopadu poøádá Dun can Centre konzervatoø sympozium Pocta Is a do øe 
u pøíležitosti 120. výroèí narození Is a do ry Duncan a 50. výroèí úmrtí Elisabeth Dun can. Sou èás tí 
programu této akce bude: pøed ne se ní referátù L.Petiškové, M.Lajnerové, Z. Pil ko vé, N.Vangeli, 
J.Pilky aj., zahájení výstavy „Isadora v díle èeských mistrù“, taneèní pøed sta ve ní Duncan Centre, 
pro jek ce archivních taneèních snímkù, vyhlášení choreografické soutìže v oblasti souèasný 
tanec.

F Pod záštitou magistrátu mìsta Pardubic se konají v záøí v Par du bi cích Dny holandské kul tu ry. 
V jejich rámci se uskuteèní 12. záøí 1998 taneèní koncert ve Východoèeském divadle. Za èá tek 
v 1900. Vystoupí soubor LEFAMM (Holandsko) a Taneèní divadlo Heleny Machové.

    Holandský soubor LEFAMM se pøedstaví cho re o gra fie mi autorù: Nicola Wellen, Lind Ke u ter a Eef 
Huntink, Carlos Lens v širším sty lo vém rozpìtí - od funky jazzu pøes modern clas sic až po art 
of movement (marrionetten). Jazz Dance School a taneèní soubor LEFAMM z Ho land ska vede 
Bertha Huls. Taneèní divadlo Heleny Machové se souborem LEFAMM vy stu pu je spo leè nì již 
sedm let a to na obou stra nách hranic.

F Pozdrav do redakce nám pøišel z pro slu lé ho avignonského festivalu z mezinárodní ta neè ní 
stáže Rencontre et mouvement od paní Michele Carriere (CEMEA Paris). Hlavní téma le toš ní ho 
festivalu byla tvorba zemí jako napø. Korea, Èína...

F Šestý roèník mezinárodního festivalu DIVADLO ’98 se koná 15.-18. øíjna v Plzni. Fes ti val 
poøádá a bližší informace podá Divadelní obec, Festival Divadlo, Celetná 17, Praha 1. Tel.: 
02-24817180, fax.: 02-24818184. Ze zajímavé nabídky doporuèujeme pøedstavení „Po hyb li vý 
kabinet“ ve Studiu Kaple v Plzni. Vystoupí studenti nonverbálního divadla HAMU, ve de né ho 
Ctiborem Turbou. Pøed sta ve ní se koná v sobotu 17.10. ve 1300 a v nedìli 18.10. v 1030. Dále 
vystoupí napø.: Volksbüh ne Berlin z Nìmecka (Kresnik: Frida Kahlo - ve ètvrtek 15. øíjna, zaè. 
2000 ve Vel kém divadle), divadlo Husa na provázku Brno (Nìmcová, Oslzlý, Kro bot: Ba biè ka - 
v sobotu 17. øíjna, zaè. 2000 Velké divadlo), Tìatr Len so ve ta Sankt Pe tìr burg z Ruska (Büchner: 
Vojcek v nedìli 18. øíjna, zaè. 1930, Velké divadlo).

    Pro pøíznivce divadla tento festival nabízí sku teè né hody. Pokud jste z okolí Plznì, ne za po meò te 
se in for mo vat o celém programu.

F Netradiènì byla obohacena o prázdninách ver ni sáž výstavy výtvarníka Richarda Peška v Rych-
no vì nad Knìžnou. Návštìvníci shlédli baletní vystoupení Aleny Peškové (vý tvar ní ko va dce ra) 
a Davida Dvoøáka - sólistù baletu Divadla J.K. Tyla v Plzni.

F Marie Rottrová, Dobrý Veèer Quintet a sou bor moderního tance C-Dance vystoupí v kul tur ním 
poøadu v kostele v Jablonci nad Nisou 21. záøí 1998.

F Pøipomínáme, že Celostátní pøehlídka scé nic ké ho tance Tanec, tanec 98 se koná od 16. do 18. 
øíjna v Ústí nad Orlicí. V pátek ve èer vystoupí v Roškotovì divadle Soudobé ta neè ní divadlo 
Petra Tyce, v sobotu ve 1330 zaèíná celostátní pøehlídka a veèer v 1900 zaèíná Ga la pro gram. 
Pøehlídku doplòují prak tic ké semináøe. Informace na tel.: 0465-521047, 0465-523975 (i fax), 
Dana Chlád ko vá, SKS, Ústí nad Orlicí.

F MLADÁ FRONTA DNES pøinesla ve støedu 12. srpna 1998 v celostátní modifikaci v kulturní rub-
ri ce velký èlá nek o Taneèních rozhledech. Pokud si ho chcete pøeèíst, najdete ho na Internetu 
na našich strán kách (http://www.bod.cz kde si vyberete TANEÈNÍ ROZHLEDY a potom NA PSA LI 
O NÁS a nebo mùžete zvolit stránku MLADÉ FRONTY DNES na adrese

    http://www.trafika.cz/mf/1998/980812/index.html a zde rubriku kultura).

Víte o tom?

F Rozhovory s Jiøím Rebcem, Jiøím Lösslem 
ad.

F Vjaèeslav Ivanov pro Taneèní rozhledy
F Rozhovory s úèastníky mezinárodní dílny 

v Ústí nad Orlicí
F Materiály z „Tance bez hra nic“, 1. prázd ni-

no vé mezinárodní dílny Stu dia POPBALET
F Proè píše Z.A.Tichý o tanci
F Naši anketu mezi netaneèníky o tanci
F Letní festival 3x Modern Dance
    atd.

