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P Ř E D S T A V U J E

Zoner Callisto 3 je vynikající vektorový 
grafický program pro nejširší použití. 

Využijete jej k tvorbě působivých 
propagačních tiskovin, ilustrací 

do dokumentů, vizitek, cenovek, 
hlavičkového papíru, pohlednic, nápisů, 
plánků, blahopřání atd. Nově je produkt 

rozšířen o možnosti tvorby grafiky 
pro internetové prezentace, včetně 

vektorových animací.

Z O N E R   C A L L I S T O ?
S   V E K T O R Y

S N A D N O,
V L Í D N Ě,

N A J I S T O !

Se sadou programů Zoner Context 3 
můžete vytvořit vlastní hypertextové 

a multimediální publikace, které lze šířit 
na CD-ROM nebo na disketách. Zoner 

Context vám bude pomocníkem při psaní 
a formátování textu, vytváření odkazů, 
vkládání grafiky, zvuků a videa, a při 
přípravě vzorové kopie pro distribuci.

ZONER software, s.r.o.
Koželužská 5
602 00 Brno

Telefony:
05-43257244 až 5

05-45214788
Internet:

http://www.zoner.cz
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Fotografie na titulní stránce:
Prozaické Baletní Divadlo - Carmen

Foto: BoD

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

Dnešní úvodník vìnuji tématu, které nejen v tanci hraje svoji osobitou roli.
Èím dál víc se totiž setkávám v kumštu v posledních letech se stále odvážnìjším svlékáním na jevištích, anebo pøímo 
nahotou v plné parádì. Naposledy na Jiráskovì Hronovu skupina divadelníkù (mužù) odehrála pøedstavení prostì tak 
jak je pán Bùh stvoøil. Totéž pøedvedli na festivalu Divadlo 98 v Plzni v øíjnu i jinde, zkrátka zájem o jejich pøedstavení je. 
Abych pøípadným zájemcùm nezatajil název - jedná se o Bílé divadlo Ostrava se hrou Ty, který lyžuješ. Vím, že volím pøí-
klad z jiné branže, ale není senzací pouze jejich nahota? Byl by jejich kus také divácky pøitažlivý, by� odehrán v kostýmech 
(pro mne za mne nejbizardnìjších)?
Vra�me se k tanci. Osobnì jsem koulel oèima na Entrée k Tanci 1996 v Hradci Králové, když jsem vidìl pøedstavení Jsem 
zrozen z bláta Alexe Švamberka, který si troufl absolutnì nahý táhnout celý, pomìrnì dlouhý kus. Opomenu-li fakt, že byl 
zøejmì okouzlen Min Tanakou natolik, že povýšil epigonství na princip, otázka zní stejnì jako o odstavec výše. Možná jeho 
nahota zvýšila napìtí choreografie tam, kde by napìtí jinak až tolik nebylo, zvýšila i pozornost divákù. Ovšem zvyšovat 
tímto zpùsobem napìtí by potom bylo možné zneužívat u každé choreografie. Uf, ještì že existuje stud.
Mimochodem, zajímavé, že jsou pánové v tomto bodu tak odvážní. Že by pøirozený exhibicionismus? Dámy jsou zatím 
podle mých diváckých zkušeností rozhodnì opatrnìjší. K mé lítosti.
Nahota je, nebo by mìla být, pokraèování stavu ducha, jemuž už chybí další stupeò psychického transu, protože není 
možné hrát v šílenství a proto se odhodí odìv. (Pokud se odìv odhodí jen tak pro efekt, je to samozøejmì striptýz.) Nejlíp 
se toto dokládá na pøíkladech svìtových tvùrcù. V nejrùznìjších videozáznamech, napø. v pøedstaveních Piny Bausch, 
vìtšinou dámám odkládajícím, nebo strhávajícím šat kouká „smrt z oèí“ jako vrchol taneèního transu a èlovìk stejnì 
místo na tìlo kouká na oblièej.
V každém pøípadì jsem pøesvìdèený o tom, že tento výrazový prostøedek (obnažování) je možné používat až od urèitého 
stupnì „taneèního zasvìcení“ a to od doslova nejvyššího stupnì vývoje taneèníka, souboru, choreografa. U choreografií 

Piny Bausch, Carolyn Carlson, Bill T. 
Jonese a dalších mì jakákoliv naho-
ta nechává chladnou a vnímám jí asi 
tak jako obraz od Rembrandta. Jako 
výtvarný prostøedek, èi zajímavý svého 
druhu „kostým“, bez vedlejších ruši-
vých a vzrušivých vlivù.
Takže prostì: Když dva dìlají totéž, 
není to totéž - viz Tanaka a Alex Švam-
berk.
Další pøíklad - v pøedstavení slovenské-
ho souboru z Košic La Mosca, zatanèe-
ného i v Praze (MTT) nebo na Meziná-
rodní taneèní dílnì v Ústí nad Orlicí cca 
pøed ètyømi léty tanèily dámy nahoøe 
bez v kabátech a v závìru pøedstave-
ní zády k divákovi jen tak do pùl tìla. 
To byl mùj zážitek s neprofesionálním 
souborem - a bylo to hezké, funkèní 
atd. Nicménì, co je to platné - dodnes 
je mi líto, že se sleèny neotoèily tváøí 
k divákùm.
Takže, pøátelé, zacházejme s nahotou 
opatrnìji než s povìstným šafránem!
A protože se jedná urèitì o zajímavé 
téma, zeptal jsem se rùzných choreo-
grafù a kritikù na jejich názor na výše 
uvedené téma, viz strana 14-15 tohoto 
èísla.

Mirek Nìmec

Nahý a nahá ano, ne - aneb Nahota na jevišti

V pøípadì obnažení se taneènice nemají za co stydìt - Iva Kittlitzová Foto: Pavel Kittlitz
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EDITORIAL, aneb pøekvapený vydavatel
A jsem tady zas a na rovinu pøiznávám, že pøekvapenìjší kukuè, než jsem mìl já, když jsem v tiskárnì 
uvidìl minulé èíslo, si jen tìžko pøedstavíte. V editorialu jsem vám sliboval, že pro vás od ledna 
pøipravujeme pøekvapení, které uvidíte na první pohled. Tím pøekvapením mìla být køídová obálka. 
Mìla, ale nebude. Majitel tiskárny, kde náš èasopis tiskneme, nám chtìl udìlat radost a již celý 
náklad devátého èísla nám „vyjel“ s køídovou obálkou a to sponzorsky! A tak jsme se rozhodli, 
že køídovou obálku již ponecháme. Berte to jako dárek pro vás, naše ètenáøe, kterých si velmi 
vážíme. Samozøejmì nesmíme zapomenout panu Bartošovi, v jehož tiskárnì GRANTIS náš èasopis 
tiskneme, podìkovat. Pøi spolupráci s touto tiskárnou mám pravidelný pocit, že zde pracují podle 
hesla: „Nemožné dìláme na poèkání, zázraky udìláme pøedevèírem“. Pravda, poøekadlo je ponìkud 
upravené, ale jak sami vidíte, je zcela na místì.
Druhé pøekvapení nám pøinesla Èeská pošta. Ta totiž ukonèuje postupnì platnost poukázek typu 
A, které budou nahrazovány poukázkami typu A - V. Nové poukázky jsou urèeny pro automatizova-
né zpracování. Vývoj je to zcela logický, má však nìkterá úskalí. Pøednì jsme museli nechat nové 
poukázky natisknout. V okamžiku, kdy je dostanete do ruky zjistíte, že mají pouze dva díly (typ 
A mìl ètyøi). Zcela chybí ústøižek, který jsme obdrželi a podle kterého jsme urèovali, kdo pøedplatné 
uhradil. Místo toho budeme dostávat poèítaèovou sjetinu, která jméno a adresu nebude obsahovat. 
Proto jsme zavedli identifikaci pomocí variabilního symbolu. Variabilní symbol je nìkolikamístné 
èíslo a najdete jej  v pravém horním rohu adresního okénka všech dopisù, které od nás obdržíte. 
Bude umístìn také za zkratkou v.s.: na adresním štítku každého výtisku èasopisu. Èíslo variabilního 
symbolu je od nynìjška jediný zpùsob identifikace pøedplatitelù a uvádìjte je pøi všech kontaktech 
s námi. Abychom vám život nekomplikovali, ale naopak usnadnili, naše výpoèetní støedisko dotisk-
ne do poukázek všechny potøebné údaje a teprve takto doplnìné poukázky vám budou zasílány. 
Vám bude staèit vzít složenku a bez jakýchkoliv dalších úprav s ní zajít na poštu a uhradit ji. Použití 
variabilního symbolu má i další výhodu. Nìkteøí z vás nechávají složenku proplatit ve svém penìž-
ním ústavu a my podle výpisu z úètu pracnì zjiš�ujeme plátce. Všechny složenky totiž zatím mìly 
stejný variabilní symbol. Nyní bude identifikace snadná. Pokud složenku ztratíte nebo poškodíte, 
vyžádejte si u nás novou. Máte-li obavy, že se nový zpùsob plateb promítne do ceny èasopisu, pak 
vás musím uklidnit. Naše výpoèetní støedisko je na tento zpùsob již delší dobu vnitønì pøipraveno 
a proto jedinými náklady je cena složenek, na které nám musí Èeská pošta pøedtisknout nìkteré 
speciální údaje. Tyto náklady èiní 0,45Kè a do ceny èasopisu je promítat nebudeme.
Jsem moc rád, že dnešní zprávy byly veskrze pozitivní a doufám, že vám budu sdìlovat co nejvíc 
takových. Vždy� když se ohlédneme, zjistíme, že TANEÈNÍ ROZHLEDY  jsou na Internetu, vycházejí 
i na CD-ROMu, dostaly køídovou obálku a zjednodušuje se platba pøedplatného. No není to fajn? 
Mìjte se moc hezky a zase nìkdy, nejradìji na akci u vás,  nashledanou.

Bohumír Džubej

Bohumír Džubej - vydavatel Foto: Eva Veverková

Vlastimil Bartoš - majitel tiskárny GRANTIS, která 
tiskne náš èasopis Foto: BoD

Co vám øíká pojem scénický tanec, jaké jsou vaše kontakty s tímto 
druhem umìní?
Ladislav Štoll, fotograf, Praha: „Bìžnì se setkávám se scénickým tan-
cem v èinohøe, protože jsou tam nìkdy pasáže, které se musí udìlat jako 
scénický tanec. Jsou to napøíklad místa, kdy se dìj hry èásteènì odehrává 
v podniku, kde se tancuje apod. Tehdy je potøeba najmout choreografa 
a pohyb se dìlá pøímo pro danou inscenaci.

Tanec? Abych se pøiznal, já mám radìji èinohru. Z mnoha dùvodù. Pro mì 
je základ to, že mi divadlo nìco sdìluje slovem. A každá muzikantská nebo 
pohybová vložka je jakýmsi zpestøením. Pøinejmenším. A když opravdu 
do dìje patøí, zapadá, tak je to požitek.“

-mn-

Anketa, anketa, anketa

Na prázdninové mezinárodní taneèní dílnì v Ústí nad Orlicí jsem si popo-
vídal s Jitkou Šefrnovou z Vodòan. Patøí mezi nové uèitelky tance na ZUŠ 
a k jejím sympatickým rysùm patøí velký zájem o obor a nadšení, s jakým 
se mu vìnuje. Popovídali jsme si bájeènì a poslouchal jsem se zájmem, 
protože o Vodòanech nevím vùbec nic. Z rozhovoru s Jitkou Šefrnovou 
jsem vybral:
• Øeknìte mi nìco o sobì:
„Chodila jsem od šesti let do jednadvaceti na „balet“ ve Vodòanech. 
Vedla nás paní uèitelka Máša Bokrová, mimo jiné døíve pùsobila v Praze 
v Hudebním divadle v Karlínì. Zaèala uèit v Písku a skonèila ve Vodòa-
nech, kam jsem k ní chodila spoustu rokù. V jednadvaceti letech jsem 
pøestala tanèit, protože jsem byla v jiném stavu. Co týká vzdìlání jsem 
vystudovaná zdravotní sestra.
Potom ale hledali ve Vodòanech novou uèitelku tance, øekla jsem si, 
že se zkusím pøihlásit a škola mì už nepustila.
Zaèala jsem uèit loni v záøí. V listopadu jsem byla na víkendovém semináøi 
pøes Artamu Praha a dnes už mám spoustu adres, kontaktù a hledám 
kudy dál. Byla jsem i v Tyršovì domu u sokolù, kde byly školení s Jirkou 
Lösslem. Prostì chodím, tanèím, zapisuji.“

