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„Letní dny tance”
v

Ústí nad Orlicí
Mezinárodní taneční dílna s tanečním festivalem 3x Modern Dance

Letošní 6. ročník se koná opět začátkem prázdnin: 3.-10. července 1999

P lektoři
Zuzana Bacová (Bratislava - SR), Anna Cygan (Kraków - Polsko), Leona Qaša Kvasnicová,

Jiří Lössl, Jaroslav Langmaier

P praktické taneční semináře
3 dvouhodinové lekce denně, technika soudobého tance, kontakt, improvizace, jazz

P tři celovečerní koncerty v Roškotově divadle, vystoupí
 sólisté Bratislavského divadla tanca v chor. L.Q.Kvasnicové

 Mimi Fortunae Brno
 Antares Praha

 C - Dance Ústí nad Orlicí
 TO ZUŠ Uherské Hradiště

o možnosti vystoupení jednáme s Alenou Peškovou
(choreografka a zakladatelka Post Festum Plzeň)

a Davidem Dvořákem, oba jsou tanečníky divadla J.K.Tyla Plzeň

P dílna je určena převážně neprofesionálním zájemcům

P ubytování a stravování zajištěno v Domově mládeže SPŠT
čtyřlůžkové pokoje se sprchou a WC

P cena
2000,- Kč

v ceně je ubytování, stravování, vstup na všechny praktické i teoretické semináře,
koncerty v Roškotově divadle a přidružené akce

P pořádají
IPOS ARTAMA Praha,

Sdružení příznivců regionální kultury REGIKA,
Taneční sdružení EVA

P dotazy zodpoví
Iva Švarcová, Křesomyslova 7, 140 16 Praha 4 - Nusle

tel.: 02 - 61 21 56 84 až 7, fax.: 02 - 61 21 56 88

P bližší informace podá též Eva Veverková, Havlíčkova 120, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 0465 - 52 50 87

P přímou organizací a evidencí je pověřena Dana Chládková,
sdružení příznivců regionální kultury REGIKA,

Na Větru 787, 563 01 Lanškroun
sem také směřujte své přihlášky!!!
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Fotografie na titulní stránce:
Z HLUBIN, C-Dance, chor.: Eva Veverková

Foto: BoD

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

Když slyším o rùzných plánech na revitalizaci prùmyslu a o dalších úva hách, co dìlat, aby se Èeská republika stala ve svìtì konkurence schop nou, 
jsem si témìø jistý, že se jede po úplnì špatné koleji. V prùmyslu a vìdì nám ujel vlak, to už se vìdìlo pøed dvaceti lety, ale pøesto pánové „nahoøe“ 
chtìjí svìt stále dohánìt po špatné koleji a navíc tempem hlemýždì.
Kdyby se jen trochu „nahoøe“ rozhlédli, zjistili by, že jsou oblasti, do kterých by se vyplatilo investovat. Kam tedy - pøece do kultury, v širším smyslu 
do vzdìlávání! Ale od zaèátku: Slyšeli jste napøíklad, že by ve Francii nebo v Americe šly na draèku naše magnetofony èi praèky?
Pøitom máme co vyvážet! Už v sedmdesátých letech (døívìjší stav ne znám) spousta našich emigrantù nebo i legálnì vycestovavších hu deb ní kù 
pùsobila v roli pedagogù na konzervatoøích, umìleckých ško lách a v orchestrech napø. v Libanonu, Singapuru, Hong-Kongu (abych ne jme no val stále 
jen Ameriku). Èeská filharmonie by se mohla po svìtì ujezdit, podobnì další orchestry. A co taneèníci? Tìch je venku, že spoèítat je, došli bychom 
asi k neuvìøitelným èíslùm. A dnes jsem se dozvìdìl, že do zahranièí odejde tanèit Marika Blahoutová z PKB, která tak bude následovat velkou 
skupinu svých pøedchùdcù.
K jádru - v dobì, kdy se opìt na nìkterých místech diskutuje nad postavením základních umìleckých škol (už asi po sté), sa mo zøej mì ve smyslu 
zpochybnìní jejich postavení v rámci školského zákona (hurá zpátky k jídelnám a družinám!), je pøitom každému zdravému èlo vì ku jasné, že právì 
školství a ještì ke všemu to umìlecké je jednou z nejproduktivnìjších oblastí ve státì.
Proè zkrátka nevychovat z Èechù národ hudebníkù, taneèníkù (dále tøe ba vyšívaèù krajek, výtvarníkù, atd.) - vždycky se pøece øíkalo, že jsme konzer-
vatoø Evropy a co Èech, to muzikant.
V technice a prùmyslu svìt nedoženeme, surovinové zdroje taky ne má me - tak se divím, nad èím pánové politici ještì uvažují (viz výše zmí nì ná 
revitalizace prùmyslu). Pøíštì až budou volby, navrhuji se pøedem ze ptat každého, než od nás dostane hlas, jestli chodil hrát do „hudební školy“, 
tancovat. apod. A nemilosrdnì selektovat!