V pøíštím èísle 
pøineseme:

Proè èeský muž v divadle neslintá aneb Piha na kráse našeho tance
Jsou mìsíce naplnìné optimismem a po ho dou, kdy se úsmìv vnucuje na vaše ústa již s prvním ranním zazvonìním budíku. Záøí však pro mì mezi 
tyto mìsíce nepatøí. Sluneèní aktivita je již dávno za svým zenitem a žlout nou cí listí signalizuje pøíchod pochmurnì stu de né zimy. Nádherné ženské 
tvary, které jsme pøes léto obdivovali, se kousek po kousku kuklí do dalších a dalších vrstev obleèení, až se nakonec zakuklí úplnì a oko estéta již 
neuzøí ani chloupek. Ulice, po nichž ještì pøed nì ko li ka týdny pluly tisíce krásných nohou, kde hle dat dívku v podprsence bylo stejnì pošetilé jako 
hledat nehezké dìvèe v souboru Ras ti sla va Letenaje, se nyní zaplní stovkami by tos tí, u kterých uhodnout jejich pohlaví rovná se sázce do loterie.
Co tedy zbývá znalcùm ženské krásy, pokud se nehodlají spolehnout pouze na svou fan ta zii? Nic nepøinese tak bezprostøední kontakt s ženskou 
krásou jako návštìva taneèního pøed sta ve ní. Kde jinde mùžete sledovat za tak bez vý znam ný peníz desítky takøka obnažených dív èích tìl a navíc 
k tomu použít kukátko? Pøesto si dovolím tvrdit, že zahranièní vilní kolegové jsou na tom lépe. Ne že by èeská dìvèata ne by la krásná, podívejte 
se tøeba na moji man žel ku, jenže na našince èeká na jevištních prk nech zrada.
Zprvu sice zajásá, když uvidí krásná dívèí tìla odìná do lehkých, vzdušných šatièek, avšak s prvním zvednutím nohy, s prvním skokem èi pádem na zem 
odhalí se jeho oku nìco, co by zahranièní divák srovnal snad jen s po vìst ný mi zipy na dolním okraji nohavic džínových kal hot èeských obèanù 70. 
a 80. let. Uzøí èer no èer né (v lepším pøípadì tìlové) elas�áky mnoh dy sahající až ke kolenùm. Veškerá erotika tím mizí a nastalé rozladìní znehodnotí 
kulturní zážitek. S trochou nadsázky považuji tato èer ná stehna za nejvìtší skvrnu na èeském neprofesionálním soudobém tanci konce tisíciletí.
Apeluji proto na všechny choreografy, cho re o graf ky a taneènice, aby se nad tímto bez po chy by závažným tématem zamysleli. Vždy� vý rob ci dám ské ho 
spodního prádla nenabízejí jen spodní kalhotky typu Tango. Vlk se nažere, koza zùstane celá a øady divákù se budou závratnì rozšiøovat.

Libor Tampier

Malý fejeton ke kávì

ô     ô
ô
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Pøi mé bohužel pomìrnì krátké návštìvì taneèní dílny v Mnichovì Hradišti 
(slíbil jsem manželce, že budu doma v šest) jsem naštìstí stihl položit 
nìkolik otázek paní Monique Décosterd, režisérce a choreografce divadla 
Théatre les Montreure d’Images. Tato dáma, která tanec také vyuèuje 
ve své vlastní škole a v prùbìhu své umìlecké kariéry spolupracovala 
napøíklad se slavnými newyorskými Bread and Puppet Theatre, tyto otázky 
zvedla a já tak mám tu èest její odpovìdi Vám ètenáøkám a ètenáøùm 
nejpopulárnìjšího taneèního periodika u nás pøedložit.
• Øíkáte, že Divadlo pøedstav je taneèní divadlo. Je pro Vás jako režisér-
ku a choreografku tanec stále tím nejdùležitìjším nebo ho považujete 
za jednu z významných složek vašich pøedstavení?
„Víte, já zaèala studovat tanec, když mi byly ètyøi roky a od té doby byl 
pro mne vždy tím nejdùležitìjším. Zaèala jsem s klasickým baletem, byla 
jsem baletkou, ale když mi bylo 18, psal se rok 1968, který pro nás 
znamenal urèitý druh revoluce a já tanèila v ženevském Grand Théatre, 
kam pøijel vystupovat americký soubor The Living Theatre z New Yorku, 
co bylo tenkrát nìco absolutnì nového. Já na nì koukala se zatajeným 
dechem a øíkala si Bože, co já to tady dìlám se svými batmány... Napro-
sto to se mnou otøáslo a znamenalo to pro mì první krok úplnì jiným, 
novým smìrem. Opustila jsem balet na velmi dlouhou dobu, dokud jsem 
asi po dvaceti letech nepotkala jednu starou dámu, uèitelku baletu, 
která byla žákyní Nižinské, sestry slavného Nižinského, jejíž techniku 
jsem studovala jako dítì. To setkání mì ovlivnilo natolik, že jsem znovu 
zaèala cvièit a nyní uèím klasický tanec! Moderní tanec ovšem pro mì 
zùstává tím nejbližším, oblastí, ve které je stále co objevovat. Pro mì je 
totiž všechno tanec. I stùl mùže tanèit. Obrátíte ho vzhùru nohama a je 
z nìho loï, postavíte ho jinak a jsou z nìj dveøe...
• Proè tedy používat napøíklad slovo nebo pantomimu?
„Slova jsou slova. To, co mohu vyjádøit slovy, nemusí být totožné s tím, 
co mohu vyjádøit svým tìlem. Øeè mého tanèícího tìla mùže být omezená 
a musí nastoupit slovo, aby dìj posunulo dál, pak ovšem naopak slovo 
nemusí staèit a tak použiji opìt své tìlo nebo tøeba rekvizitu. Samozøejmì 
chápu, že jsou lidé, kteøí si myslí, že tanec by mìl zùstat tancem a diva-
dlo divadlem, ale moje cesta to není.“
• Kromì režie a choreografie také uèíte ve své vlastní taneèní škole. 
Jaký je vìk vašich studentù?
„Dìti u mì zaèínají ve ètyøech letech, ale není to ještì tanec, jenom 
hraní si, jednoduché taneèky, nebo tøeba vyprávìní pøíbìhù v kombinaci 
s pohyby, ten pravý zaèátek pøichází až pozdìji. Když pracuji s tak malý-
mi dìtmi, nikdy je nenechávám stát nastoupené pøed sebou, vždy jsou 
v kruhu okolo mne. Když stojíte k nìkomu èelem, jste pøed ním vždycky 
sám, i když je vás víc, kdežto v kruhu se všichni navzájem vidí a nikdo 
není ani vpøedu ani vzadu. Tak to trvá do té doby, než jsou natolik vy-
spìlí, aby mohli takové psychické zátìži èelit. Všechno chce svùj èas. 
Nejdùležitìjší je nezlomit duši dítìte, kterou budou jako umìlci hodnì 
potøebovat. Když zaènete pøíliš brzy s technikou, dìti se uzavøou a pak 
už je velmi tìžké snažit se o nápravu...“
• Co si myslíte o vzájemném vztahu umìlce a diváka? Jak dalece by 
se podle Vás mìl umìlec øídit vkusem publika?
„Každý umìlec má nìco, co chce vyjádøit a je to jeho právo. Je samozøej-
mé, že když chce vyjádøit své nepøíjemné pocity, tak i publiku z toho bude 