• Co práce ve škole?
„S žáky jsem zkusila nìco udìlat, aby nechodili do školy jen tak „napla-
no“. Mìli jsme pár vystoupení, co se týká stylu, byla to taková všehochu�, 
asi dost neodborná. Docela bych ráda aby se pøijel podívat nìkdo, kdo 
tomu rozumí. Asi bych se bála kritiky, ale pøesto bych ji dost ráda slyšela. 
Opravdu ráda bych se vzdìlávala dál a pokraèovala...“
• Jaké jsou vaše další perspektivy v zamìstnání?
„Ve Vodòanech jsem mìla doposud smlouvu na dobu urèitou, do èervna, 
teï se mnou sepsali smlouvu do èervna 2000 s podmínkou, že v tìch 
dvou letech bych mìla zaèít nìkde studovat tanec. Mám adresu do Brna, 
nic pøesnìjšího vám neøeknu, protože všechno mám poznamenané 
doma.“
• Jižní Èechy jsou z mého vzdáleného pohledu velkou neznámou. Jak vy 
vnímáte svùj region, je tam tanec dostateènì rozšíøený?
„Myslím, že jsou jižní Èechy dost „utancované“. V divadle v Èeských Budì-
jovicích obèas nìjaké taneèní pøedstavení probìhne, i když se tam nedo-
stanu, pøece jen je to 35 kilometrù, doma mám dvì dìti... Co se týká práce 
uèitelù na základních umìleckých školách zatím nemám pøehled.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Noví lidé v tanci kolem nás
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Petr Zahradníèek je èlovìk, o kterém mohu s klidem prohlásit onu zná-
mou vìtu: Kdo chce zapalovat, musí sám hoøet. Jeho nadšení a zápal 
pro vìc kdyby mìlo víc lidí v taneèní branži, tak o nové soubory pøímo 
zakopáváme. Tím nechci vìc zlehèovat, Petr Zahradníèek je i realistou 
a ví, že udržet novì vzniklé divadlo dá tvrdou práci. Každopádnì ještì 
jednou mu na dálku vzkazuji, že mu držím palce.
• Jak vzniklo Prozaické baletní divadlo, jak jste se k nìmu dostal?
Petr Zahradníèek: „Prozaické baletní divadlo vzniklo velice prozaicky. 
Sešli jsme se s Irenou Janovcovou témìø pøesnì pøed rokem na insce-
naci Gluckova Orfea v libereckém divadle. Spolupráce se nám daøila, 
protože jsme si rozumìli ve stylu a ve zpùsobu provedení Orfea. Orfeus 
je známý, že je napùl balet a napùl opera. Je tam tolik baletu jako zpí-
vaného textu.
Zaèali jsme diskutovat a diskutovat, až jsme se v kvìtnu rozhodli, 
že založíme svoji vlastní spoleènost a zkusíme to s vlastním taneèním 
divadlem.“
• Vím o vás, že pracujete s poèítaèi. Daøí se skloubit tyto dvì protichùdné 
vìci - poèítaèe a tanec?
„Mám poèítaèe jako druhé nebo tøetí øemeslo. Mám firmu, dìlám gra-
fiku, opravuji poèítaèe, pøipravuji sestavy, nebo návrhy sestav, pracuji 
na Internetu, dìlám internetové stránky.
Internetem se spojím s celým svìtem a o tanci, který mì zajímá, vím 
hodnì díky Internetu. Nebýt Internetu, tìžko bych se shánìl po infor-
macích. To je jedna vìc. Druhá vìc je, že poèítaè nauèí èlovìka myslet 
trochu jiným zpùsobem. Když zaènete programovat, zaènete myslet 
strukturálnì... Ono to v divadle pomáhá, nìkdy si pøesnì ujasnit poj-
my, pojmenovat všechno, umìt vìci sladit do logických celkù. Pomáhá 
to ve vedení divadla i v té vlastní tvùrèí práci. Nehledì na to, že celou 
agendu divadla mám v poèítaèi.“
• Zùstaòme u techniky a zároveò u tance. Existují profese, o kterých 
diváci prakticky nevìdí, obèas na nì zapomínají i sami úèinkující. Jsou 
to profese zvukaøù, osvìtlovaèù a technického personálu. Jaký je váš 
pohled na tyto profese?
„Já jsem tímto víceménì nucenì prošel pøed školou (vystudoval jsem 
JAMU Brno). Pan profesor Wassermann, když mì pøijímal, bylo mi osm-
náct, prohlásil, že mì stejnì vezmou až za dva roky, pokud nebudu rok 
dìlat osvìtlovaèe a rok kulisáka. Protože to jsou profese, které jsou nutné 
pro divadlo a když jimi èlovìk neprojde, tak k divadelní technice nikdy 
nepøilne a nikdy k ní nemá vztah, jaký by mìl mít. Jako režisér obzvláš�. 
Jsou to profese, o kterých si èlovìk mùže myslet ledacos, jenže jsou lidi, 
kteøí umí a když mají divadlo rádi, tak mu neuvìøitelnì pomùžou. A oni 
i okamžitì poznají, když tomu èlovìk nerozumí.“
• Jakou má podle vás u nás tanec pozici?
„Tanec má u nás zajímavou pozici. V nìkolika úrovních - od té reklam-
ní až po tanec, o kterém bych nerad mluvil... Tanec, který asi máme 
na mysli, tedy tanec scénický, je u nás spíše popelkou. Je to škoda. 
Lidé u nás byli bohužel vychováváni pouze ke klasickému baletu a tradiè-
ní vrstva divákù hudebního divadla neustále oèekává, že každé divadlo 
a každý soubor bude hrát Labutí jezero, Louskáèka, prostì klasické vìci 
s maximální technikou.
Dneska už je jiná doba, ale divák nemìl èas absorbovat nové smìry 
a jiné smìry, které k nám pronikaly ze zahranièí a byly navíc silnì fil-
trovány. U nás se dokázal prosadit pouze Pavel Šmok a my jsme rádi, 
že v jeho cestì mùžeme nìjakým zpùsobem pokraèovat, nebo ji rozvíjet. 
Ale ostatní smìry jsou dnes ovlivnìny americkým zpùsobem myšlení, 
americkou estetikou a vyjadøovacími prostøedky. Myslím, že to není 
vždycky úplnì správnì.
Navíc se z druhé strany umìlecky scénický tanec silnì intelektualizuje. 
Pøitom jsou choreografové, kteøí jsou výborní, na jejichž choreografie 
se dá dívat, ale èlovìk zase musí bádat „o èem to je“.
My se snažíme najít zpátky cestu k divákovi pøíbìhovostí, citovostí, proza-
ickým vztahem k svìtu a snažíme se pøiblížit myšlení diváka. Nesnažíme 
se mu vnucovat velké myšlenky, ale jen drobné pøíbìhy - na kterých právì 
vyrùstají ty velké myšlenky. To ale už øekl pøede mnou Èapek. A právì 
Èapkovy povídky jsou dùkazem, že to takhle lze udìlat. Je to cesta delší, 
nìkdy ménì efektní, ale možná jistìjší.“
• A co vliv naší televize?
„V televizi je pøehršle tancù na hudbu rockovou, nebo na hudbu absolut-
nì soudobou. Mám pocit, že televize ovlivòuje diváka spíše negativnì. 
Tím, že neukazuje všechny smìry. Není to tak úplnì doslova, protože 
výborná choreografická díla obèas v televizi jsou. Nemám televizi, tak 

Petr Zahradníèek: Divadlo - Poèítaèe - Tanec

Irena Janovcová, umìlecká vedoucí Prozaického baletního divadla
a Petr Zahradníèek, øeditel Prozaického baletního divadala Foto: BoD

Prozaické baletní divadlo - Carmen
Zábìr ze slavnostní premiéry nového souboru Foto: BoD
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nevím do jaké míry televize vysílá balety dnes, ale pokud jsem televizi mìl, obèas jsem našel nìjaké pìkné choreografie, na které se dalo dívat.
Pokud se dívá èlovìk na satelit a na cizí stanice francouzské, anglické, vidí tancování víc a v daleko širším a zajímavìjším spektru.“
• Poslední otázka, kterou dostala i vaše kolegynì Irena Janovcová. Proè právì slovo „baletní“ v názvu vašeho taneèního divadla?
„Bez baletu se moderní tanec neobejde. K dalšímu slovu v názvu - divadlo je divadlo. To, co dneska pøedvádíme, je prozaické i v tom smyslu, že nì-
jakým zpùsobem pracujeme i se slovem. To budeme rozvíjet, vracet se k tomu. Chceme pracovat s mluveným slovem. S melodramem, se zpívaným 
slovem... Prostì nechceme zapomenout i na ostatní stránky divadla. Nechceme se vìnovat jenom èistému baletu na díla známá nebo ménì známá. 
Chceme hledat kombinace slova, divadla, baletu a nacházet zajímavé tvary. Doufám, že to v budoucnu bude vidìt.“
Dìkuji za rozhovor.

Ptal se: BoD
Zpracoval: -mn-

V Divadle pod Palmovkou po generálce Carmen 11. øíjna 1998 probì-
hl následující rozhovor s pøedstavitelkou hlavní role Carmen - s Pavlou 
Šmerdovou.
• Dnes má Prozaické baletní divadlo premiéru. Jak jste se k nìmu do-
stala?
Pavla Šmerdová: „Dostala jsem se k nìmu pøes Irenu Janovcovou, která 
je moje spolužaèka z HAMU.
Já jsem studovala na HAMU pedagogiku. V té dobì jsme spolupracovali, 
já jsem jí pomáhala jako interpret v jejích choreografiích. Bìhem našeho 
studia vzniklo na HAMU sdružení Up Side Down, jistì znáte jméno Josef 
Kocourek a další, byli to lidi, kteøí se sešli na škole a snažili se dìlat 
nìco víc. Tak jsme se seznámili a dnes to pokraèuje dál.“
• To je váš pøíbìh ohlednì Prozaického baletního divadla a Ireny Janov-
cové. Jak jste se ale dostala k tanci vùbec?
„Dostala jsem se k tanci už jako malé dítì. Tak jako u vìtšiny dìtí i moje 
maminka chtìla, abych se umìla kultivovanì pohybovat a pøihlásila mì 
do rytmiky, pozdìji do baletu. Jsem z Moravy, z Brna, v Brnì jsem navštì-
vovala baletní školu Ivo Váni Psoty u paní Kateøiny Gracerové. V patnácti 
letech jsem pøestoupila na konzervatoø, vystudovala jsem, absolvovala 
a mìla jsem v Brnì nìkolik let angažmá. Potom jsem odešla do Pražského 
komorního baletu Pavla Šmoka. Dál jsem šla studovat na HAMU. Další 
moje angažmá je v libereckém divadle, kde pùsobím doposud jako inter-
pretka, mimo to jako pedagog baletu a asistent choreografie.“
• Co pro vás znamená role Carmen, jak se v ní cítíte, jak se vám líbí?
„Je to úžasná role, samozøejmì. Temperamentní, vitální, èlovìk se mùže 
vybít a vyøádit...
• Odpovídá vašemu naturelu?
„Tìžko øíci (smích), co se týká Carmen jako osobnosti... Myslím, že mám 
v sobì urèitou energii, vitalitu.“
• Co budoucnost?
„Právì jsme zaèali jako Prozaické baletní divadlo, takže všechno zaèíná. 
Uvidíme jak to dopadne, jak se bude situace vyvíjet dál. Nejbližší budouc-
nost vidím ve spolupráci s Irenou Janovcovou a Petrem Zahradníèkem. 
Jsem pro vìc nadšená a tìším se, že se budeme o nìco snažit. Jak to 
pùjde, uvidíme.“
Dìkuji za rozhovor.