Mirek Nìmec

Úvodníèek

Lékaøská mìøení prý prokázala, že výkon sólisty v celoveèerním baletním pøedstavení je srov na tel ný 
s denní šichtou horníka v dole. Tìlo trpí, nezøídka se taneèníci potýkají se zdravotními následky 
své kariéry až do konce života. Petr Koláø, dlouholetý sólista Pražského komorního baletu a držitel 
Ceny Thálie z roku 1995, o tom ví své. V loòském roce zmizel z jevištì a vypadalo to, že navždy. 
Nyní se ale vrátil rolemi Merkuccia a Paola v baletech Romeo a Julie a Francesca da Rimini, které 
mìly nedávno premiéru v Divadle F.X.Šaldy v Liberci.
• Na podzim se zdálo, že jste s tancováním nadobro skoncoval...
Petr Koláø: „Pùvodnì to tak bylo, protože se loni v kvìtnu obnovilo zranìní kolena a doktoøi mi 
øekli, že musím pøestat, protože by takhle praskalo každý rok a nemusel bych vùbec chodit. Chodil 
jsem na rehabilitaci, zkoušel rùzné preparáty a zatím už dva a pùl mìsíce koleno funguje tak, 
jak má. Když mì Pavel Šmok požádal, abych zaskoèil v Liberci po odchodu jednoho z místních 
taneèníkù, neváhal jsem.“
• V jakém rozsahu se hodláte k tanci vrátit?
„Zatím se jen rozcvièuji, dostávám se zase pomalouèku zpátky do formy. Ale zdá se, že koleno 
funguje i pøi maximálním výkonu.“
• Máte pojistku?
„Mìl jsem, ale zrušil jsem ji, když to podruhé prasklo, protože jsem z toho dostal úplné nic. V sou-
èasné dobì se rozhoduji, u koho se ne chám pojistit.“

• Je tìžké pro taneèníka sehnat pojistku?
„Je. Zvláš� když má za sebou dvì zranìní.“
• Zranìné koleno má na svìdomí zátìž na je-
viš ti?
„Poprvé pøed tøemi lety to byla moje hloupost. 
Døel jsem, pøestože se mi v kolenì udìlal zá-
nìt a neposlouchal rady doktorù, abych toho 
nechal, až to prasklo pøímo na jevišti. Po dru hé 
už to byl dùsledek toho prvního zranìní. Dnes 
když tanèím, tak stále levou nohu trochu šetøím, 
na druhou stranu mám strach, aby mi z pøetì-
žování neprasklo druhé koleno.“
• Co jste dìlal v dobì, kdy jste netanèil?
„Pùl roku jsem dìlal modela a choreografie 
na módní pøehlídky. Pùsobil jsem ve Stut t-
gar tu u agentury Elite. V lednu jsem se vrátil 
do Prahy a oslovila mì Lenka Ottová, která má 
soukromou taneèní školu Dance Perfect, kde 
jsem zaèal uèit modernu a klasický balet. Mìl 
bych tam uèit až do kvìtna a pak si budu hle dat 
stálé angažmá.“
• Zkusíte Pražský komorní balet?
„Bohužel v PKB mají nyní plný stav a nemohou 
si dalšího èlovìka dovolit. Vypadá to, že se budu 
muset poohlížet spíše nìkde v za hra ni èí. Ne-
chce se mi pøíliš do kamenného divadla, kde 
bych musel èekat rok dva, než na mì pøi jde 
øada.“
Dìkuji za rozhovor.