nepøíjemnì... Jiní zase volí cestu komerce, tvoøí podle toho, co se lidem 
líbí, a to je velmi jednoduché, na to nepotøebujete být umìlec, ale byznys-
men. Ale! Je dobré mít rád a milovat své obecenstvo. Když pøipravujete 
pøedstavení, pøipravujete nìco v co vìøíte, ale zároveò když to pøedvádíte, 
dáváte to lidem, které od srdce milujete. Vylézt na jevištì a nestarat 
se o diváky, nedat jim žádnou lásku je hrozné. Pøišli se na vás podívat, 
zaplatili si lístek a tak je nutné mít k nim respekt. Jestli se pøedstavení 
bude líbit nebo ne, s tím nic nenadìláte, ale tu lásku musí cítit.“
• Zdá se mi, že mnoho choreografù tvoøí pouze pro taneèní odborníky, 
jejich choreografie nejsou srozumitelné pro bìžného diváka.
„Máte pravdu, je to jako se soudobou hudbou, nìkdy je to pøíliš intelektu-
ální. Tanec je tu s námi od poèátku lidstva, je nám vrozený a nese v sobì 
emocionální pocity srozumitelné každému, proto je nutné uchránit to, o co 
se s diváky mùžeme podìlit. Já sama se velmi nudím, když je tanec pøíliš 
složitý a intelektuálský. Jindy zase choreografové málo myslí na kostýmy, 
svìtla, zvuk èi hudbu, kterou si vybrali a tak jsme èasto svìdky pouhého 
cvièení na jevišti a to je hrozné. Pøedstavení musí být kompletní show. 
Nemusí to být nutnì pøíbìh, kde na sebe všechno navazuje, ale v každém 
pøípadì si divák z toho musí nìco odnést. Nemá smysl chodit na taneèní 
pøedstavení jen proto, abychom obdivovali obtížnost jednotlivých prvkù, 
které taneèníci pøedvedou. Dobrý taneèník by nemìl pøedvádìt, jaký má 
rozsah, mìl by se snažit tancem vyjádøit urèité emoce. Proto mì vždy 
oslovovali choreografové, kteøí k tomu taneèníky vedli. Velmi ráda mám 
napøíklad Pinu Bausch a zøejmì nejvíc mì ovlivnil Dominique Bagouet. 
Jeho tance vždy vycházely velice silnì z jeho vnitøních pocitù a byly kon-
struovány velmi promyšlenì. Byl to mùj velmi dobrý pøítel a jeho smrtí 
jsem byla velmi tìžce zasažena...“
• Tak to se shodneme, mìl jsem to štìstí vidìt derniéru jeho choreografií 
Jours Étranges a So Schnell v Avignonu a dosud to považuji za svùj nejvìtší 
divácký zážitek. Rád bych se ještì zeptal, jakou pozici má soudobý tanec 
ve Švýcarsku, napøíklad ve srovnání s klasickým baletem?
„Soudobý tanec mìl zatím menší obecenstvo, ale myslím, že se to 
rychle mìní, pøedevším mladí lidé zaèínají na tento druh tance chodit. 
Víte, v Ženevì v souèasnosti hostuje Maurice Béjart, jeho pøedstavení 
jsou vždy vyprodaná, ovšem mnoho lidí si myslí, že je to soudobý tanec. 
Béjart je ale baletní umìlec, který sice používá moderní prvky, ale stále 
to ještì není soudobý tanec. Takže ti, kteøí po tisících chodí na Béjarta, 
na opravdu soudobý tanec možná nepøijdou. Myslím si ale, že je to 
z velké èásti také na samotných souborech. Musí jít za divákem do ulic 
a více komunikovat. Místo, kde tanèíte je vždy velmi dùležité. Na ulici si 
vás všimnou lidé, kteøí by na vás do divadla normálnì nepøišli. Je nutné 
se jim otevøít a získat si je. Já se svým souborem absolvovala mnoho 
poulièních vystoupení a své obecenstvo už mám.“
• Vy dokonce se svým souborem také každoroènì putujete krajem s ob-
rovským týpí...
„Ano, je to jeden ze zpùsobù, jak jít za lidmi. Stejnì tak ale mùžete tanèit 
v nemocnici, ve vìzení, kdekoliv. Když budete èekat, že lidé pøijdou za vámi 
do vašeho malého divadélka, nemusíte se doèkat.“
Dìkuji za rozhovor.

Libor Tampier

Zítra se bude tanèit všude

V èlánku Isadora v è.7 
(èervenec) jsme špatnì 
uvedli rozsah letopoètù 
života Isadory Duncan, 
správný rozsah má být 
1878 - 1927.
Omlouváme se.

Pozor, 
oprava!