Ptal se: BoD
Zpracoval: -mn-

Pavla Šmerdová pøed premiérou

Prozaické baletní divadlo - Carmen
Zábìry ze slavnostní premiéry nového souboru

Foto: BoD
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G.Bizet - I.Janovcová: Carmen, premiéra Prozaického baletního divadla 
11. øíjna 1998 v Divadle pod Palmovkou.
Po první polovinì pøedstavení jsem se jako vždy ptal divákù na zcela 
bezprostøední dojmy:
Eduard Ondráèek, Èerné divadlo, Praha: „Já sice nejsem žádný odborník, 
ale myslím si, že pracovat s lidmi, kteøí umí, kteøí jsou pohybovì nadaní 
jako tato skupina, že je radost.“
Jaroslav Doleèek, reportér radiostanice Vltava: „Pøipomíná mi to hodnì 
balet Pavla Šmoka.“
Alice Laxarová: „Velice pùvabné. Irenu Janovcovou znám, takže je skvìlé, 
když znám choreografa a mùžu èíst jeho choreografii. Není to anonymní 
a pøesnì vím, že je to choreografie Ireny Janovcové.“
Nikol Horová, Praha: „Jsem rozpaèitá. Oèekávala jsem, že pøedstavení 
bude mít na mì silnìjší vliv, že budu mít vìtší emoèní prožitek.“
Jan Kurynec: „Divadlo pod Palmovku je malá scéna na balet.“
Pavel Šmok: „Bezprostøední dojmy? Žádné bezprostøední dojmy neexis-
tují!! Já už dneska balet takøka nenávidím a dívám se na nìj z donucení. 
K pøedstavení - podíval jsem se na to a mladí a� dìlají, co umí, ne?
• Vzal byste na toto pøedstavení svoji sousedku?
Pavel Šmok: „Pokud by se mnou šla, tak ano.“
Jiøí Vrátil: „Choreograficky je to ztvárnìné zajímavì, ale bylo by mnohem 
lepší, kdyby Irena mìla k dispozici lepší taneèníky. Hlavnì výrazovì je 
na nich vidìt, že neprošli profesionální prùpravou. V dobrém je vidìt 
na Pavle Šmerdové, že dìlala døív u Pavla Šmoka - nevím jestli jí to dalo 
takový odstup, ale je o jednu dvì tøídy výš než ostatní. Tanèí tu tøeba 
i Pavel Pišan a je na nìm také vidìt, že má za sebou tuto dráhu. Jan 
Mròák zase prošel libereckým divadlem, je taky dobrý taneèník. Myslím, 
že kluci jsou v tomto pøípadì lepší než holky. Rozhodnì by hodnì pomoh-
lo, kdyby Irena mìla lepší taneèníky, protože choreograficky pøedstavení 
rozhodnì zajímavé je.“
Dana Martínková: „Je škoda, že je tady málo lidí, protože pøedstavení 
je dobré. Já jsem ho vidìla v první verzi asi pøed rokem na Smíchovì 
a dneska bych øekla, že jsou o sto procent lepší.“
paní Džbánková: „Nám se líbí velice, je to nároèné a velice hezké. Je 
vidìt, že na tom hodnì pracovali, mají to dobøe secvièené.“
Kateøina Køížová: „Mì se to moc nelíbilo, takže asi pùjdu domù. Mám 
radìji, když je Carmen víc podobná opeøe, než takhle moderní. Carmen 
je hezèí, když má kvalitnìjší kostýmy a když je víc podobná dìji opery. 
Opera je nádherná jako taková.“

Øekli po pøedstavení
Zuzana Kramárová: „Moje dojmy jsou skoro podobné, snad jenom bych 
dodala, že kdo jde na tohle pøedstavení a nezná operu, tak asi tìžko 
z tohoto provedení pozná dìj.“
Zdeòka Benešová: „Mì se to moc líbí, pøipadá mi to moderní a krásné 
taneèní výkony k tomu - Carmen je skvìlá!“
Po skonèeném pøedstavení jsem v anketì pokraèoval:
Vìra Kašíková: „Nádherné, moc se mi to líbilo, hezké pojetí. Perfekt-
ní.“
Ta�ána Juøicová: „Velmi pìkné pøedstavení.“
Ondøej Slavík: „Já už jsem to vidìl pøed èasem v první verzi, ale teï to 
bylo úplnì jiné. Carmen mì nezklamala, Pavla Šmerdová je úžasná.“
Libìna Kadlecová: „Mì se to moc líbilo, Bizetova hudba je moc krásná 
a ten milostný pøíbìh je umocnìný ještì pohybem. Moc to na mì zapù-
sobilo, jsem z toho celá namìkko.“
paní Èermáková: Nám se to líbilo, druhá polovina byla výteèná, mìla 
dramatický spád, moc se to paní choreografce podaøilo. Gratuluju ji.“
Margita Budová: „Mì se to moc líbilo.“
Boleslav Menoušek: „Kladné. Mile mì pøekvapili. Èekal jsem míò. Je 
vidìt, že taneèníci umí. Já jsem zvyklý na Národní divadlo, balet je to, 
co mì baví. Takže jsem toto shlédl se zájmem a musím øíci, že se jim 
to povedlo.“
Alena Høebíèková: „Celý veèer se mi líbil, jenom bych mìla výhradu 
ke kostýmùm a k výrazu všech taneèníkù.“
Marcela Patoèková, Liberec: „Skvìlé, líbilo se mi to, myslím, že budou 
mít úspìch a držím jim palce.“
Jaroslav Patoèka, Liberec: „Myslím, že to byly profesionální výkony. 
Nemají se za co stydìt.“
Johana Zdìnovcová: „Líbilo se mi to, ale myslím si, že by choreografie 
mohla být lepší... Oni byli hodnì ztrémovaní. Bylo to hezké, ale takové... 
nevím“.
Irena Janovcová, choreograf pøedstavení: „Myslím si, že moji taneèníci 
byli skvìlí, škoda, že bylo málo lidí, doufám, že na to konto nezkrachu-
jeme.“
Všem dotázaným dìkuji za odpovìdi. Znovu pøipomínám, že výbìr dotá-
zaných je èistì náhodný a do èasopisu poctivì pøepisuji jak kladné tak 
záporné ohlasy, ostatnì jen tak dá potom výsledek ankety jakýs takýs 
smysl.

-mn-

Na odpolední generálce Prozaického baletního divadla 11. øíjna 1998 v Divadle pod Palmovkou (G.Bizet - I.Janovcová: Carmen) jsem se snažil urèit 
mezi lidmi kdo je kdo, protože jsem s výjimkou nìkolika taneèníkù nikoho neznal. Mému zraku neunikla pohledná dlouhonohá sleèna intelektuálního 
typu, která se v týmu lidí „kolem“ pøedstavení nedala pøehlédnout. Ve svém odhadu jsem se strefil hned napoprvé - byla to Eva Brodská, na programu 
pøedstavení podepsaná pod rubrikou kostýmy a vedle Ireny Janovcové i jako spoluautorka scény. Náš malý rozhovor je zde:
• Proè jste vybrala pro Carmen právì tyto v podstatì civilní kostýmy, aneb Co tím chtìl autor øíci?
Eva Brodská: „Já jsem nedìlala Carmen od zaèátku. Pøišla jsem vlastnì k hotové vìci, kostýmy byly pùvodnì postavené jinak. I když jsem první 
verzi Carmen vidìla jen na videu, zjistila jsem, že co se kostýmù týká, je pøedstavení neèitelné. ... Cvièební kostýmy? Myslím, že pøedstavení tak 
postavené je - Carmen se odehrává znovu a v civilu. Mezi taneèníky. V pùvodních kostýmech to nebylo zøetelné.
Nepoci�uji ale, že to, co vidíte na jevišti, je úplnì moje. Jednalo se opravdu jenom o výpomoc díky letitému pøátelství, protože je to první pøedstavení 
agentury Petra Zahradníèka.“
• Spolupracujete s Irenou Janovcovou dlouho?
„Známe se dlouho, potkali jsme se v Liberci pøed nìkolika lety, kde jsem spolupracovala i s Petrem Šimkem. A náhodou jsme se s Irenou sešli 
na jednom pøedstavení, kde mìl choreografii Petr Šimek i Irena Janovcová.
Ale s Irenou dìlám poprvé. Vlastnì jde o jakousi pøátelskou výpomoc.“
• Øíkáte, že nyní spolu pracujete poprvé. Napadá mì jedovatá otázka „ ... a naposled“?
„Ne, ne. Už máme spolu domluveno pøedstavení do Národního divadla. Bude to pøedstavení tøí mladých choreografù, jeden z nich je Irena. Premiéra 
bude v dubnu.“
• Vy jste taneènice?
„Vùbec ne, já jsem vystudovala scénografii. Pøiznám se, že dìlám radìji scénu, než kostýmy, ale vìtšinou dìlám obojí. Skoro u všech pøedstavení, 
na kterých pracuji, dìlám scénu i kostýmy.“
• Jaký je váš vztah k tanci?
„Kdybych ještì podruhé žila, chtìla bych být taneènice.“
• Proè?
„No protože tanec je prostì úžasný. Napìtí, pohyb... Tanec je pro mì fascinující. Ale teï už nemám šanci, už jsem na tanec stará.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Eva Brodská: Chtìla bych být taneènice
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Po generálce Prozaického baletního divadla na pøedstavení Carmen 
11. øíjna 1998 v Divadle pod Palmovkou cca hodinu pøed premiérou 
jsem zasedl ke kávì s Irenou Janovcovou. Ani jsem na ni nezpozoroval 
žádnou nervozitu pøed pøedstavením (možná ji skrývala), takže náš roz-
hovor probìhl v naprosté pohodì. Dejme tedy slovo umìlecké vedoucí 
Prozaického baletního divadla.
• Jaké je vaše pojetí Carmen a proè jste si vybrala Carmen?
Irena Janovcová: „Co mì zaujalo na Carmen? Carmen je v pùvodní verzi 
obyèejná cikánka, není žádná andaluská kráska, takže moje Carmen je 
docela obyèejná holèina, která mezi dívkami okolo není na první pohled 
nejkrásnìjší, nemá ideální postavu a kdoví co ještì... Èím zaujme, je 
nìco úplnì jiného než krása, je to nìco, co má v sobì. Zaujme sebejis-
tou, možná drzostí, postojem k životu, prostì se umí prodat a náhodou 
se stane, že se do ní jeden pán zamiluje a v podstatì úplnì „zblbne“. 
Takže mì zaujala Carmen, protože se domnívám, že není kráskou, ale je 
nìkým, kdo to umí s životem. A protože si myslím, že každá z nás jednou 
za život zažije tuto zkušenost, kdy ani neví jak k tomu dojde, a stane 
se pro nìkoho tou úžasnou kráskou, aniž by byla, nebo aniž by si sama 
pøipadala, že je krásnìjší než ostatní. Prostì se to nìkdy stane.“
• Váš soubor je avizovaný jako nové profesionální taneèní tìleso. Jak jste 
vybírala taneèníky?
„Zatím nemáme zamìstnance, respektive máme dva na pùl úvazku a má-
me lidi na smlouvy o dílo. Jsou to vìtšinou taneèníci z jiných divadel. 
Hlavní pøedstavitelka Pavla Šmerdová je moje dlouholetá spolupracovnice, 
tanèila asi ve všech choreografiích, co jsem dìlala v Praze a je to naše 
první zamìstnankynì. Ostatní jsou z Národního divadla a ze Státního sou-
boru písní a tancù a to je vše. S nìkterými jsem spolupracovala už døíve, 
s jinými jsem se setkala za mého pùsobení v Pražském komorním baletu 
a zatím je to systémem „kdo má èas“. Samozøejmì by se vše mìlo zaèít 
mìnit od prvního ledna, kdy bychom chtìli mít své zamìstnance.“
• Ano, právì se chci ptát na budoucnost, jak si pøedstavujete, že se sou-
bor uživí?
„Je to jasné - aby soubor mohl existovat, tak se prostì uživit musí. Máme 
v plánu vydìlávat nejenom pøedstaveními, ale i jinými akcemi - napø. 
pohybové kursy pro manažery, podnikatele... Zatím mùj kolega øeditel 
a manažer Petr Zahradníèek naše divadlo v podstatì živí svojí poèítaèovou firmou. To je zatím naše jistota. Nevím jestli se té poèítaèové firmy do bu-
doucna více ménì vzdá, ale pøedpokládám, že si budeme vydìlávat vedlejšími akcemi - kursy pro modelky atd.
Druhým aspektem je, že v nejbližší budoucnosti budeme dìlat jenom takové choreografie, které mùžeme dìlat pouze s našimi zamìstnanci. To 
znamená, že pravdìpodobnì pøíští premiéra bude veèer duetù. Bude to pøedstavení snadno pøemístitelné, s malými náklady, pøedstavuji si tedy, 
že by mìlo pøinést i nìjaké zisky.“
• Aby soubor vstoupil do povìdomí veøejnosti, je nutné aby vystupoval nejen v Praze. Takže bych se vás chtìl zeptat: a) Když by si vás nìjaký poøa-
datel chtìl objednat - kolik stojíte? b) Hledáte sami možnosti k vystoupením mimo Prahu?
„Hledáme. Nìjaké akce jsou rozjednané, ale delší turné, dá-li se použít tento termín, krachuje díky tomu, že naši taneèníci jsou zamìstnaní v Praze. 
Musela bych je na každý veèer vozit tam a zpátky... Ale rozhodnì se s pøedstaveními mimo Prahu poèítá. Stojíme plus mínus patnáct tisíc za pøed-
stavení plus doprava.“
• Vy jste v Praze asi dost známá, ale pøesto o vás možná v rámci celé republiky nìkde nemají dost informací. Jaké kapitoly z vašeho lidského i umì-
leckého vývoje jsou dùležité a zapøíèinily, že teï tady pøede mnou sedí Irena Janovcová?
„Jéžišmárjá! Nazvìme tuto kapitolu spíše než umìleckou jako profesní nebo øemeslnou... Za útlého dìtství jsem bývala gymnastkou, napøed sportovní, 
potom moderní. Nìkolikrát jsem i nìkde reprezentovala. Ze sportu mi asi psychicky i fyzicky cosi zùstalo. Potom jsem tancovala ve Vysokoškolském 
umìleckém souboru, což svého èasu u nás, tedy alespoò v Praze, byl asi jediný soubor, kde se dalo „pøivonìt“ k modernì. Ke Graham technice, 
k jazzu, bylo možné se tam nauèit kvalitní základy tìchto technik.
Další velmi dùležitá kapitola je studium angliètiny a francouzštiny na filozofické fakultì. Nemìla jsem hned od útlého dìtství jasno èím budu, ale na škole 
jsem zjistila, že být tlumoèníkem nebudu, protože mì nebaví øíkat názory ostatních, bez možnosti vlastního vstupu. Toto povolání jsem opustila.
Dùležitá je asi pùlroèní stáž v Paøíži, kam jsem jela kvùli francouzštinì, ale samozøejmì jsem stáž využila i jinak. Jednak jsem tam psala diplomovou 
práci o baletní terminologii a chodila jsem do rùzných kursù, a� už klasického baletu, nebo moderního jazzu...
Dalším milníkem bylo studium HAMU v Praze u Pavla Šmoka. Setkání s ním je asi pro mì nejvìtším zážitkem vùbec. Pokud mì nìkdo nìkdy v cho-
reografii nìco nauèil, pokud se vùbec dá v choreografii nìco nauèit, tak jedinì on, jinak nikdo. Potom pøišlo angažmá v Pražském komorním baletu, 
kde jsem tancovala dvì sezóny.
Poslední dva roky jsem jako choreograf na volné noze. To� vše. Co mì ovlivnilo z osobního hlediska? Byly to možná ještì dùležitìjší záležitosti než ty 
profesní, ale ty nebudu zveøejòovat.
Ještì jsem zapomnìla - k profesním milníkùm patøí i existence sdružení Up Side Down. Založil ho Josef Kocourek, vedl ho rok a pak se zhroutil vyèer-
páním. Dosud se snažíme toto sdružení zachovat s kolegou Ivo Dankovièem, který svítí dnešní pøedstavení. Sdružení mìlo za úkol uvádìt na scénu 
mladé zaèínající choreografy a taneèníky, kteøí ještì nemají materiál na celoveèerní pøedstavení a bylo by dobré je prezentovat veøejnosti. Organizo-
vali jsme nìkteré festivaly i mezinárodní. Myslím, že bìhem organizování tohoto sdružení jsem se nauèila spoustu vìcí, vùbec nìco vést a chovat 
se k lidem, které musím vést nejen na sále, ale i k tomu, aby pøišli do divadla vèas, dále jednání s rùznými institucemi atd.“
• V názvu souboru máte termín „baletní“ - Prozaické baletní divadlo. Tento termín evokuje pøedstavu jakého tradicionalismu, právì tak výbìr látky 
- Carmen. Znamená to pøíklon k urèitému tradicionalismu, øeèeno obrácenì, že nehodláte být avantgardou, experimentovat s modernou?
„Já vždycky o sobì øíkám, že jsem konzervativní. Ale ono je všechno relativní - protože co je moderna, co je avantgarda? Je zvykem, že když nìkdo 
nìco neumí, tak po sobì zaène lít a házet keèup, nebo jogurt a øíká se tomu avantgardní umìní. To je totéž, jako když nìkdo neumí psát básnièky 
a píše volný verš. Tím, že nìkdo píše volný verš se nestává básníkem a tím, že se nìkdo snaží dìlat rùzné vylomeniny a porušovat veškerou formu, 
se nestává umìlcem.