Libor Tampier

S Petrem Koláøem o jeho návratu

Foto: ÖRF/Gunther Pichlkostner (poskytla   Praha)Z rakouského TV poøadu DIE MASSNAHME
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Tamara Èerná z Národního divadla moravskoslezského v Ostravì patøí 
k umìlcùm nominovaným na Cenu Thálie za rok 1998. V ostravském diva-
dle ji navštívil Bohumír Džubej, aby s ní uskuteènil následující rozhovor:
• Váš umìlecký životopis si mohu pøeèíst, ale pøece jenom by mì zajíma-
lo, jak byste uvedla své taneèní zaèátky vy sama.
Tamara Èerná: „Do první tøídy jsem chodila se spolužaèkou, která chodi-
la do baletního studia, které bylo pøi místním divadle a mìlo dost dobré 
jméno. Když jsme si hrály na høišti, vidìla jsem spoustu vìcí, které umìla 
- hvìzdy, „šòùry“ a tak - to by chtìly umìt asi všechny holèièky. To mì 
tak zaujalo, že jsem prosila doma, jestli by mì rodièe nedali do baletního 
studia. A maminka mì „do baletu“ dala, s tím, že to je dobrý nápad, 
že potøebuji „proskoèit“, abych mìla pìknou postavu a zároveò mìla 
kde vybít energii.
Myslím, že ale tenkrát vùbec nikdo nevìøil, že tanec bude nakonec mým 
povoláním.“
• Lidem znalým tance asi netøeba vysvìtlovat, jaká je klasická prùprava 
døina. Neodradilo vás to?
„Tenkrát jsem asi nepatøila k nejlepším studentùm... Pokraèovala jsem 
- možná jsme mìli dobrou kantorku ve studiu. Z baletního studia jsem 
šla na hudebnì taneèní školu, tak se to tenkrát jmenovalo, dnes je to 
taneèní konzervatoø. Tam už se výuka brala opravdu vážnì, vyuèovací 
proces probíhal skuteènì jak má - ale k otázce: Když èlovìk tanci pro-
padne, tak si neuvìdomuje, jestli to, co dìlá je vìtší nebo menší práce. 
Prostì den má takovou náplò a èlovìk se na tanec tìší.“
• Kdy jste se poprvé zaèala objevovat na pódiu?
„Když byli potøeba taneèníci do divadla do dìtských rolí, tak se první sáhlo 
k nám na školu. Dostali jsme se už v šesté, sedmé tøídì do dìtských 
rolí, napøíklad jako pážata do Labutího jezera a podobnì. Od patnácti 
let už jsme bìžnì vystupovali v divadle, v sedmém a osmém roèníku 
konzervatoøe jsme dìlali sborové tance ve všech baletech.“
• Cvièit v taneèním sále a vystoupit na pódiu je dost rozdílný pocit - vzpo-
mínáte si, jak na vás pùsobilo veøejné vystupování?
„Já mám ten pocit poøád, protože rozdíl mezi zkušebnou a sálem je 
pro mne poøád zajímavý. Je to vlastnì nepochopitelné, proè se èlovìk 
jinak cítí na sále, jinak na jevišti... Nedokáži to dost dobøe popsat, nevím, 
snad mám pocit, že se „vyhøívám“ na jevišti jako na slunci... Zvláštní 
pocit, který zùstal dodnes.“
• Když jste pokraèovala v tanci, pøišly postupnì rùzné role. Které z nich 
až do letošního roku pro vás byly nejmilejší?