Foto: BoD
Kutná Hora 98’ - ZUŠ - Šumperk
chor.: V temném lese
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Všechno zaèalo v létì roku 1993, kdy tehdejší Studio Popbalet trávilo své 
druhé kouzelné prázdniny v italské Kalábrii s vystupováním na lidových 
slavnostech ve vesnicích a mìsteèkách, u moøe i v horách, kde jediným 
rovným prostranstvím bylo pódium z hrubých prken vedle kostela, který 
sloužil jako šatna pro pøevlékání taneèníkù. Netušili jsme, že vedle netu-
ristického poznání života ve velice zajímavé zemi a nádherné rekreace 
dojde k setkání, které natrvalo poznamená mùj pozdìjší taneèní vývoj. 
Vila na bøehu messinské úžiny, ve které jsme bydleli, patøila do komplexu 
hotelového zaøízení Altafiumara, ve kterém v èervenci 93 probíhala už 
druhá taneèní stáž taneèní školy Artedanza z Reggio Calabria. Tím, co 
jsme tam vidìli, jsme byli doslova šokováni. Vynikající úroveò taneèníkù 
- úèastníkù stáže, pøevážnì èistých amatérù, z nichž vìtšina dìlá tanec 
jen pro vlastní radost aniž by nìjak veøejnì vystupovala, pøedurèovala 
skvìlou pøátelskou atmosféru, bez vzájemné rivality a záští.
A ti lektoøi! Mladý èerný Christopher Hugins z Alvin Ailey Dance Theater. 
Florence Meregalli z Paøíže. André de la Roche - italská televizní hvìzda 
a vynikající pedagog modern jazzdance. Tito a v dalších roènících i dalších 
vynikající taneèníci a pedagogové vyuèovali pro nás dosud nevídaným 
zpùsobem pøedevším to, co bychom mohli nazvat moderním jazzdance 
souèasného broadwayského muzikálového støihu.
Od prvního okamžiku setkání s tímto „velkým“ taneèním svìtem jsem 
vìdìla, že toto je šálek mého èaje. Proto jsem se seznámila s hlavní 
organizátorkou stáže Patrizií Muzzupappou a v její škole Artedanza v Re-
ggio Calabria pùldruhého roku studovala a pozdìji i vyuèovala. Letní stáž 
Artedanza od roku 1995 našla své trvalé sídlo v kouzelném pøímoøském 
mìsteèku Tropea na kopci nad moøem, kde mezi olivovníky a vinicemi 
vedle ubytovacího zaøízení v „tuniském“ stylu s bazénem a obèerstvením 
je zbudován pøenosný krytý taneèní „sál“. Mimo prvního roèníku jsem 
se zúèastnila všech dosavadních. V roce 1996 pøijeli i lektoøi Taneèní 
školy Studia Popbalet a skupinu èeských taneèníkù doplòovali zástupci 
Taneèního centra Praha - rodina Schneiderových, kterým jsme úèast zpros-
tøedkovali. V dalším roce se zúèastnilo stáže i nìkolik našich žákù, pro je-

Calabria Artedanza - jak jsme v jižní Itálii objevili 
jichž rodièe jsme za velmi výhodných podmínek zajistili kvalitní ubytování 
pøímo v mìsteèku Tropea s píseènými plážemi pøi Tirrenském moøi, které 
i svìtobìžníci považují za jedny z nejkrásnìjších v Evropì.
V letošním roce byla stáž ètrnáctidenní, naši ètyøi žáci spolu s žáky Taneè-
ního centra Praha, které už vypravilo mikrobus, se rozhodnì mezi skvìlými 
italskými taneèníky neztratili a na veèerních pøedstaveních pøedvedli svá 
vystoupení s nemalým úspìchem.
Letošní pedagogické obsazení bylo vskutku hvìzdné:
Michéle Assaf - tanèila m.j. v muzikálu Chorus Line, pùsobí jako pedagog 
ve škole Steps - Broadway Center N Y, ve Studiu California Institute of 
the Arts v L A i v Broadway Dance Center v Tokiu. Pùsobí jako pedagog 
jazzdance ve všech svìtových metropolích.
Ray Leeper - je pro svùj až provokativnì energický a pøitom vysoce emotivní 
projev jedním z nejžádanìjších pedagogù jazzdance ve Spojených stá-
tech. Pedagogicky pùsobí od svých 19-ti let ve slavném Tremaine Dance 
Center of Hollywood i ve Steps- Broadway Dance Center. Spolupracoval 
v taneèních projektech s Madonnou i Michaelem Jacksonem.
Mia Michaels - je choreografka velmi známá v USA. Vytvoøila choreogra-
fie m.j. pro Ballet Theatre of Miami, Joffrey Ballet a další renomované 
americké soubory. Pedagogicky pùsobí v Broadway Dance Center a v Alvin 
Ailey School.
Steve Lachance - Amerièan, angažován Bobem Fossem pro muzikál 
„Dancing“, úèinkoval v øadì filmových muzikálù (Breaking, Girl just have 
fun, Dance academy). V poslední dobì èasto pedagogicky pùsobí v Itálii 
na stážích pro taneèníky amatéry i profesionály.
Na otázku, z èeho tedy vaøí taneèní kuchyò Studia Popbalet, mohu od-
povìdìt: Pøedevším z èeského materiálu, který je v nás, z evropských 
pøísad z Itálie, Francie a Španìlska a vzácného koøení z kolébky jazzu 
- Ameriky, které získáváme každé léto ve znaèkovém „obchodì“ s názvem 
Calabria Artedanza v Tropei v jižní Itálii. Zájemcùm o tuto stáž mùžeme 
poskytnout veškeré informace.