Irena Janovcová témìø od A do Zet

Irena Janovcová dává poslední pokyny pøi generálce Foto: BoD
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Já mám sklon pøece jen nìjaké vžité hodnoty ctít, pokud je možno, a kro-
mì toho jsem vždycky chtìla dìlat vìtšinou tance, které mají výpovìï, 
které jsou o nìèem, které mohou oslovit nejen odborníka, sledujícího 
jak si kdo dá vysoko nohu a jaký má nárt. Tance by mìly zasáhnout 
diváky svou výpovìdí stejnì jako èinohra. Stejné sdìlení mùže vyjít z po-
hybového divadla. S oblibou všude øíkám, že pohyb je materiál, barvy 
jsou materiál, slova jsou materiál a záleží na každém z nás, jak materiál 
dokážeme využít. Dá se øíci hodnì slov, která neznamenají nic. Dá se øíci 
málo a oslovit. Totéž platí o pohybu. Mùžeme se mlátit až do úplného 
umlácení a je to k nièemu, nebo mùžeme pohyb využít tak, že pøedáme 
nìjakou myšlenku.“
• Oslovilo vás nìco v poslední dobì v èeském taneèním dìní?
„Oslovila mì choreografie Pavla Šmoka Po zarostlém chodníèku... Do-
cela mì zaujalo roèníkové pøedstavení studentek HAMU, kde se mi zdá, 
že vzniká pomìrnì silná generace mladých choreografù. Mùžu jmenovat 
Mariku Blahoutovou. Zaujala mì tím, že jí jde také o pøíbìh, a ne aby po-
hyby byly krásné.
Potom se mi líbí Vlastimil Èerv, protože je také konzervativní a ctí for-
mu.“
• Jak jste se ocitla v Liberci? Prozaické baletní divadlo má v materiálech 
kontakty do Liberce...
„Petr Zahradníèek loòského roku v Liberci režíroval operu Orfeus a Eury-
dika a já jsem k nìmu byla pøidìlená jako choreografka a tam se datují 
poèátky naší spolupráce.“
• Odboème od tance. Co ráda jíte?
„Všechno v co nejvìtším množství. Mám ráda, když je pohoda, klid 
a hodnì chodù.“
• Vaøíte sama?
„Vaøím, s nejvìtší radostí. Nejradši tatínkovi, protože ten sní všechno 
a je vždy nadšen.“
• Kde trávíte dovolenou?
„Velmi ráda cestuji, ale je fakt, že jsem asi šest let nemìla v létì do-
volenou. Vždycky jsem si o letních prázdninách vydìlávala v zahranièí, 
napøíklad èíšnictvím, takže „pravou“ dovolenou ani neznám. Když to jde, 
ráda cestuji do neznámých krajin, nìkudy Evropou.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-
Prozaické baletní divadlo - Carmen
Zábìry ze slavnostní premiéry nového souboru Foto: BoD

Bylo založeno v kvìtnu 1998 a vzniklo na bázi spolupráce dvou výrazných umìleckých osobností - režiséra Petra Zahradníèka a choreografky Ireny 
Janovcové.
Tolik úvodní vìta z propagaèního materiálu Prozaického baletního divadla (dále jen PBD). A teï komentáø: Hurá!!! Èastokrát jsem si posteskl 
i na stránkách Taneèních rozhledù, že nevznikají nové soubory a už je to tady. Mimochodem pokud oèekáváte kritiku PBD po premiéøe Carmen, 
nedoèkáte se jí. Jeden subjektivní názor nic neøíká, ptal jsem se radìji divákù - viz anketa Øekli po pøedstavení. A navíc - v tomto pøípadì jde o víc 
než o jedno pøedstavení.
Proto se u PBD zdržím. Za prvé mì nesmírnì pøekvapilo, že milionová Praha vyslala na premiéru nového souboru do Divadla pod Palmovkou pouhých 
nìkolik desítek divákù (cca 100 - 120). Domníval jsem se, že pokud vznikne nový soubor, bude pod okny divadla pøinejmenším vyhrávat dechovka 
a jásat davy.
Za druhé jsem velice rád, že si nìkdo øekl, že to zkusí. A držím palce panu Petrovi Zahradníèkovi, který neváhal použít pro rozjezd PBD i své finanèní 
prostøedky. Osobnì jsem už delší dobu právì toho názoru, že aè se to nìkomu nezdá, doba nazrála pro vznik nových souborù. Jestli se totiž nìkdo 
domnívá, že jednou bude líp a že nìkdy budou lepší podmínky, to se naèeká. Nebudou. Situace jako byla v druhé polovinì šedesátých let, kdy se dalo 
zakládat cokoliv a kdekoliv, protože bylo nadšení, a všelicos bylo za babku, už se hned tak nezopakuje.
A vlastnì ke schopnosti umìní pøežít patøí i jeho urèitá schopnost komerènì se o sebe postarat. By� na mizerné úrovni, že èlovìk tak tak pøežije. 
Když si vezmu dìjiny hudby, kde jsem jakž takž doma, spousta skladatelù, o kterých se dnes uèíme, se protloukala všelijak. Peèení holubi do úst 
lítali zdaleka ne všem.
Jde o vlastní zanícení a vášeò pro vìc atd. Asi by pro vás všechny bylo pouèné strávit pár dnù s mým pøítelem moøeplavcem Rudolfem Krautschne-
iderem. To je škola: Všichni mluvili o tom, jak sní o moøi, jak chtìjí jet na moøe, dálky atd... Rudolf každému øekl, že ho zdarma vezme na rok, dva 
na oceán, u lodi pøipravený èekal tlaèenici - pøesto se nikdy nikdo nedostavil k odplutí. I já jsem patøil mezi ty, co neodpluli. A s Rudolfem jsme si to 
pak vysvìtlili - skuteènì mìl pravdu - ve skuteènosti na moøe nikdo nechce.
Prostì každý udìlá, jen co chce. Možnost volby existuje. Potíž je ale v tom, že málokdo si upøímnì a správnì dokáže sám øíci, co vlastnì chce. Chtìl 
jsem taneèní èasopis bez koruny v kapse a bez grantù, tak jsem ho prostì založil. Samozøejmì, vždy jde o to dokázat najít vhodné lidi do týmu. 
Dovolím si pro tento pøípad mírnì upravit správné poøekadlo: Kdo sám hoøí, zapálí druhé.
Nové profi taneèní soubory nejsou proto, že vlastnì nikdo nestojí o to je založit. To je mùj závìr. Samozøejmì slyším vìtu - že píši úplné blbosti. Dejte 
nám milion, radìji dva a soubor bude, bez toho to pøece nejde... Je to pravda, ale pokud chci založit doopravdy soubor, dá se urèitì pøežít i v pod-
mínkách východního taneèního trhu. Pøedpokládám, že na západním taneèním trhu zatím naše soubory nejsou schopny obstát v konkurenci.
Mimochodem kromì akademických kavárenských debat, zkusili jste to???
Je potøeba aspoò zkusit, jestli to jde. Nejenom si lámat hlavu, proè to nejde (to už víme všichni). A Petr Zahradníèek s Irenou Janovcovou to zkusili. 
Zaèínají skromnì a zezdola. Bez dechovky a ohòostroje. Bez jásajících davù. Už jenom z principu doufám, že se jim dílo podaøí. Držím palce!!!

-mn-

Vzniklo Prozaické baletní divadlo aneb 
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Hlavní cena nebyla udìlena

Prémie za nejlepší choreografii:
Marika Blahoutová (Pražský komorní balet)
Leona Kvasnicová (Bratislavské divadlo tan-
ca)

Zvláštní prémie:
Rastislav Letenaj (Taneèní divadlo Bralen Bra-
tislava)

Zvláštní prémie za autorské dílo:
Lenka Døímalová (pedagog Janáèkovy konzer-
vatoøe Ostrava)

Zvláštní premie za humor:
Leona Kvasnicová

Prémie za nejlepší zpracování
povinné choreografie:
Marika Blahoutová

1. prémie za vynikající individuální
interpretaèní výkon:
Martin Vraný (Bratislavské divadlo tanca)

2. prémie za vynikající individuální
interpretaèní výkon:
Hana Litterová (Národní divadlo v Brnì)

Èestné uznání za vynikající kolektivní výkon
èlenùm Pražského komorního baletu

Odborná porota:
•  Mgr. Oleg Dlouhý, dramaturg, Národní diva-

delní centrum Bratislava
•  Mgr. Ján Ïurovèík, choreograf a umìlecký 

vedoucí Bratislavského divadla tanca
•  Mgr. Jana Holeòová, taneèní teoretièka 

a kritièka, Divadelní ústav Praha
•  Doc. Dagmar Hubová, vedoucí katedry ta-

neèní tvorby na Hudební a taneèní fakultì 
VŠMU Bratislava, pøedsedkynì Únie taneè-
ního umìní na Slovensku

•  Mgr. Vladimíra Kartouzová, pedagog moder-
ního tance na Taneèní konzervatoøi Brno

•  Prof. Štefan Nosál’, choreograf, umìlecký 
vedoucí souboru Lúènica

•  Mgr. Zdenìk Prokeš, choreograf a umì-
lecký šéf baletu Národního divadla v Brnì, 
pøedseda Rady Taneèního sdružení ÈR

•  Prof. Pavel Šmok, choreograf a pedagog ka-
tedry tance Hudební fakulty AMU v Praze

•  Mgr. Ondrej Šoth, choreograf, Pražský ko-
morní balet

•  Mgr. Libor Vaculík, choreograf baletu Národ-
ního divadla Praha a umìlecký šéf Pražské-
ho komorního baletu

•  Prof. Vladimír Vašut, taneèní teoretik a kri-
tik, pedagog tance Hudební fakulty AMU 
v Praze

Moravské divadlo Olomouc
17. øíjna 1998, 1800, II. kolo
Povinné choreografie:
1. Šárka Vraš�áková
    Leoš Janáèek: Suita pro smyècový orchestr 