„Musím øíci pøedem, že jsem mìla štìstí na krásné role. Takové jaké by 
si taneènice jako já pøály tanèit, protože jsem dost vysoká a to je problém 
v baletu. Z mých nejoblíbenìjších - urèitì Mechmene-Bano v Legendì 
o lásce, má role v Requiem se mi velice líbí.“
• Jak èasto zkoušíte?
„U nás je systém takový, že šest dní v týdnu je ráno trénink, navazuje 
na nìj zkouška, zaèíná se v devìt, konèí se v jednu nebo ve dvì hodiny. 
Šest dnù se zkouší dopoledne a pìt dní se zkouší i odpoledne, pokud 
je potøeba a pokud není veèerní pøedstavení. Pøedstavení bývají nìkdy 
i v nedìli.“
• Kdy jste se poprvé dozvìdìla, že jste byla nominována na Cenu Thá-
lie?
„Víte, že to ani pøesnì nevím? Myslím, že to bylo ve chvíli, když to øekl 
náš pan šéf Igor Vejsada na baletním sále. Neèekala jsem to.“
• Co to s vámi udìlalo?
„Neèekala jsem to. Jednak nebývá èastým zvykem, aby byly nominová-
ni taneèníci z divadel jako je naše - i když je to velké divadlo s dobrým 
repertoárem - a potom je tu celá øada jiných šikovných taneèníkù, takže 
mì pøekvapilo, že jsem byla nominována.“
• Když jste byla nominována na Cenu Thálie, znamená to, že patøíte k vel-
mi dobrým taneènicím (i když jakékoliv hodnocení v umìní je ošidné a já 

Seznamte se s Tamarou Èernou

Foto: BoDTamara Èerná si našla èas na rozhovor i uprostøed veøejné generálky

Foto: BoDTamara Èerná pøi veøejné generálce ... Ú
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se mu snažím vyhýbat). U nás bývá tak nìjak oèekáváno, že ti nejlepší 
bývají z Prahy - nemáte obèas chu� pøesídlit do Prahy?
„Urèitì ne. Jednak si myslím, že Praha má hodnì svých dobrých taneèníkù. 
Mnohé z nich znám. Potom tady mám svoje zázemí, svoji rodinu, od které 
urèitì nechci odejít a taky už vìkem nepatøím k tìm mladým a perspek-
tivním, jejichž kariéra právì zaèíná. Myslím si, že tady je pro mne pravé 
místo. Mám zde krásné role a doufám, že ještì nejsou poslední.“
• Na�ukla jste ve své odpovìdi, že máte rodinu. Doèetl jsem se ve vašem 
životopise, který o každém taneèníkovi, nominovaném na Cenu Thálie, 
dostal náš èasopis k dispozici, že jste z pochopitelných dùvodù musela 
tancování na nìjaký èas zanechat. Ale že jste se vrátila pomìrnì rychle. 
Jak si tedy váš návrat na prkna, která znamenají svìt, máme pøedstavovat, 
co se za tìmi slovy skrývá?
„Už to neøíkám poprvé - když jsem odcházela na mateøskou dovolenou, 
pracovala jsem zde jako pedagog a baletní mistr. Byl tady jiný šéf baletu 
a malinko jsem se pøipravovala na to, že až pøijdu z mateøské dovolené, 
budu dìlat už jenom tuto práci. Potom nastal nìjaký problém s místy, 
takže jsme smlouvu zrušili. Ale do osmého mìsíce jsem pracovala jako 
pedagog. Potom se mi narodil syn Sebastian. A když jsem byla na mate-
øské dovolené, vymìnil se tu šéf baletu.
Jednoho dne jsem šla po mìstì, potkala jsem kolegyni a ona øíká: Ta-
maro, víš o tom, že jsi napsaná na fermanu na obsazení - máš roli! Byla 
jsem pøekvapená, šla jsem se zeptat a bavila jsem se s nynìjším šéfem 
baletu, o kterém si myslím, že je výborným šéfem. A on mì požádal, abych 
se zkusila vrátit. Role nebyla nároèná, byla to zvládnutelná role... Zkusila 
jsem to, i když jsem to moc dìlat nechtìla. Zaèala další sezóna, byla tady 
øada hostujících choreografù, nároèní choreografové, jejichž choreografie 
byly jednak tìžké a navíc oni sami byli zvyklí pracovat ètyøiadvacet hodin 
dennì. Mì do toho ještì navíc onemocnìla maminka, která mi mohla 
pomáhat s malièkým, ale riskla jsem návrat díky svému muži a všem, 
kteøí nám pomáhali. Byl to tak rychlý návrat, že jsem si ani neuvìdomi-
la, jak jsem se dostala zpátky. Bylo tolik práce a tak èasovì nároèné, 
než jsem se „otoèila“, pøišly další role a já jsem zùstala jako taneèník, 
už mì ani nenapadlo, že jsem myslela na jinou práci.“
• Bude syn Sebastian taneèník?
„To ještì nemùže nikdo vìdìt. Zatím má tøi a pùl roku a rád modeluje, 
kreslí, kreslí na trièka nebo nìco vyrábí... Chce být dirigentem, nebo 
fotografem.“
• Jak pomáhá manžel?
„Manžel je pøedevším obrovskou oporou, asi bych bez nìho nic nedoká-
zala. Moji práci chápe, sám je v našem divadle šéfem opery a k tomu 