Marie Veselá

1. Steve Lachance v pedagogické akci

2. Tropea - pøímoøské mìsteèko 
na pískovcovém útesu

3. Michéle Assaf s nejmladší úèastnicí 
stáže, desetiletou Helenou Hejzlarovou, 
která obdržela stipendium na pøíští rok

4. Marie Veselá, umìlecká vedoucí 
a choreografka Studia Popbalet

Foto: z archivu Studia Popbalet
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Letní škola tance ve Vysokém nad Jizerou aneb 
Podìkování s kytièkou
Bìhem prázdnin snad každý rád vyjede do pøí-
rody, a� již k moøi nebo do hor, aby naèerpal 
nových sil, odpoèinul si a zároveò se setkal se 
zajímavými lidmi, kteøí mají zajímavé povolání 
anebo život plný nevšedních zážitkù.
Já jsem prožila právì nìco podobného v maleb-
né krajinì hor a údolí, plné srdeèných lidí. Dosta-
la jsem se do skupiny lidí, kteøí byli tzv. „posed-
lí“ tancem. Avšak nyní trochu podrobnìji:
Na zaèátku mìsíce èervence (2. týden) jsem 
pøijela do roztomilého mìsteèka Vysoké nad 
Jizerou, kde probíhala letní taneèní škola, poøá-
daná taneèní školou DaM, vedenou pí. Danou 
Malou z Jablonce nad Nisou. Mìla jsem mož-
nost se pøipojit k pedagogickému sboru a lépe 
se seznámit s chodem letní taneèní školy.
Všude jsem potkávala mládež ve vìku 10 - 19 
let, plnou nadšení a neomezené vùle se nauèit 
nové krokové kombinace propojené s vnitøním 
pocitem radosti a štìstí. Všichni velmi pozor-
nì poslouchali dobøe mínìné rady a provádìli 
kombinace zadané pedagogy.
Z obyèejných tìlocvièen se vytvoøily bájeèné 
sály, dokonce jeden byl i s baletizolem a tyèe-
mi pro klasický tanec.
Výuka byla nejen dopoledne, ale i odpoledne 
a velmi èasto i po veèeøi (vìtšinou cvièení na 
špièkách nebo choreografie).
Celá letní taneèní škola byla øízena øeditelkou 
DaM paní Danou Malou (velmi dobrá organizátor-
ka), která mìla u sebe malý organizaèní tým. Ku-
chyni vládla místní paní, skvìlá profesionálka v 
oboru - díky ní jsme se témìø nemohli hýbat.
Navzdory špatnému poèasí (stále pršelo, bylo 
chladno a sluníèko se ukázalo jenom proto, aby-
chom vìdìli, že existuje) a možná pokroèilé úna-
vì (program trval tøi týdny) i když na dìtech to 
bylo vidìt pouze pøíležitostnì, jsem prožila nád-
herný týden ve spoleènosti nadšených mladých 
lidí, ochotných udìlat pro tanec cokoliv. Tanec 
byl motto a hlavní cíl, jehož chtìjí dosáhnout a 
nechat pùsobit na sebe v celé šíøce.
Kdyby tu byl nìjaký profesionál, jistì by vidìl 
minimální rozdíl. Nevìøíte? Jistì, øeknete si, ale 
vždy� to jsou pouze amatéøi? Ale jaký je rozdíl 
mezi nimi? Že jeden má na to „papír“? To urèitì 
ne, ale ten neutuchající zájem, nekoneèná vùle 
vìdìt a tanèit více, to je to, co jsem zde poznala 
a mohla cítit kdekoliv.
Všechno bylo jako v pohádce a nejvìtší zásluhu 
na tom všem mìla právì žena s hlavou plnou 
nápadù a myšlenek, které se snaží realizovat a z 
nichž mnohé již uskuteènila. Bez jejího nadšení 
a neskonalé vùle pracovat pro dìti a mládež by 
se toto nikdy neuskuteènilo.
Tento program bìží už šestý rok a já byla š�ast-
ná, že jsem se mohla zúèastnit a zažít tuto 
bájeènou atmosféru.
Nevím, jak bych této ženì podìkovala, tak 
alespoò touto cestou. Vážená paní Dano Malá 
posílám Vám malou kytièku a velké podìkování 
od všech, pro které tolik dìláte.

Mgr. Bohuslava Jelínková

Pøišel nám dopis (1)

Foto: mn
Mgr. Bohuslava Jelínková ve Chvaleticích
pøi hodinì klasiky



16 17

Na 68. roèníku Jiráskova Hronova vystoupil soubor moderního tance 
C-Dance ve dvou celoveèerních pøedstaveních „O vìcech a lidech“. 
V zájmu hronovské atmosféry a jako dárek divadelníkùm vítali taneèníci 
souboru diváky pøed pøedstavením volnými taneèními kreacemi už pøi 
vstupu do foyeru Jiráskova divadla.
Prof. PhDr. Jan Císaø, DrSc., pedagog DAMU: „Dobré“.
Radka Špátová, Hronov: „Já nemùžu ani mluvit, protože to bylo tak 
dojemné, fakt.“
Vratislav Hadraba, Praha: „Bylo to úplnì výborné, už jenom když èlovìk 
vstoupil do divadla a najednou taneèní pohyb mezi normálním pohybem 
lidí. Èlovìk byl vtažený do dìje. Cítil jsem èisté emoce a zároveò jsem 
možná i na nìco pøišel, na nìjaký skrytý pøíbìh.“
Šárka Lavièková, Hronov: „Bylo to nádherný. Nejhezèí pøedstavení, co 
jsem tady vidìla za celý Jiráskùv Hronov.“
Naïa Kálová, Neratovice: „Já jsem unešená. Protože jsem sama velice 
špatnì pohyblivá, tak tohle mi dodává sílu a radost. Byla to krása mládí, 
krása pohybu.“
Roman Èerník, Plzeò: „Už nikdy tohle. Nechci o tom mluvit. Zvláštì ta 
fašizující dìkovaèka. To bylo odporné“.
Ondøej Pometlo, taneèník, Praha: „Bezprostøední dojmy pro mì nejsou 
až tak bezprostøední, protože vìtšinu choreografií jsem už vidìl. Myslím, 
že je tu skvìlá atmosféra a pro divadelníky je to vítaná zmìna, vidìt 
nìco z jiného žánru.“
paní Honzová z Havlíèkova Brodu: „No hezký, tenhle soubor jsem už 
vidìla nìkolikrát, myslím, že se i lidi promìnili, jsou tam mladší, ale 
úroveò Evy Veverkové zùstává.“
Vìra Hejhalová, Kromìøíž: „Mohu øíci, že jsem nadšená. Já dìlám èino-
herní divadlo, loutkové divadlo, ale tohle mì okouzlilo, uvìdomila jsem 
si, co všechno se dá vyjádøit tancem a jak perfektnì. Souboru nelze než 
blahopøát.“
Jiøina Krupièková, Mladá Boleslav: „Jsem unešená, opravdu se mi to 
moc líbilo. I když pro tyhle „moderny“ zrovna nejsem, to pøiznávám, jsem 
spíš pro starou klasiku. Ale tohle se mi opravdu líbilo.“