- Adagio
    tanèí: Šárka Vraš�áková a Petr Koláø
2. Leona Kvasnicová
    Johann Sebastian Bach: Sinfonia in D
    tanèí: Leona Kvasnicová, Katarína Siváková 

a Martin Vraný
3. Barbora Zuchová
    David Israel: Dueta pro housle a klavír - Mo-

derato
    tanèí: Barbora Zuchová
4. Jiøí Horák
    Leoš Janáèek: Suita pro smyècový orchestr 

- Adagio
    tanèí: Hana Litterová a Jiøí Horák
5. Lenka Ottová
    Leoš Janáèek: Suita pro smyècový orchestr 

- Adagio
    tanèí: Michaela Ottová a Veronika Sinová
6. Lenka Døímalová
    David Israel: Dueta pro housle a klavír - Mo-

derato
    tanèí: Zdenka Šnapková, Gabriela Wilèková 

a Jakub Przebinda
7. Rastislav Letenaj
    Leoš Janáèek: Suita pro smyècový orchestr 

- Adagio
    tanèí: Jana Kekeòáková
8. Marika Blahoutová
    David Israel: Dueta pro housle a klavír - Mo-

derato
    tanèí: Alice Borská, Roman Šolc a Radek 

Vrátil

Volné choreografie:
1. Èo mám s tebou robi�
    chor.: Šárka Vraš�áková
    hudba: Jiøí Stivín a Zuzana Homolová
    tanèí: Klára Bicanová, a Šárka Vraš�áková
2. Malý flirt pana Ulanbátara
    chor.: Leona Kvasnicová
    hudba: Jablkoò
    tanèí: Leona Kvasnicová, Katarína Siváková 

a Martin Vraný
3. Vzpomínka
    chor.: Barbora Zuchová
    hudba: Johann Sebastian Bach/Charles 

Gounod
    tanèí: Kamila Šimáèková, Barbora Zuchová 

a Michal Štípa
4. Trio Vivo
    chor.: Jiøí Horák
    hudba: Johannes Brahms, Klavírní trio e 

moll, op. 101
    tanèí: Hana Litterová, Eva Šeneklová a Jiøí 

Horák

5. Tím hùø
    chor.: Lenka Ottová
    hudební koláž
    tanèí: Helena Arenbergerová, Michaela Otto-

vá, Veronika Sinová,  Lenka Vágnerová, Erik 
Houba a Petr Münch

6. Místo
    chor.: Lenka Døímalová
    hudba: Pavel Helebrant
    tanèí: Eva Friedlová, Andrea Lamešová, Šár-

ka Michálková, Kristýna  Slezáková, Zdenka 
Šnapková, Gabriela Wilèková, Daniel Biè, Mi-
chal  Kubic, Dušan Škubal a Radek Trefný

7. Èekání
    chor.: Rastislav Letenaj
    hudba: Clemont Clereance
    tanèí: Beáta Bábelová, Renata Ciberejová 

a Dana Kolesárová
8. Toman a lesní panna
    chor.: Marika Blahoutová
    hudba: Zdenìk Fibich
    tanèí: Alice Borská, Nikoleta Rafaelisová, 

Roman Šolc a Radek  Vrátil

Moravské divadlo Olomouc
18. øíjna 1998, 1900

Galaprogram
  1.  Suita pro smyècový orchestr - Adagio (L.Ja-

náèek)
       chor.: Jiøí Horák
  2.  „Hamburger pro Bacha“ Sinfonia in D 

(J.S.Bach)
       chor.: Leona Kvasnicová
  3.  Toman a lesní panna ( Zd. Fibich)
       chor.: Marika Blahoutová
  4.  Mother (John Lennon)
       chor.: Ján Ïurovèík
  5.  Pie Jesus (A.L. Weber)
       chor.: Ján Ïurovèík
  6.  „O chvílu budeme zase spolu“
       Suita pro smyècový orchstr - Adagio (L.Ja-

náèek)
       chor.: Rastislav Letenaj
  7.  Koncert a moll (Ed. Grieg)
       chor.: Libor Vaculík
  8.  Suita pro smyècový orchestr (L. Janáèek)
       chor.: Šárka Vraš�áková
  9.  Pohádka (L. Janáèek)
       chor.: Libor Vaculík
10.  Místo (P.Helebrant)
       chor.: Lenka Døímalová
11.  „Tak dost“
       Dueta pro housle a klavír - Moderato
       chor.: Marika Blahoutová
12.  Malý flirt pana Ulanbátara (Jablkoò)
       chor.: Leona Kvasnicová

Na této dvoustranì Taneèních rozhledù najdete podrobnì vypsaný program ze dvou významných taneèních akcí. Domníváme se, že si to obì akce 
plnì zaslouží (Olomouc ’98 a Ústí nad Orlicí ’98) a že jenom tímto zpùsobem si mùže ètenáø udìlat úplný obrázek o jejich rozsahu a obsahu.

Choreografická soutìžní pøehlídka ÈR a SR 
Olomouc ’98

Výsledky



10 11

Porotou byly udìleny ètyøi ocenìní:
Lucie Krameriusová (Dance Perfect)
 za interpretaci
Tomáš Polák (Impuls Praha)
 za interpretaci
Ivana Hrochová (Flek Chrudim)

za mu zi kál nost v choreografii a sou bor 
Flek Chrudim za pro ve de ní Se fard ské-
ho Ladina

Eva Veverková (C-Dance)
 za výtvarné zpracování cho re o gra fií

Všem ocenìným byla zároveò udìlena cena 
Taneèních rozhledù

Odborná porota:
•  Petr Tyc, ta neè ník, choreograf, Praha
•  Jaroslav Langmaier, pedagog, taneèník, 

Praha
•  Pavel Kozák, hudební publicista a kritik, 

Praha
•  Petr Kolínský, scénograf, Praha
•  Elvíra Nìmeèková, taneèní teoretik, Ky li á no-

va na da ce Praha
•  Jan Klár, taneèník a choreograf, Praha

Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí
17. øíjna 1998, 1330

Soutìžní pøehlídka
C-Dance Ústí nad Orlicí
Aqua, aqua
choreografie: Eva Veverková
hudba: Meredith Monk

Dance Perfect Praha
Edith
choreografie: Ivana Malá
hudba: Edith Piaf

USK Antares Praha
Mezi dívkami
choreografie: Vlastimil Èerv
hudba: Karl Jenkins

TS Impuls Praha
Vrtìèi a toèièky
choreografie: Josef Prouza
hudba: David Byrne
výtvarník: Simona Šedivá

BT Studio Pardubice
Tekoucí èas
choreografie: Naïa Gregarová
hudba: Dead Can Dance

Flek Chrudim
Sephardské ladino
choreografie: Ivana Hrochová
hudba: Rudolf Mìøínský

Akordy ZUŠ Èervený Kostelec
Místo
choreografie: Blanka Šourková
hudba: Iva Bittová

Banda Praha
Sarajevo
choreografie: Jan Schmidt
hudba: Jaromír Nohavica
výtvarník: Jarmila Falberová

C-Dance Ústí nad Orlicí
Pozdní veèeøe
choreografie: Eva Veverková
hudba: Jiøí Teml, Loreen McKennit

Victims Èeské Budìjovice
Libito
choreografie: Libor Hlaváèek
hudba: Maurice Ravel

TS Impuls Praha
Tanec èeských manažerù
choreografie: Josef Prouza
hudba: Frank Zappa

TS Návraty Havíøov
Moon Machine
choreografie: Vìra Tesaøová
hudba: J.M. Jarré

Tanec,Tanec... ’98
Ústí nad Orlicí

12. Celostátní pøehlídka scénického tance
Pøehlídku poøádala IPOS ARTAMA Praha, Støe dis ko kulturních služeb Ústí nad Orlicí, Klub cen t rum 
Ústí nad Orlicí a Taneèní sdružení Eva Ústí nad Orlicí za finanèního pøispìní Mi nis ter stva kultury 

ÈR a pod záštitou starosty mìsta Ústí nad Orlicí Mgr. Karla Škarky.

V rámci pøehlídky vystoupilo s inspirativním pøedstavením Soudobé taneèní divadlo Petra Tyce z Prahy s pøedstavením Pohyby a ne hyb nos ti (16. øíjen 
1998 19:00 Roškotovo di va dlo), konaly se praktické taneèní semináøe s lektory Sara Hastings Wookey (USA) a Ja ro sla vem Langmaierem a rozborový 
semináø (18. øíjen 1998).

Pøehlídce se ještì v našem èasopise budeme vìnovat, pro tento struèný faktografický pøe hled pøipojujeme pouze nìkolik slov na závìr hlavní orga-
nizátorky Ivy Švarcové z Artamy Pra ha:
„Úroveò byla vysoká, i když podle mého ná zo ru vùbec nejlepší soubor, který tu mìl být - Studio VŠB Ostrava odpadl z dùvodu cho re o gra fic ké soutìže, 
další skupina odpadla pro nemoc v souboru. Pøesto mìla pøehlídka vy so kou úroveò. Pokládám za zajímavé, že složení poradního sboru pøehlídky 
bylo letos z velké èásti nové. Myslím, že to bylo prospìšné - jed nak se jiní lidé dozvìdìli o amatérské èin nos ti, mohli navázat vztahy i s Kyliánovou 
nadací, zastoupenou zde Elvírou Nìmeèkovou.
Co se týká mladých lidí zde, jistì získali nové podnìty pro svoji práci.“

-mn-

Malé taneèní seskupení Brno
Neklidem jsme obklopeni, klid je nám da ro-
ván
choreografie: Lenka Švandová
hudba: Bohuslav Martinù
výtvarník: Ludmila Špilová

ZUŠ Malenovice
Spolu
choreografie: Kristýna Èerná
hudba: Philip Glass

Filigrán Brno
Nadívaná køepelka
choreografie: Dobra Zelenková
hudba: Giuseppe Verdi

C-Dance Ústí nad Orlicí
Když se dva...
choreografie: Eva Veverková
hudební koláž (Glass, Monk)

Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí
17. øíjna 1998 , 1930

Galaprogram

BT Studio Pardubice - Tekoucí èas

Akordy ZUŠ Èervený Kostelec - Místo

USK Antares Praha - Mezi dívkami

Banda Praha - Sarajevo

TS Impuls Praha - Vrtìèi a toèièky

C-Dance Ústí nad Orlicí - Pozdní veèeøe

Dance Perfect - Edith

TS Impuls Praha - Tanec èeských manažerù

Kde najdete TANEÈNÍ ROZHLEDY na Internetu? No pøece tadyè http://www.bod.cz
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Oznamujeme všem pøátelùm a zná-
mým smutnou zprávu, že nás navždy 

opustil náš drahý pøítel

Gerhard Èernaè
taneèník Baletu ÈST ve výslužbì

Zemøel náhle dne 12. øíjna 1998
ve vìku 58 let.

Bohužel èas nejde zastavit a proto píši smutnou 
zprávu - jeden z našich pøátel - taneèník Gertík 
Èernaè neèekanì zemøel ve vìku 58 let.
Jako první žák taneèního oboru paní uèitelky Evy 
Štanckové - Kudrnáèové hudební školy v Ústí 
nad Orlicí byl pøijat na pražskou konzervatoø. 
Po jejím absolvování pùsobil jako sólista baletu 
v plzeòském Tylovì divadle, po odchodu z Plznì 
nastoupil do Laterny Magiky, se kterou objel kus 
svìta, byl v Americe, Tokiu, na svìtové výstavì 
v Montrealu. Pùsobil i v Èerném divadle. Jeho 
posledním pùsobištìm byl Balet Èeskosloven-
ské televize. Svoji taneèní kariéru skonèil v roce 
1986, ale tanci zùstal vìrný - pøipravoval mladé 
talenty ke studiu na konzervatoøi, pùsobil jako 
pedagog a choreograf krasobruslaøù v západ-
ních Èechách.
Do Ústí nad Orlicí, kde bydlel v podkroví domu 
na námìstí, se vždy rád vracel a je škoda, 
že už si s ním o tanci a všem možném víc ne-
popovídáme.

-mn-

Odešel Gertík Èernaè

F 30. listopadu 1998 vystupuje MJ STUDIO v Divadle Komedie v Praze. Uvidíte pøedstavení 
s názvem „Každý z nás je nìjaký“ (choreografie Milana Ježková). Zaèátek ve 2000.

F Taneèní skupina Primavera vystoupí v pøedstavení „Promìny èasu“ 18. listopadu 1998 v 1930 
v divadle GONG v Praze 9. Vystoupení se koná za podpory grantu Hlavního mìsta Prahy pro 
oblast umìní a kultury.

F Taneèní skupina Primavera vystoupí v pøedstavení „Mysterium ticha“ 8. prosince 1998 v 1900 
v divadle U Hasièù v Praze 2. Vystoupení se koná za podpory grantu Hlavního mìsta Prahy pro 
oblast umìní a kultury.