do doby než bude konkurs na nového øeditele, je øeditelem v zastoupení. 
Náš øeditel odešel do Prahy. Manžel má sice práci na ètyøiadvacet hodin 
dennì, ale nikdo jiný by nechápal, že potøebuji v divadle být a kdy tady 
potøebuji být a jak to, že jdu nìkam v nedìli. Je to výhoda. I když oba dva 
nemáme èas, vzájemnì se respektujeme.“
• Oba jste vytížení na doraz, jak to dìláte s malým Sebastianem?
„Teï už je to jednodušší, protože Sebastian je dopoledne ve školce. 
A odpoledne nebo veèer? Je to rùzné. Máme obrovské štìstí na spoustu 
pøátel, kteøí nám pomáhají, zasloužili by velké podìkování, protože nám 
pomáhají z dobré vùle a zùstávají veèer, když máme pøedstavení, se Se-
bastiánkem doma, starají se o nìho, hrají si s ním. Nebo pokud to jde, 
bývá i nìkdy tady s námi.“
• Jaký styl tance je vám nejbližší, jaká taneèní škola?
„Patøím ke generaci, která mìla velké možnosti, protože my už jsme byly 
generací, která mìla pøístup k moderním technikám, k modernímu tanci 
a pøitom nás to nestálo tolik penìz. Mìli jsme možnost stýkat se s rùz-
nými pedagogy jak z „ruské“ školy, tak ze „západních“ škol. Pøijíždìli 
sem pedagogové moderních smìrù... Dnes mají lidi také tyto možnosti, 
ale musí mít k tomu peníze. Zatímco my jsme mìli tyto možnosti, generace 
pøed námi je ještì nemìla.
Mì se v podstatì líbí všechno, ale tíhnu k „ženštìjším“ rolím s nìjakým 
dìjem, takovým, aby role byla blízká mému naturelu. Teï studujeme 
Dona Quichota, tam je spousta pìkných rolí - úplnì nejradìji tanèím 
cikánku v druhém jednání, ale tanèím i taneènici v prvním jednání nebo 
Mercedes... to jsou role, které jsou mi blízké.
Máme tu díky našemu šéfovi i moderní repertoár. I tyto vìci ráda dìlám. 
Tento soubor je takový, že èlovìk si mùže zatanèit všechno, pokud je 
schopný se vìc nauèit.“
• Sledujete, co se dìlá na scénách v zahranièí?
„Pokud je možnost, pokud se k tomu dostanu, ano. Dlouhé roky jsem 
zde uèila, také jsem byla pedagogem v baletním studiu a na konzervatoøi. 
S jednou z dívek, která „prošla mýma rukama“ -potom samozøejmì stu-
dovala u dalších pedagogù-, mì pojí dodnes velké pøátelství, protože moji 
žáci zùstali moji rodinou. A tato dívka je v Holandsku v NDT a každou chvíli 
si telefonujeme, takže tam je pro mì ze západních scén nejjednodušší 
se dozvìdìt, co se dìje. A jinak? Podle toho jak pøichází informace.“
• Máte také možnost sledovat neprofesionální scénu?
„Èásteènì. Máte v Ostravì kontakt se souborem Lenky Døímalové, její 
soubor je na velice dobré úrovni. Oni spolupracují i s se èleny našeho 
divadla. V dobì, kdy jsem studovala vysokou školu v Brnì, jsem se se-
známila s øadou lidí, kteøí pracují se soubory v rùzných mìstech nebo 
pracují na ZUŠkách. Pøišla jsem do kontaktu se spoustou lidí mimo 
profesionální scénu.“
• Je nìco, co byste chtìla vzkázat ètenáøùm Taneèních rozhledù?
„Nevím, jestli bych je dokázala obecnì oslovit. Radìji bych chtìla podìko-
vat lidem, kteøí jsou kolem mne, nejbližšímu okolí, kteøí mi pomohli dostat 
se na místo, kde dnes jsem. To je spousta lidí, kterým se mi nepodaøilo 
nikdy nijak podìkovat. Je to moje vlastní rodina, ale i naše vedení - šéf 
nebo naši choreografové, choreograf Requiem Eddy Toussaint, podìko-
vání patøí mému partnerovi, který mi pomáhal - je to Jan Kolda, bez nìho 
bych to tak nezatanèila, partnera potøebuji. Vùbec byla fajn atmosféra 
pøi nastudování Requiem, bylo cítit, že všichni chtìjí dìlat. Podìkování 
patøí i všem, kteøí hlídali Sebastiána. A ještì øadì dalších...
Dìkuji za rozhovor.