Balet Národního divadla a Pražský komorní balet jsou pro milovníky tan-
ce nìèím podobným jako Sparta a Slavie pro fanouška fotbalu a stejnì 
jako snem každého fotbalisty je zahrát si za pražská S i snem všech 
taneèníkù je zatanèit si ve Zlaté kaplièce nebo u Pavla Šmoka (nyní již 
u Libora Vaculíka). Ne mnoha fotbalistùm a ne mnoha taneèníkùm se to 
splní. Ne každý fotbalista totiž hraje jako Pavel Nedvìd a ne každý tanèí 
jako Petr Zuska.
• Jste nejen taneèník, ale i choreograf. Jak se vyrovnáváte s tím, když 
tanèíte v choreografii nìkoho jiného? Nemáte chu� mu do toho mluvit?
„Ano, takové chutì skuteènì mívám, rád jako taneèník s choreografem 
spolupracuji a zároveò jako choreograf mám rád tvùrèí taneèníky, kteøí 
jen pasivnì neèekají na to, co choreograf do detailu ukáže.“
• Jsou vaše choreografie inspirovány hudbou nebo vycházejí z nìjakého 
tématu, vlastního prožitku?
„Myslím, že tyto vìci, které jste uvedl, nelze oddìlit, spíše se pøi tvorbì 
choreografie spojují a prolínají. Možná lze øíci, co stojí pøi prvotním impulsu 
(nápadu). V mém pøípadì je to zøejmì asi tak ze 70% hudba.“
• Vaše choreografie jsou pøevážnì urèeny Pražskému komornímu baletu, 
myslíte v nich na urèité taneèníky?
„V prùbìhu tìch ètyø let, kdy jsem pro PKB vytvoøil nìkolik choreografií, 
jsem se tomu snad do urèité míry nauèil. Zaèal jsem taneèníky více znát, 
vím, co kterému z nich sedí a co ne. Ale zdùrazòuji „do urèité míry“. Vím, 
že nejsem choreograf, který tvoøí tzv. „na lidi“ a èasto taneèníky nutím 
chodit do pokojù, které nejsou až tak jejich domovem... Možná se to 
zmìní èasem (vìkem).“
• Jste sólistou Národního divadla a Pražského komorního baletu. Jaký 
je rozdíl v úèinkování v tìchto souborech?
„Rozdíl to samozøejmì je. V Národním tanèím vìtšinou v celoveèerních 
baletech, kde se postava bìhem 2 - 3 hodin trvání pøedstavení nìjakým 
zpùsobem vyvíjí, má svùj urèitý oblouk. V Pražském komorním baletu 
se pøedstavení vìtšinou skládá ze 3 - 4 kratších kusù, takže se èlovìk 
musí rychle pøehodit na jinou kolej. Mám rád oba tyto principy, proto také 
funguji v obou tìchto souborech.
• Novým šéfem PKB se stal pan Vaculík, který souèasnì pùsobí v ND. 
Nebojíte se, že se rozdíly mezi obìma soubory trochu smažou?
„Myslím, že ne. Podle mì hlavní dva dùvody pro které vzal Libor šéfov-
ství v PKB jsou jednak touha více experimentovat a vrátit se ke kratším 
komornìjším kusùm a dále pak potøeba mít a formovat si svùj vlastní 
soubor. Navíc v obou tìchto souborech netvoøí choreografie jen on.“
• Láká vás zahranièí?
„Ano. Právì teï odcházím do Mnichova. Podepsal jsem roèní smlouvu 
jako taneèník se souborem, jehož šéfem je bývalá hvìzda NDT J.Kyliána 
Philip Taylor. Kromì jeho vìcí se zde budou pøíští sezónu uvádìt chore-
ografie Jiøího Kyliána a Rui Horty.“
• Jaké jsou dùvody vašeho odchodu - chu� po zmìnì, peníze...?
„Hlavním dùvodem je urèitì chu� po zmìnì, po jiné nové práci, po zkuše-
nostech odjinud. Peníze samozøejmì také nejsou k zahození, ale u mì 
nikdy nehrály a zatím stále nehrají zdaleka hlavní roli.“
• Co si myslíte o stále rostoucím poètu taneèníkù ze zemí bývalého 
SSSR u nás?
„Pøipadá mi to pozitivní, vnáší to do našeho oboru více konkurence, která 
zde zatím skuteènì není pøíliš velká. Uvítal bych ale také, aby u nás pra-
covalo více taneèníkù z té druhé svìtové strany, ale to závisí na mnoha 
okolnostech, které se, dej Bùh, èasem zmìní.“
• Jaké jsou platové podmínky profesionálního taneèníka v Èechách?
„Ano, a to je právì jedna z tìchto okolností. Plat taneèníka v této zemi 
se dá vìtšinou vcelku dobøe pøirovnat ke rèení „z ruky do huby“. V Ná-
rodním dostávají sólisté za každé pøedstavení podle nároènosti ještì tzv. 
rolovné, takže když máte hodnì pøedstavení v mìsíci, mùže být ta èástka 
už relativnì slušnìjší. Ale vzhledem k nároènosti a èasovému omezení 
tohoto povolání je to žalostnì málo.“
• Sledujete i amatérskou scénu?
„Mìl jsem možnost nìkolikrát zasedat v porotì pražského kola pøehlídky 
amatérského tance. Velmi mì zaujaly soubory jako Domino, Antares..., 
nìkteré choreografie Jiøího Rebce, nebo Jiøího Prouzy. Sám jsem vzešel 
z obdobných typù souborù, kde se pracuje po veèerech, víkendech 
a zadarmo, takže když v tomto oboru vidím dobrou choreografii a navíc 
kvalitnì zatanèenou, moc si toho vážím.“
Dìkuji za rozhovor.