F Taneèní centrum Praha o.p.s. uvede na scénì Laterny Magiky následující pøedstavení: Cho-
reografické divadlo Bonn (Nìmecko) „La Strada aneb Krutá pohádka“. Choreografie a režie 
Pavel Mikuláštík - umìlecký šéf Choreographisches Theater Bonn. Premiéra pøedstavení se 
uskuteènila 14. 9. 1997 v Bonnu. Pøedstavení je inspirované slavným Felliniho filmem z roku 
1954. Turné probìhne ve dvou veèerech : 25. a 26. listopadu 1998 ve 2000.

F Jste z Teplic a okolí? Nevynechejte pøedstavení Èarovná moc vánoc (choreografie Jiøina Laviè-
ková) v provedení Dìtského taneèního studia - KDT. Premiéra 12. prosince 1998 v Krušno-
horském divadle Teplice, repríza 13. prosince 1998 opìt v Krušnohorském divadle Teplice. 
Zaèátky v 1630 hod.

F V Praze vystoupil japonský soubor Sankai Juku s pøedstavením Unetsu. Zájemcùm o tento druh 
umìní vyšlo vstøíc Divadlo Archa v závìru záøí.

F V pražském klubu Roxy mìlo 24. záøí 1998 premiéru pøedstavení Život v bludišti taneènice 
Simone Assione. Jak se k nám doneslo, prý velmi zajímavé.

F Ve dnech èeské kultury na Maltì od 2. do 11. øíjna zde reprezentoval èeský soudobý tanec 
Pražský komorní balet.

Víte o tom?

Kresba: Jan Steklík

Pøi záøijové návštìvì Dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù v Taneèním centru Praha o.p.s. 
mùj spolupracovník Bohumír Džubej neodolal a pøestože jel pøedevším nafotit fotografie do èasopisu 
položil i pár otázek taneèníkùm:
• Jak se žije taneèníkùm na zaèátku nového školního roku?
Hana Malíková: „Jak se žije taneèníkùm nevím, ale pedagogùm blbì. Je to dìsný nápor po 
prázdninách.
Slávek Hahn: „Myslím, že taneèníkùm se žije úplnì skvìle, protože jsou odpoèatí a tìší se na 
novou práci.“
Alžbìta Èerná: „Po prázdninách je to horší, protože svaly jsou ztuhlé. Jinak se tìším na MTT, 
tìším se, co se nauèíme nového a netìším se na pololetní zkoušky a na únavu, kterou èlovìk 
cítí, když se jede domù.“
Lenka Kalajová: „Jak se žije? Dobøe, akorát jsme ztuhlejší.“
-Na co se v novém školním roce tìšíte a na co ne?
Lenka Kalajová: „Tìším se na Mezinárodní týden tance a spolu s ním na zahranièní pedagogy 
a netìším na bolesti svalù, kloubù, na neurózy.“
• Jak se žije pedagogùm na zaèátku školního roku?
Ivan Krob: „Všechno bolí, ale èlovìk si musí rozvrhnout práci.
• Na co pedagogové tìší?
Ivan Krob: „Urèitì na žáky, ne? Aby jich bylo hodnì, aby byli hodní, vymýšlí se plány, co dìlat...“
Dìkuji za odpovìdi.

BoD & -mn-

Zaèínáme, zaèínáte...

F Spoleènost tance pøi Taneèní konzervatoøi Praha o.s. pøipravila spoleènì s Taneèní konzervatoøí 
Praha za finanèního pøispìní Magistrátu hl. mìsta Prahy, mìstské èásti Praha 1 a Nadace ÈLF 
premiéru symfonické pohádky S.Prokofjeva „Pé�a a vlk“ v choreografii Jevgenie Serjožnikova 
z Petrohradu. Spoleènì s tímto pøedstavením byla uvedena ve spolupráci s Národním divadlem 
v Praze obnovená premiéra úspìšné verze baletu „Marná opatrnost“ v choreografii A.Alonso. 
Pøedstavení se uskuteènilo na scénì Stavovského divadla 17. øíjna v 1900 hodin a 18. øíjna 
v 1100 hodin. Další reprízy jsou plánovány až do února 1999.

F V týdnu od 21. záøí 1998 do 26. záøí 1998 byl pøizván k vytvoøení pùvodní choreografie pro stu-
denty TKP vynikající pedagog, taneèník a choreograf jazz dance Claud Paul Henry z Londýna. 
Pobyt se uskuteènil za pøispìní Britské rady.

F Na tøi Gala koncerty poøádané Tanzstiftung Birgit Keil v Ludwigsburgu v SNR byli pozváni stu-
denti 8. roèníku Andrea Kramešová a Lukáš Slavický. Na Gala koncertech vystoupí v pas de 
deux z baletu Louskáèek.

F Dne 1. prosince vystoupí studenti 8. roèníku Zuzana Zahradníková a Lukáš Slavický v hlavních 
rolích Kitri a Basila v pøedstavení baletu Don Quijote na scénì Národního divadla v Brnì

F Ve spolupráci s Divadlem F. X. Šaldy se 20. prosince 1998 uskuteèní premiéra baletu P.I.Èaj-
kovského „Louskáèek“ v provedení studentù Taneèní konzervatoøe a èlenù baletního souboru 
na scénì libereckého divadla. Další pøedstavení jsou plánována na mìsíc leden, únor a bøezen 
1999.

Taneèní konzervatoø Praha informuje:
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F Rozhovor s Vlastimilem Èervem (Antares 
Praha)

F Co dìlá dnes Jan Klár, úspìšný taneèník 
zlaté Šmokovy éry

F Navštívíme nìkterou z akcí Taneèní konzer-
vatoøe Praha

F Chystáme se na návštìvu Duncan Centre 
konzervatoøe

F Carmen (PBD) - recenze Aleše Cigánka
F ...  a další materiály

V pøíštím èísle 
pøineseme Vážený pane šéfredaktore,

na základì mého dvoudenního pobytu na Vaší pøehlídce scénického tance „Tanec, tanec... ’98“ 
v Ústí nad Orlicí a mého rozhovoru s paní Evou Veverkovou Vám zasílám tento list jako upøímné 
podìkování za pøijetí a zejména Vámi projevenou podporu pøi mém zpracování tématu teoretické 
práce s pracovním názvem „Novodobý tanec v Èechách a na Moravì po roce 1989“. Rád jsem 
shlédl sobotní pøehlídku souborù, která byla pro mne konfrontací mých vlastních dojmù s èlánky 
odborných periodik a hodnocením poroty pøi nedìlním rozborovém semináøi.
Na druhé stranì mé spokojenosti se ale nacházím až velice silnì kritickým. A to se týká mého 
názoru na porotu, resp. jejího pøedsedu - tato skuteènost mì nenechává klidným, dokud nedo-
jde k jejímu vyslovení. Mám na mysli mluvený projev, který zcela neodpovídal jeho roli v porotì. 
Roli toho „hlavního v porotì“ chápu jako osobu, která jasnì, struènì a rychle øídí celý semináø, 
aby se pro posluchaèe nestal neúnosnì vleklým. Øeèeno zcela jasnì, než jsme se od pana Klára 
dozvìdìli a vyslechli slovo úvodní i prùvodní, mnoho posluchaèù se dostalo do stavu únavy a èe-
kání na faktické poznámky.
To je, myslím, to nejdùležitìjší pro mne, co jsem chtìl sdìlit. Prosím Vás o otištìní mého dopisu 
v Taneèních rozhledech. Ještì jednou Vám dìkuji za asistenci a podporu. Zároveò také dìkuji 
za informace o pøedešlých roènících „Tanec, tanec...“.
Pøeji hodnì úspìchù, ètenáøù a celkový zájem o Váš - Náš èasopis.

Malík Jan
DUNCAN CENTRE konzervatoø
Praha

Pøišel nám dopis

TANEÈNÍ 
ROZHLEDY
TANEÈNÍ 

ROZHLEDY

Ve dnech 2. až 7. listopadu v kulturnì terapeutickém centru Citadela, 
Klimentská 16, Praha 1 probíhal taneèní workshop a pøedstavení mis-
tra indického tance kathak, Mata Prasad Mishra, doprovázený tradièní 
hudbou (Shiv Sahai - tabla).
Mr. Mata Prasad Mishra - taneèník již od dìtství zasvìcený do umìní 
tance kathak. Reprezentant indické klasické školy Benarés. Mìl možnost 
pøedvádìt své umìní na mnoha festivalech v Indii, prezentovat tradièní 
kathak mj. ve Švýcarsku, Španìlsku a Japonsku a pøedávat tak dále své 
profesionální zkušenosti mnoha studentùm v tìchto zemích. V roce 1997 
uskuteènil spoleènì se švýcarským taneèním divadlem Les Motreurs 
d’Images inscenaènì nákladné pøedstavení „Draupadí“ inspirované èás-
tí védského mýtu Mahábháratha. Na letošním evropském turné v øíjnu 
a listopadu vystoupil v Ženevì a Praze.

Vystoupení indických umìlcù probìhlo v tìchto termínech:
4.11. pøedstavení Mata Prasad Mishra, Benarés, - Experimentální prostor 

Roxy
5.11. Mata Prasad Mishra, Benarés - Divadlo Komedie
6.11. Mata Prasad Mishra, Benarés - Studio Citadela

Doprovodný program
3.11. Kathak - prezentace Mata Prasad Mishra v Karlínském spektru
4.11. Kathak - Mata Prasad Mishra na Konzervatoøi Jar. Ježka
Mimoto probíhaly taneèní kursy ve Studiu Citadela.
Vystoupení indických umìlcù je v evropském kontextu kulturní událostí, 
která se uskuteèòuje v rámci dlouhodobého projektu Odlišnost - Tolerance 
- Setkání. Tento multikulturní projekt spoleènì realizují Studio Citadela 
a Théatre Les Montreurs d’Images, Ženeva. Z dalších programù lze zmínit 
napø. etnicky orientovaný taneèní workshop na zámku Mnichovo Hradištì 
(èervenec 1998) nebo evropskou inscenaci chystanou za spoluúèasti fla-
menco souboru španìlských Romù La Droma Kumpania (1999/2000).

Kathak, klasický tanec severní Indie
Struèná historie
Klasický tanec severní Indie byl na poèátku pøedvádìn v chrámech jako 
vzývání a obì� bohùm. V dobì mongolské okupace byl tanec v chrámech 
zakázán a pøesunuje se na knížecí nádvoøí, kde literární obsah tance 

ustupuje èisté technice. Nicménì ve vyprávìcích èástech hinduistické 
mýty a legendy pokraèují. Tradièní kathak prezentuje pouze jeden taneè-
ník, který je spíše „vypravìèem“. Dnešní kathak velice vyspìl, zazna-
menal dùležité zmìny ve svých formách a taneèníci vymýšlejí moderní 
choreografie tance.

Technika
Technika kathaku se opírá o rozvinutou choreografickou øeè, znázoròova-
nou mudrami (gesta rukou), rytmickými pohyby nohou, expresí oblièeje 
a pozicemi tìla. Práce nohou je provádìna na bázi složitých rytmických 
celkù. Taneèník má na nohou uvázané „ghungaru“, rolnièky a rytmické 
ozvuky úderù nohou jsou obdivuhodnì synchronizované s gestickými 
pozicemi horní èásti tìla. Velký dùraz je také kladen na piruety a skoky 
provádìné v rytmu. Uèitel vede žáka až k virtuozitì ve všech skladebných 
èástech tance.

Obsah
Vedle elementù èisté techniky zùstává kathak i nadále pøevyprávìním 
mýtù a legend starovìké Indie. pozice tìla a gesta pøedstavují hinduis-
tické božstvo a legendární postavy. Tanec ve své vyprávìcí èásti interpre-
tuje lidské emoce a mùže se stát originálním podkladem pro divadelnì 
poetický výraz.

Studio CITADELA
Citadela je „malé kulturní centrum pro všechny kolemjdoucí“, studio 
s otevøeným chránìným programem výtvarné a divadelní dílny aj. pro ši-
rokou skupinu kulturní veøejnosti a postižených spoluobèanù. Pravidelný 
program studia rozšiøuje také cyklus setkávání - slavností (rituál jídla, 
múzické a etnické slavnosti, Svatojakubská noc, Tisíc a jeden kvìt, 
Svátek rukou). Citadelu dále navštìvují: Bohnická divadelní spoleènost, 
Ateliér indického kathaku, dìtský soubor Dìti DE-LA-CITÁ, Tìatr Novogo 
Fronta, studentské projekty.
Spolupráce: Divadlo Les Motreurs D’Images (Ženeva), Mamapapa, 
Sdružení ètyøi dny etc.

Za zaslání všech informací dìkujeme taneèní lektorce Ivanì Hessové.
Bližší informace pro zájemce tel 02-2311522.