Ptal se: BoD, zpracoval: -mn-

Foto: BoD... na jevišti Národního divadla moravskoslezského ... Ú Foto: BoD... v Ostravì
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Soukromá taneèní konzervatoø v Praze byla zaøazena MŠMT ÈR do sítì 
škol v roce 1993. Je osmiletou støední umìleckou školou, která vedle 
všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù poskytuje odborné vzdìlání v oboru 
tanec, ukonèené maturitou a absolutoriem.
Tolik úvodní vìta z pìkné propagaèní brožury školy. A protože kromì 
nìkolika informací o vystoupení žákù školy jsem vlastnì o této konzer-
vatoøi kromì základních informací mnoho nevìdìl, byla jen otázka èasu, 
kdy se domluvíme s paní øeditelkou Jitkou Tázlarovou na návštìvì naší 
malé redakèní výpravy.
Konzervatoø je situována do nádherného místa - uprostøed parku uvidíte 
krásnou reprezentativní vilu, velikostí spíše pøipomínající zámek. Silnice 
je v nedohlednu, na jaøe a v létì tu je urèitì uprostøed vzrostlé zelenì 
nádhernì. Pokud má místo pùsobit už svoji atmosférou, každý, kdo se tu 
rozhlédne, musí zvolat: Tady by mìla být umìlecká škola. A je. Takže 
vstupte se mnou dovnitø:
• Z jakého úhlu pohledu zaèneme hovoøit o vaší škole?
Jitka Tázlarová: „Škola se stále buduje. Máme pøedstavu, abychom 
mìli nejvíce 15 dìtí ve tøídì, abychom se jim mohli ještì více vìnovat, 
abychom mohli mít individuální pøístup ke každému. Je dùležité žáky znát 
i po lidské stránce, pomáhat jim, snažit se jim porozumìt. To je nelehký 
úkol. Všeobecnì pro každou školu je lehèí mít hodnì dìtí a pøedávat jim 
vìdomosti i hromadnì - to je jednodušší. Vydat pøíkazy, zákazy, napsat 
všechno na ferman a všechno jede jakoby samo.
My jsme zvolili obtížnìjší zpùsob. Každý je svým zpùsobem individua-
litou, najednou z nich máte svoje vlastní dìti a musíte øešit problémy 
každého.“
• Patrnì i vaše škola se setkává s nepøíliš velkým zájmem chlapcù 
o studium?
„Chlapce je velmi tìžké získávat, protože nejsou celkovì v naší zemi 
vedeni k tomuto druhu umìní. Balet není populární. Zaèíná to už v zá-
kladních školách, uèitelé nikterak nepøibližují školákùm balet, balet je 
pro nì nìco vzdáleného.
Dalším dùvodem, proè je málo chlapcù „na balet“ je povìra, kterou mùže-
te obèas zaslechnout na nìkterých školách: Konzervatoø prý neposkytne 