Libor Tampier

Rozhovor s Petrem Zuskou

Øekli po pøedstavení - 
Jiráskùv Hronov, C-Dance

Foto: mnIva Kittlitzová v chor. „Klip klap“ ve foyeru divadla A.Jiráska v Hronovì
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Pane šéfredaktore.
Až dosud jsem se dùslednì vyhýbal jakýmkoliv 
mediálním komentáøùm vùèi dvìma „konku-
renèním“ èasopisùm. I když mì nìkdy hodnì 
svrbìla ruka. Dùvod? Øíká se tomu konflikt 
zájmù. Vím, jak je obtížné pøicházet s tímto 
pravidlem právì v taneèní branži. Leckdo totiž 
uznává jiná pravidla.
Do èervencového èísla Taneèních rozhledù jste 
napsal èlánek, na který se ale nereagovat nedá. 
Dotkl jste se totiž vážného tématu, jakým je no-
vináøská etika. Pøiznám se, pøekvapila mne zá-
važnost obvinìní i forma, jakou bylo sdìleno.
Pøedevším mi vytýkáte, že jsem v úvodu nabídko-
vého, respektive náborového letáku Taneèních 
listù uvedl: „Vydavatelem je Taneèní sdružení 
ÈR, které zastøešuje vìtšinu taneèních institucí 
- souborù, škol atd.“. Ano, ta výtka je èásteènì 
oprávnìná. Ono slovíèko „zastøešuje“ je oprav-
du neš�astné a jeho použití bylo z mé strany 
chybou. Bohužel moje fantazie nesahala tak 
daleko, abych pøedpokládal, že si pod touto 
formulací nìkdo pøedstaví nìjakou právní podøí-
zenost. Taneèní sdružení ÈR sice nezastøešuje, 
nicménì se intenzivnì zabývá vìtšinou taneè-
ních institucí, sítí škol, souborù atd. Potud máte 

pravdu a za formulaci se omlouvám. Avšak pozor! Píšete, že se objevuje v nabídkovém letáku a to není pravda. Tento leták vyšel v nákladu nìkolika 
tisíc a nic o Taneèním sdružení ÈR se tam nedoètete. Nechápu, jak jste mohl nìco takového napsat, když jsem Vám leták osobnì pøedával v Ostravì. 
Zasílám Vám jej ještì jednou, a tentokrát prosím ètìte pozornì. Neš�astnou formulaci jsem použil pouze ve zhruba deseti dopisech v kvìtnu t.r. Šlo 
pøedevším o žádost, aby nás oslovené instituce informovaly o svých èervnových aktivitách, abychom o nich mohli referovat už v prvním èísle Taneè-
ních listù. Hned poté prošel tento dopis dùkladnou autorevizí a celá neš�astná formulace byla vyškrtnuta. Teprve nové verze dopisù byly rozeslány 
potenciálním odbìratelùm - jednotlivcùm a dalším institucím. Tyto dopisy byly datovány v èervnu a èervenci. Bylo jich rozesláno více jak 1000! Ano, 
je to smùla, že jste narazil zrovna na ten „neš�astný“. Zkuste ale pátrat dál, ptejte se svých kamarádù, kteøí byli osloveni Taneèními listy, nechte si 
ukázat materiály, které jsme jim poslali. Nafoukl jste velkou bublinu, naznaèujete jakousi hromadnou manipulaci s lidmi, hovoøíte o prohøešku vùèi 
etice. Píšete o tom, že ètenáøe takto odrazujeme. Ale vždy� drtivá vìtšina z nich se s onou vìtou v našich materiálech vùbec nesetkala!
Ano, nebyl jsem koncentrován a nechtìnì jsem Vám dal možnost zasadit úder. Dost zabolel. Obávám se však, že míøil hodnì dolù, øekl bych 
pod pás.
Jako P.S. jste na téže stranì v èervencových Taneèních rozhledech otevøel další téma, týkající se mého pøíspìvku do Zpravodaje KPB - Klub pøátel 
baletu pøi ND v Praze - è. 44. (Jen pro pøiblížení: jde o neprodejný vìstník, který vychází v nákladu sto až dvì stì výtiskù.) V tomto pøíspìvku jsem 
shrnul nìkteré myšlenky a názory, které mne zaujaly na diskusi bìhem festivalu Entrée k tanci. Zvolil jsem formu, která odpovídala podmínkám 
- nemìl jsem zvukový záznam, pouze nìkolik poznámek na papíøe. Použitou formu v úvodu pøíspìvku obšírnì vysvìtluji, totiž že nejde o pøesné 
citace (mimochodem to je snad patrné i z grafické podoby - citace pøece bývají v uvozovkách!), že sentence jsou vytržené z kontextu, že mohlo dojít 
k výrazovým posunùm. Myšlenky mimobìžné, nesouvisející jsem pod sebe postavil zámìrnì. Právì to ale pøíspìvku vytýkáte. Prostì jste nepochopil 
- nebo nechtìl pochopit (myslím si, že blíže pravdì je druhá možnost) - daný žánr.
Ve svém èlánku otevíráte debatu o novináøské etice. Souhlasím s Vámi, toto téma je dnes v taneèní branži velmi dùležité. Ostatnì à konto etika: 
jak si mám vysvìtlit, že Váš èlánek pøichází po našem setkání v Ostravì, kde jsme se domlouvali na vzájemné spolupráci i podpoøe?
Taneèní listy vstupují do konkurenèní soutìže s jinými odbornými èasopisy s jedinou zbraní, a tou je kvalita. Pøiznávám, v jiných zbraních se ani ne-
vyznám.