Citadela informuje
Mata Prasad Mishra, Benarés, Kathak - klasický tanec severní Indie

Studio Citadela, Praha 2.-7.11. 1998
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Tak jak jsem v prùbìhu øíjna potkával rùzné osobnosti, pokud byla chvíle 
pro rozhovùrek, položil jsem jim soubor otázek. Úmyslnì jsem volil za-
dání širší a každému dotázanému jsem nechal na jeho libosti, na kterou 
otázeèku mi odpoví. Takže:
• Co vám øíká nahota v tanci, setkal jste se s ní, použil byste jí sám, ruší 
vás pøi sledování, nebo naopak umocòuje zážitek?
Následující odpovìdi jsou zcela bezprostøední, nepøipravené:
Irena Janovcová, choreograf, Praha: „Pøiznám se, že jsem se nad tím 
zamýšlela... Pøedesílám, že svléknout taneèníka na jevišti neznamená 
být nìèím neobvyklý. To dìlá kde kdo. Pokud budu chtít být neobvyklá, 
rozhodnì nebudu taneèníky svlékat. Mì vždycky pøipadalo, že by byl 
daleko silnìjší zážitek, kdyby byli taneèníci zády k divákùm, tøeba deset 
„bab“ zády k divákùm a svlékly by si vršek... Všichni vidí, že na sobì nic 
nemají, ale zùstává jakési napìtí. To považuji za daleko silnìjší, než uká-
zat deset párù prs.
Nevím - nikdy jsem nenašla moment, kdy by mì lákalo tímto zpùsobem 
nìkoho na jevišti svléknout.
Aby zùstalo jakési napìtí, tušení èehosi, napøíklad když jsou taneèníci 
zády, to ano. Možná by mì zajímalo, nìjak využít tento zpùsob. Ale svlék-
nout jen tak a nasvítit bílým reflektorem asi ne.“
Petr Šimek, choreograf, Liberec: Myslím si, že nahota sama o sobì je 
krásná. Nahota ve své pøirozenosti - sauna, plovárna atd. je v poøádku, 
ale na jevišti jsem se s ní setkal nìkolikrát, a ještì ménìkrát v nìjaké 
pøijatelné formì, že by zùstávala hezkou.
Jestli bych použil tento prostøedek? Když bych mìl dùvod, asi ano. Je to 
hroznì choulostivé. Nahota láká, ale musel bych vìdìt, jak s ní naložit.
A teï už vùbec nemyslím, že je to lákavé z dùvodu, že se už takzvanì 
mùže. My jsme dìlali kdysi dávno Dámu s kaméliemi a byl tam moment, 
kdy je hlavní pøedstavitelka obnažována svým milencem. Scéna spoèívala 
v tom, že jí pouze rozepnul korzet, hoøejšek, sundal jí ho z ramen a ona 
zùstala zády. Nemám rád vìci na pùli cesty. Nahota je krásná na jevišti, 
když se za svou nahotu nestydí, jestli se to tak dá øíci. Nahota musí 
pùsobit pøirozenì. A to ještì nemluvíme o estetice.
Ale nemám z nahoty hrùzu, naopak. I když jsem zastánce názoru a nejen 
na jevišti - že cípeèek textilu je provokativnìjší a erotiètìjší a dává víc 
všeho, co s tím souvisí pro vnímání, než „plesk“ a tady máte nahou 
„babu“.
Pavel Šmok, choreograf, Praha: „Musím se pøiznat, že mì nahota 
na jevišti vždycky hroznì rušila. Já mám nahotu strašnì rád, miluji ji, 
ale jenom v soukromí. Na scénì mì pøipadá, že se nìco podsouvá divá-
kovi, aby pøedstavení bylo snad stravitelnìjší... Nelíbí se mi to. Nahota 
na jevišti je v podstatì ošklivá. Tìlo je vìtšinou ošklivé... (smích) No 
nìkdy aspoò malinko, dobøe. Ale opravdu nahotu na jevišti nemusím, já 
ne. Pøipadá mi zbyteèná.“
Aleš Cigánek, kritik: „Na videu jsem vidìl pøedstavení Bill T.Jonese, 
inspirované poslední veèeøí Ježíše Krista. Pro závìr pøedstavení nabral Bill 
T.Jones v místì turné externí taneèníky a na scénì uvedl snad padesát 
nahých lidí. Vypadá to impozantnì. Poselstvím pøedstavení je, že všichni 
jsme stejní, všichni jsme lidi, nezáleží na tom, jak kdo vypadá. Nezáleží 
kdo je tlustý a kdo tenký. To mì oslovilo. Uvìdomil jsem si, že není 
dùležité jestli je èlovìk nahý nebo obleèený, ale jak dílo promlouvá. 
Myslím, že když èlovìk (autor) používá nahotu cílenì, aby nìco vyjádøil, 
lze s tím souhlasit.
Ale celkovì nahota v tanci odsud potud, urèité meze by mìly být. Když 
chce nìkdo jen ukázat hezkou holku, aby byl jediný efekt v tom, že je 
nahá... Potom samozøejmì všichni koukají na to, jaké má pøednosti, 
než na tanec samotný.“
Petr Tyc, choreograf: „Nahý èlovìk je èlovìk sám o sobì a to, co s ná-
mi dìlá nahota - pro nìkoho je odpuzující, pro nìkoho rozptylující - jsou 
dùsledky naší kulturní minulosti. Dùsledky toho, èeho se nedokážeme 
a nemùžeme zbavit tak lehce. Ale: Tìlo je tìlo a my bychom se s ním 
mìli lépe spøátelit. My taneèníci, dejme tomu, se s ním docela pøátelíme, 
ale spousta lidí se s tìlem mnoho nepøátelí a je to škoda. Tìlo patøí nejen 
k životu, ale i k filozofii, k náboženství. Patøí.
Co se týká mì subjektivnì - pro mì jako pro diváka je nahota problema-
tická tím, že pokud je použitá v pozitivním smyslu, pøíliš mì vzrušuje. 
Takže já se pak nesoustøedím na významy. Pokud je použita v negativním 
smyslu, mám problémy pøeklenout urèité odpuzující pocity.
Když bych mìl potøebu využít nahotu pro smysl vìci, pro podstatu vìci, 
urèitì bych neváhal nahotu použít, ale urèitì bych poèítal s problémy, 
které sám cítím. Snažil bych se jednak diváka nerozptylovat, pøípadnì 
neodpuzovat.

Mám pocit, že vìci pøirozené jsou prostì pøirozené a mìli bychom je vní-
mat jako pøirozené. Na mì napøíklad velmi negativnì pùsobí fakt, že díky 
reklamì a obecnému vkusu je zbožòovaný urèitý stereotyp krásy. Mì 
se to pøíliš nelíbí, protože lidi jsou krásní i když nemají urèité proporce. 
Bohužel medializace a neustálý pøísun nejdokonalejších výtvorù (typù) 
v reklamì nás pøetváøí v konzumenty, kteøí mohou zapomenout, že krása 
je mnohem køehèí, subtilnìjší, i možná skrytá...
Mluvil jsem se svým tchánem lékaøem, který se setkává s nahými tìly 
dennodennì ve své praxi. A ten mi øekl velmi jednoznaènì: Najít hezké 
tìlo je svátek. Je svátek setkat se s tìlem, které je krásné. Nejen v tom 
snobském slova smyslu, podle reklamy, ale vùbec.
Vliv køes�anské kultury, minulosti, je neblahý. Lapidárnì øeèeno: Tìlo 
je nìco špatného, musíme se ho zbavit. Mnoho lidí v tomto smyslu žije 
a tìlo jim vadne a zaèíná být ošklivìjší. A lékaø, který se s tìly dennoden-
nì setkává, to vnímá jasnì. Takže mì tchán vyvedl urèitým zpùsobem 
z omylu, když jsem bránil nahotu a krásu, která je skrytá...“
Eva Veverková, choreografka C-Dance Ústí nad Orlicí: „Tìlo taneèní-
ka by mìlo pracovat tak, jak vyžaduje námìt choreografie. A to mluví 
za všechno. Pokud námìt vyžaduje, aby byl taneèník nahý, bude nahý. 
Ale! Je tu druhá vìc. Choreograf musí vìdìt s kým pracuje. A když bude 
vnucovat svou choreografii, která vyžaduje, aby tìlo taneèníka bylo nahé 
a nebude vnímat individualitu taneèníka, kterému to nebude pøirozené, 
tak to nevyjde. V žádném pøípadì bych nahotu nevyužívala pro efekt, 
od toho jsou jiné žánry, jiná pódia.“
Josef Prouza, choreograf Impuls Praha: „Vzpomnìl bych termínu, který 
zavedl patrnì komunistický filmový kritik Klime: funkèní sex. Aè jsem s ním 
nikdy nesouhlasil ve filmových kritikách, tak v tanci bych s ním souhlasil. 
Nahota mi nevadí, ale musí skuteènì být funkèní. Musí øíkat nìco navíc, 
musí dávat další rozmìr choreografii. Když se nìkdo svlékne, musí nìco 
„øíci“. Svlékání bylo velkou módou v 80. letech v divadle - svlékal se každý, 
hlavnì z amatérských souborù, pokud chtìl nìjakým zpùsobem obstát. To 
se èásteènì pøelilo i do scénického tance. I když do tance amatérského 
ani ne. Èas od èasu se objevovaly poloobnažené ženy, nìkdy i muži. Byl 
jsem dokonce svìdkem, kdy jeden mùj bývalý žák stál na jevišti obnažen. 
Byl zády k divákùm, kolem nìho tanèila jakási dívèina...
Obecnì øeèeno - já nahotu nepoužívám, nikdy se v mých choreografiích 
neobjevili úplnì nazí lidé. Ale napøíklad nahota u Billa T. Jonese, kterou 
jsem vidìl v Národním divadle, kde se uvadìèky køižovaly, mi nevadila 
vùbec.
Sám jsem spíš proti a v Tanci èeských manažerù jsem použil poloob-
nažování mužù jenom proto, abych naznaèil prvoplánovou linii, že èeští 
manažeøi obèas zùstanou ve svém podnikání „cugrunt“.
Vlastimil Èerv, choreograf Antares Praha: „Mihlo se mi už pár zábleskù 
hlavou, že bych nahotu použil, ale nesmìla by být „sprostá“. Myslím, 
že lidi u nás ještì poøád nejsou schopní nahotu správnì vnímat - vidìl 
jsem pár souborù, které použily nahotu, ale tøiètvrtì lidí v publiku vnímá 
jenom nahotu a ne, co se nahotou, jakožto prostøedkem, vytváøí. Já bych 
se urèitì hodnì bál použít nahotu naprosto jasnì, že by taneèníci na jevišti 
tancovali nazí. Ale už mì párkrát napadlo, že bych použil jen v náznaku 
nahotu lidského tìla. Aby to byl opravdu jenom náznak, aby divák výsledek 
nebral jako pouhé nahé tìlo.“
Pavel Kozák, kritik, Praha: Myslím, že by bylo optimální, nebo ideální, 
kdyby se vrátil stav, který už tady jednou byl a sice ten, že nahota sama 
je bezpøíznaková. A pakliže k ní má pøistoupit nìjaký typ erotismu, tak 
se to dìje ozdobami, malováním, nebo typem pohybù. Nevím jestli dnes 
po dlouhé éøe, kdy si lidé zvykli chodit v šatech, je to možné navrátit v èisté 
rajské podobì tak, jak to je u pøedpísemných kultur. Ale vzhledem k tomu, 
že se k nahotì vždy váže kulturní tzn. voyérský aspekt, tak by možná 
bylo docela dobré, kdyby se pøecitlivìlost na nahotu léèila podobným 
zpùsobem, jak to známe z nudistické pláže, když jsme tam delší dobu. 
Tak se léèí fobie: Když se paní bojí broukù, tak jí dá psychiatr k broukùm 
a ona jeèí, jeèí až se vyjeèí a pak už se broukù nebojí.
Kdyby té nahoty bylo až pøíliš, pak by potom opravdu záleželo na tom, 
jak èlovìk tancuje, nebo co pøedvádí. Jinak si myslím, že tìlo ne s erotic-
kými pohyby, tìlo bez ozdob, bez malování je v podstatì „zdravé“. Mùže 
se stát bezpøíznakovým, je tady ta šance.
Jako pøíklad jsou vhodní indiáni v Polynésii. Píše i doktor Uzel v publikaci 
Sex, odhalené tabu, že když pøišli misionáøi a dali ženám zástìrky, že ženy 
øíkaly misionáøùm: „My nemùžeme být tak nemravné“ a zástìrky odho-
dily do roští. Ony se oblékaly jenom veèer, když chtìly na muže pùsobit 
vzrušujícím dojmem. Jinak normálnì celý den chodily nahé.“

Nahý a nahá ano, ne aneb Nahota na jevišti - ANKETA
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Karel Pokorný, šéfredaktor denníku Orlické noviny: „Záleží na tom, 
jak se k nahotì pøistupuje. Každý z nás vnímá nahotu jinak, na každé-
ho z nás jinak pùsobí. Pøirozená krása hezkého, nahého tìla asi musí 
na diváka pùsobit kladnì, ale záleží potom, jak se s nahotou nakládá 
dál. Nahota mùže pùsobit i zápornì, když se s ní spojí nìco negativního. 
Nahota mùže být krásná i vulgární a záleží na autorovi, choreografovi, 
jak nahotu uchopí. Osobnì si myslím, že je to hroznì tenký led. Mùže 
se stát, že se led pod tvùrcem prolomí a že pøestøelí. Divák výsledek 
nemusí vzít.
Navíc všeobecnì nejsme na nahotu moc zvyklí. Ještì donedávna nahota 
byla témìø tabu a když jsme vídávali „nahé“ obrázky, bylo to pro nás nìco 
zakázaného. A pocit „zakázaného“ v nás ještì urèitì trochu je.
V každém pøípadì musí s nahotou pracovat kvalitní autor a musí vìdìt, 
co chce øíci. Já osobnì bych s nahotou nakládal jak se šafránem.“
Petr Kolínský, scénograf, Praha: „Nahota mì neruší nikdy nikde! V tan-
cích, které jsem vidìl v Ústí nad Orlicí na celostátní pøehlídce nìkolik 
mírných nahot bylo. Nìkteré jsou chytré a velmi dobøe použité, napøíklad 
v Tanci èeských manažerù Josefa Prouzy. Nìkteré nahoty jsou náhodné 
a jsou blbé, protože jsou náhodné. Nìkterá místa si naopak o to øíkají, 
že by mohly být nahatìjší!!
Vážnì: Je to vždycky o tématu, nejde o uchvácení diváka a hraní na jeho 
strunu. Jde o pøesnost a naèasování v použití.