žákùm plnohodnotné vzdìlání, nebudou z nich dostateènì vzdìlaní lidé. 
To je nesmysl, protože konzervatoø je škola humanitního smìru, nejedná 
se tedy o matematiku, fyziku nebo chemii. Když se narodí talent, a� již 
hudební nebo jiný, nemá pøece buòky na obtížné studium matematiky.“
• Nìkteøí talentovaní uchazeèi se dozví o vaší škole pozdì. Jaký je pomìr 
mezi tìmito pozdìji pøijatými a tìmi, co zaèínají vèas?
„Malý. Vìtšinou všichni studují od jedenácti let a jen sem tam nìkdo 
pøijde pozdìji. Udìlá rozdílové zkoušky a musí dostat výjimku školského 
úøadu.
Hlásí se nám bohužel nìkteøí zájemci až z deváté tøídy a to je velká škoda 
- pøesto, že nìkteré z nich pøijmeme. Tito adepti mají do studia chu�, 
ale nikdo jim o možnostech, které jsou, neøekl døív. Potom psychicky trpí 
- pøijdou do vyššího roèníku, je jim ètrnáct let a najednou poznají, že jsou 
horší, než dìti mladší. Nìkteøí žáci rozdíl ve výuce doženou. Rodièe ne-
mají dostatek informací o tom, že taneèní konzervatoøe existují již pouze 
osmileté od jedenácti let dítìte a nikoliv pìtileté, jak to bývalo døív. Dì-
tem se ubližuje, když se jim v nìkterých základních umìleckých školách 
øíká, aby se nehlásily na konzervatoø nebo když nedostanou informaci 
o taneèní konzervatoøi vùbec. Mnozí pøitom touží profesionálnì tanèit, 
ale o možnostech tohoto studia se dozvídají pøíliš pozdì.“
• Chodí sem studovat dìti pouze z Prahy?
„Pøevážnì z Prahy, ale také jsou zde z nejrùznìjších míst, z Moravy... 
Udìlali jsme po záplavách výjimku - kdo je z postižených míst, vùbec 
nemusí platit školné po celou dobu studia.“
• Co by si studenti, kromì taneèních dovedností, mìli z vaší školy od-
nést?
„Když jsem zakládala školu, mìla jsem vizi, aby si dìti vážily jeden 
druhého, protože považuji úctu jednoho k druhému v umìní za nesmírnì 
dùležitou. I proto, že jsem celý život sama byla v divadle a nìkdy jsem 
takovou úctu postrádala.
Dispozice nejsou všechno, musí být i talent, jako souhrn dispozic plus 
ještì nìco navíc - volní vlastnosti, láska k tanci, inteligence. Vždycky 
jsem si pøála, aby kromì dispozic byl rozhodující vztah k tanci a to, jaký 
èlovìk je, jakou má povahu. Chtìla bych na této školu pìstovat úctu 
jednoho k druhému tak, aby to naši studenti pøenesli dál, až budou 
v divadlech...