Roman Vašek

Pozn. redakce: Dopis je otisknut pøesnì podle originálu. Jako vždy v podobných pøípadech dostala možnost vyjádøit se i druhá strana, neb cenzuru 
v našem èasopise nepraktikujeme. Tím samozøejmì polemiku konèím, aèkoliv diskutovat se dá donekoneèna. Pana Romana Vaška pozdravuji, 
omlouvám se, protože mìl pravdu v tom, že inkriminovaná vìta o úloze Taneèního sdružená nebyla na letáku, ale v doprovodném dopise, jehož 
výòatek pøetiskujeme pro pøipomenutí. Mimochodem èistì mezi námi dvìma - mrknìte se pane Vašek na datumy uvádìné ve Vaší reakci a v nabíd-
kovém dopise, který pøišel do Ústí nad Orlicí a jehož výòatek je pøipojen k tomuto èlánku.

-mn-

Pøišel nám dopis (2)

Alexandra Novotná, Chrudim: „Když jsem vycházela z hledištì, vidìla jsem, jak hluboký dojem 
to udìlalo na každého. Jak hudba, tak tanec. Když jsem byla menší, tak jsem po nìèem takovém 
toužila. Sama jsem si pøipravovala choreografie k hudebním doprovodùm, nebo písnièkám. Takže 
mám k tanci velice blízko. Vždycky se tady na tanec jdeme podívat.“
Podtrženo, seèteno - divákùm Jiráskova Hronova vždy tanec „udìlá dobøe“. Na vystoupení C-Dance 
jsem objevil jediný negativní ohlas, viz anketa. Další kladné ani neotiskuji. Fakt je, že divadelníci 
vnímají soubor scénického tance vždy na svém festivalu jako posla z jiné planety, nežárlí na nìj a 
zapomínají na své tìžce profesionální mìøítka. Prostì se u pøedstavení baví. A jako publikum jsou 
skvìlí, snad právì proto, že málokde v republice je tak velká koncentrace zapálených divadelníkù 
na metr ètvereèný jako právì zde.
Mimochodem obdivuji se divadelníkùm, že si pouštìjí „do zelí“ taneèníky. Svìdèí to bezpochyby 
o jejich velkém nadhledu. Dovedete si pøedstavit u nás taneèní festival, který by uvedl na jevištì 
divadelní soubor???

-mn-Foto: mn
Alexandr Gregar (zcela vpravo) je znám z porot 
taneèních soutìží a pøehlídek
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SOUKROMÁ INZERCE
Toto místo je vyhrazeno pro soukromou inzerci. Sháníte hudbu, 
látky na kostýmy, nìkde jste nìco ztratili? Nebo naopak nìco 
nabízíte, èi jste nìco našli?
Ceny soukromé inzerce jsou následující: 1. øádek 30,-Kè, každý 
další 10,-Kè. Inzerát bude otištìn po zaplacení zaslané složen-
ky.
Uveøejòujeme pouze inzeráty v souladu s platnými právními 
pøedpisy a s úplnou adresou inzerenta. Inzeráty pod znaèkou 
neotiskujeme.
Inzeráty zasílejte na adresu vydavatele uvedenou vlevo v tiráži.

!!! 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. Také mùžete použít formuláø na, který je na 

Internetu na stránkách našeho èasopisu. Ty najdete na adrese
http://www.bod.cz

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) ........................ :    _______________________________________  



PIŠKOTY OD NÁS - TO NEMÁ KAZ!

Firma:  Jan Šichtaø - SOTES
            687 54 Bánov 233
            tel.: 0633 - 941289 (646289U)

vyrábí a dodává 

TANEÈNÍ A BALETNÍ PIŠKOTY
v provedeních:

     taneèní textilní s koženou piškotou ..........èerné, bílé a rùžové
     taneèní kožené s koženou piškotou.........èerné a bílé
     baletní s dìlenou piškotou .......................èerné a bílé

Ceny pro rok 1998 (vèetnì DPH)

Uvedené výrobky je možno objednat písemnou formou, nebo telefonicky na uvedené telefonní èíslo.
Zboží zasíláme na dobírku (poštovné úètujeme dle ceny zásilky, balné úètuleme 10,-Kè).

U telefonní èíslo bude platit po pøepojení na novou ústøednu

velikost 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 46454443424140

cena v Kč 198,- 256,- 315,- 362,- 385,-338,-292,-274,-233,-216,-

TANEČNÍ KOŽENÉ

velikost 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 46454443424140

cena v Kč 129,- 142,- 153,- 171,-

TANEČNÍ TEXTILNÍ

velikost 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 46454443424140

cena v Kč 160,- 176,- 191,- 212,-

BALETNÍ TEXTILNÍ
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JSOU NA INTERNETU

http://www.bod.cz
Na Internetové doméně našeho vydavatele Bohumíra Džubeje najdete stránky 
vašeho oblíbeného časopisu TANEÈNÍ ROZHLEDY. Přinášejí nejen jeho základní 
charakteristiku, kontaktní adresy  a formulář elektronické objednávky, kterým si 
můžete časopis objednat bez chození na poštu, ale budete na nich nacházet řadu 
dalších údajů. Pravidelně vás budeme tímto způsobem informovat o tom, co bude 
v nejbližším čísle, o termínu jeho předání do tisku a termínu předání České poště, 
budeme sem umisťovat články, které se z rozsahových důvodů nedostanou do tištěné 
podoby a naleznete zde i kalendář akcí aktualizovaný o ty, které nám ohlásíte 
až po termínu redakční závěrky. Prostřednictvím Internetu nám můžete posílat i své 
příspěvky a informace. K tomu slouží nová E-mailová adresa bod@bod.cz. Pokud 
si ji nezapamatujete, nevadí. Stačí klepnout na obálku ve spodní části titulní stránky 
a automaticky se připojíte na poštu.
Že nemáte zatím připojení na Internet? Ale to nevadí! Je řada míst, kde se k němu 
můžete dostat. Knihovny, školy, informační centra a také například Internetové 
kavárny, které provozuje řada počítačových firem. Pokusíme se získat adresář 
takových kaváren a otiskneme jej.
Takže nashledanou na Internetu se s vámi těší vaše
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