Blanka Šourková, choreografka Akordy Èervený Kostelec: „Èlovìk 
se nahý narodil, takže z hlediska pøírody by to vadit nemìlo. Je pravda, 
že jsem vidìla v jedné choreografii tanèit starší ženy, kde tanèily tak, 
že mi jejich nahota nevadila. Nebyl v tom exhibicionismus, nerušilo mì 
to. Nesmí být nahota jen tak, musí být o nìèem. Je fakt, že jako ženì 
by mì nazí muži na pódiu spíše vadili. Vidìla jsem pøedloni na Entrée 
k Tanci naháèe, i když on to mìl vymyšlené - zrozen z hlíny...
Ale nejhezèí je, když žena je malinko zakrytá a ponechává si urèité 
tajemství.“
Na závìr ankety jsem se zeptal pøímo mladé sympatické taneènice:
• Tanèila byste nahá?
Petra Cicáková, taneènice Akordy Èervený Kostelec: Když to vymyslí 
choreograf, tak asi ano. Nahota je pøirozená, i když dnes je normální být 
obleèený. Je to rozpor.
Nevím, jestli bych dokázala vyjít nahá a být tak spontánní, abych dokázala 
být pøirozená. Nevím. Ale je to druh umìní, který èlovìk vidí na obrazech 
bìžnì... Takže jestli se do umìní øadí i to, že èlovìk tanèí nahý... Proè 
ne, když to bude èlovìku pøíjemné a bude se cítit osvobozen...“
Všem dotázaným dìkuji za odpovìï.

-mn-

Fotoreportáž ze zahájení školního roku Dalšího vzdìlávání pedagogických 
pracovníkù v Taneèním centru Praha o.p.s. jel nafotit na cvièební areál 
Vìtrník mùj spolupracovník Bohumír Džubej. Protože jsem nemohl ces-
tovat s ním, v mé klasické úloze lovce interwiev mì tentokrát zastoupil. 
Zde vám nabízím jeho rozhovor s Antonínem Schneiderem, manažerem 
i pedagogem Taneèního centra Praha o.p.s.
• Soukromé školy se musí nìjakým zpùsobem uživit, to znamená mimo 
jiné, že musí každým rokem vymýšlet nìco nového - jak zaujmout žáky, 
studenty. Co pøipravujete u vás pro letošní školní rok?
Antonín Schneider: „My se nepovažujete za soukromou školu, co se 
týká toho pravého slova smyslu: Škola jakožto obchodní spoleènost. My 
jsme nezisková organizace. Odjakživa jsme byli nezisková organizace. 
Založila nás Nadace Taneèního centra. A jsme s naším statutem (pozn. 
redakce - o.p.s. za názvem Taneèní centrum znamená specifický termín 
obecnì prospìšná spoleènost) jediná nezisková taneèní konzervatoø 
v republice. Z toho vyplývá naše problematické postavení spoleèenské, 
ekonomické... Protože stát není pøipravený na to, že by neziskové or-
ganizace v tomto smìru pùsobily a takto rozsáhle fungovaly a vytvoøily 
konkurenci státnímu školství.
O problémech, které máme na ministerstvu školství jsem už nìkolikrát 
mluvil, to už mi pøipadá na tomto místì témìø zbyteèné opakovat.
Vra�me se k otázce - my nepotøebujeme nalákat studenty, klienty, zákazní-
ky... My máme naši stálou klientelu lidí v taneèním oboru - a� už pedagogy, 
žáky, rodièe... Naše postavení na „umìleckém trhu“ je dlouholeté a poøád 
stejné. Myslím, že mùžeme tìžit z tradice a jména, které Taneèní centrum 
má. Samozøejmì se snažíme každý nový školní rok v nìèem vylepšit oproti 
roku minulému, ale to je takový plynulý evoluèní vývoj, který znamená 
drobné úpravy a zmìny ve vzdìlávací koncepci, v harmonogramu akcí. 
Snažíme se o neustálé vylepšování ekonomických podmínek, aby každá 

akce byla co nejefektivnìjší a aby se každá akce blížila co nejvíc tomu, 
co od nás oèekávají studenti. Jedná se i o pohled z naší strany na totéž 
- vylepšit, co jsme pochytili za minulý školní rok, že nebylo nejvhodnìjší, 
nebo drahé, nebo špatnì naèasované...“
• Školní rok se kryje i s divadelním rokem. Co oèekáváte v letošní diva-
delní sezónì od moderního tance?
„Od moderního tance oèekávám, že získá lepší pozici. My jsme dlouhá 
léta byli osamocení v propagaci i motivaci našich studentù, ale i našich 
kolegù, v oblasti využívání technik moderního tance. Dnes vidíme, že 
naši mladší kolegové zaèínají serióznì pracovat jednak na sálech, jed-
nak choreograficky. Nedochází bohužel k pøíliš velké spolupráci, k naší 
lítosti, ale chápeme to z lidských dùvodù. Je to konkurence mezi Taneè-
ním centrem a mezi tradièní konzervatorní koncepcí. Myslím, že rozdíly 
pøekonáme nejlépe pøi práci. Snažíme se vytvoøit další podmínky, abychom 
spoleènì vystupovali, abychom spoleènì prezentovali na jednom jevišti 
nìkolik škol, nìkolik konzervatoøí. Na naší letní škole jste mohl vidìt, že 
kromì pražské konzervatoøe, která to má nejblíž, byli pøítomni frekven-
tanti vlastnì ze všech èeských konzervatoøí. Pøipravujeme také spoleèné 
vánoèní vystoupení, spoleèné konzervatorní vystoupení na Mezinárodní 
týden tance, které je vlastnì už tradièní.
Letos bude v øíjnu choreografická soutìž v Olomouci, ze které urèitì 
vytìžíme nìjaké poznatky o úrovni scénického tance, o úrovni výuky na 
jednotlivých konzervatoøích, možná i v divadlech.
Oèekávám i velký „bonbónek“ nastávající sezóny: Pražský komorní ba-
let, mající nejblíž k souèasnému pojetí komorního kompaktního tìlesa, 
které se velmi blíží k souèasnému pojetí tance, získá nové prostory. 
Bude pracovat ve Státní opeøe. Získá úplnì nové zázemí, které si dávno 
zasloužil, ale nikdy ho nedocílil. Pøedpokládám, že to bude mít velký vliv 
na spoleèenskou i umìleckou úroveò souboru. Moc se na to v Taneèním 
centru tìšíme, protože Pražský komorní balet je náš záøný vzor a je to cíl 
pro vìtšinu našich dobrých studentù.“
• Chtìl byste na závìr nìco vzkázat ètenáøùm Taneèních rozhledù?
„... Jsou to taneèníci, takže bych jim mìl popøát obecnì, aby mìli úspìch 
v práci, aby se nezranili, aby se poøádnì pøipravili na školní rok i sezónu 
a aby dìlali všechno proto, aby tanec získal spoleèenské uplatnìní mezi 
všemi dravými žánry a obory, které nás dnes obklopují. Aby byl tanec 
stejnì dravý a mìl co prezentovat.“
Dìkuji za rozhovor.

BoD & -mn-

Od tance k tanci

„ANÈA“, to není jméno 
nìkteré z dívek, ale 
familiérní oznaèení 
pøedmìtu zabývajícího se 
anatomií.
V TCP ji vyuèuje
PhDr. Vlasta  
Schneiderová
Foto: BoD
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Fotoreportáž z TCP o.p.s.
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Fotoreportáž z Taneèního Centra Praha o.p.s, Dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù (13.9.1998), pøipravil
BoD
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!!! 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
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                                                                      ¨ fakturou

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

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?
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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.





Název kavárny                                                                       Ulice                                                                                Město

Internet Club Netcafe ............................................................ Kabátníkova 5................................................................. Brno
@Internet café....................................................................... Lidická 17........................................................................ Brno
Goldstein s.r.o. ...................................................................... Jánská 14 ....................................................................... Brno
INTERNET STUDIO STAND ................................................. Čichnova 23 (SOU Spojů) .............................................. Brno - Komín
Xfiles...................................................................................... Senovážné náměstí 6 ..................................................... České Budějovice
Internet Centrum, New Space s.r.o. ...................................... Hudečkova 664/1............................................................ Děčín
TM expert .............................................................................. Náměstí Svobody č.16.................................................... Frýdek-Místek
TENAS a.s............................................................................. Lidická 43........................................................................ Havířov-Šumbark
Čáp Computer ....................................................................... Dr. Holého 39.................................................................. Hořovice
Internet club........................................................................... Eliščino nábřeží 626 ....................................................... Hradec Králové
Kerberos................................................................................ Hradecká 674 (SPŠT)..................................................... Hradec Králové
Internet Club Envi .................................................................. Náměstí Míru 138/I ......................................................... Jindřichův Hradec
Regionální knihovna.............................................................. Kirovova 2299................................................................. Karviná - Mizerov
Kavárna Malý Mook............................................................... Americká 293.................................................................. Kdyně
SemTrio Soukromý Počítačový Klub ..................................... ČSA 3231/18................................................................... Kladno
Internet Cafe Liberec............................................................. Pražská 14...................................................................... Liberec
Internet Café Litvínov ............................................................ náměstí Míru 11 .............................................................. Litvínov
1. Internet Club Most ............................................................. Růžová 1406................................................................... Most
Internet Club Nový Jičín ........................................................ Palackého 50 .................................................................. Nový Jičín
Arkáda Internet Club (Esmedia s.r.o.) ................................... Ostružnická 28................................................................ Olomouc
Internet Café.......................................................................... Havlíčkovo nábřeží 38 .................................................... Ostrava 2
Internet Cafe Ostrava ............................................................ Slavíkova 1744 ............................................................... Ostrava - Poruba
Czbeteria Internet Cafe Praha............................................... Štěpánská 18.................................................................. Praha 1
Restaurant Yemský dům ....................................................... Malostranské náměstí 25................................................ Praha 1
MKP - Ústřední knihovna....................................................... Mariánské náměstí ......................................................... Praha 1
The Terminal Bar Internet Cafe ............................................. Soukenická 6 .................................................................. Praha 1
Netwave Praha, s.r.o. ............................................................ Na Bojišti 8...................................................................... Praha 2
Internetové Centrum OSF Praha........................................... Prokopova 9.................................................................... Praha 3
Pl@neta................................................................................. Vinohradská 102 (ve dvoře)............................................ Praha 3
Veřejný Internet Klub ISS ...................................................... Janáčkovo nábřeží 7/86.................................................. Praha 5
Internet cafe Najáda .............................................................. Křižíkova 115 .................................................................. Praha 8
NETCafe................................................................................ OD Prior Přerov, Čechova 26 ......................................... Přerov
HT Connect ........................................................................... Masarykova 48 ............................................................... Teplice
1. Internetová kavárna PeCOMP........................................... M.J. Kociana 24 .............................................................. Ústí nad Orlicí
INTERNET WORLD CAFÉ.................................................... Interhotel Moskva II.etáž................................................. Zlín
Internet centrum GEDIP ........................................................ Kvítkova 4323 (hotel Ondráš) ......................................... Zlín
INTERNET CLUB.................................................................. Raisova 232.................................................................... Žamberk

JSOU NA INTERNETU
http://www.bod.cz

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY

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 je na nich i řada dalších údajů. Pravidelně vás budeme tímto 
způsobem informovat o tom, co bude v nejbližším čísle, 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 své příspěvky, informace i pozvánky na akce. K tomu slouží 
nová E-mailová adresa bod@bod.cz a formuláře na příslušných stránkách.
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 pro-
vozuje řada počítačových firem. Zde jsou adresy některých z nich:


	Taneční rozhledy - obálka 10-1998.pdf
	Taneční rozhledy - střed 10-1998.pdf