Taková výchova je vlastnì to nejtìžší, protože rodièe èasto nemají na dìti 
èas. Dìti bývají vystavené tlakùm z televize: Dítì napø. jí, pøitom kouká 
na násilnosti v televizi a do podvìdomí se mu ukládají rùzné vìci. Tak 
vzniká cynismus... necitlivost. A my proti tomu máme nìjakým zpùsobem 
bojovat. Pøitom nejsme výchovným ústavem, jsme umìleckou školou. Byli 
bychom rádi, kdyby k nám šly dìti s vizí, že jdou do krásné školy, která 
je svoji úrovní ponìkud výš.“
• Škola vznikla v roce 1993, takže kdy budou první absolventi?
„První absolventi budou za dva roky, nyní je nejvyšší 6. roèník.“
• Daøí se prezentovat práci školy navenek?
„Ano. My jsme zaèali hodnì brzo vystupovat, za nedílnou souèást výuky 
považuji scénickou jevištní praxi. Dìti musí vìdìt „o èem tancování je“, 
k èemu spìjí. Studium je tìžké, trvá osm let a škola je dlouhá i v užším 
smyslu, každý den jsme tu nìkdy od osmi ráno do pùl osmé veèer. Peda-
gogický proces je nároèný pro všechny - pro žáky, rodièe i pedagogy. Dìti 
bìhem studia projdou pubertou, mìní se, jsou jiné na zaèátku studia, 
jiné ve ètvrtém, pátém roèníku...
Už s nìkdejším prvním roèníkem, to znamená s dnešními nejstaršími, 
jsem zaèala studovat taneèní koncert a ve druhém roèníku v prosinci 
1994 jsme mìli první velké pøedstavení v Divadle Komedie. V první 
èásti byly nìkteré vìci z klasického a lidového tance a celá druhá èást 
byla dìjová pohádka „O kohoutkovi a slepièce“ soudobého skladatele 
Edvarda Schiffauera.
Tento koncert se opakoval i následující rok. Jinak dìláme ve spolupráci 
s jednou agenturou výchovné koncerty. Jsou to jednotlivá èísla, pøímo 
postavená pro program výchovných koncertù. Koncerty jsou zamìøené 
na rùzné hudební skladatele, Mozarta, Beethovena, Berlioze... naše škola 
k tomu vytváøí choreografie.
Z dalších významnìjších koncertù Soukromé taneèní konzervatoøe mohu 
jmenovat „Benefièní taneèní koncert pro Moravu“ s premiérou v listopa-
du 1997. Výtìžek jsme vìnovali jedné škole pro mentálnì postižené 
v Uherském Hradišti - tìm, kteøí to nejvíce potøebovali.
Zúèastòujeme jsme se i koncertù na MTT Praha, kde jsme prezentovali 
vždy klasiku, loni klasiku i modernu. Dvacátého února letošního roku 
jsme byli v nìmeckém mìstì Furth im Wald, kde jsme mìli dvì pøedsta-
vení. Odpolední pøedstavení bylo naše samostatné, veèer byl koncert 
sólistù Státní opery, ve kterém vyplnili polovinu pøedstavení. Podobné 
vztahy máme s jednou baletní školou v Regensburgu, kde naše škola 
také vystupovala.
Spolupracujeme s paní Elitou Erkinou z Tallinu, velkou osobností ruského 

Navštívili jsme: Soukromá taneèní konzervatoø, s.r.o., Praha

Foto: BoDJitka Tázlarová, øeditelka Soukromé taneèní konzervatoøe, s.r.o., Praha
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a estonského baletu, která nám pomohla s pøípravou Benefièního tane-
èního koncertu. Pøiletìla sem i se svými studentkami, které vystoupily 
na našem koncertì. Loni zde vyuèovala klasický tanec a nastudovala 
se studenty Chopinovo Nocturno. Mìla by k nám pøiletìt opìt letos, 
tentokrát s manželem, taneèníkem a pedagogem tallinské taneèní 
konzervatoøe.“
• Kde jsou dìti, studující na vaší škole, ubytovány?
„Bydlí v Katolickém domovì studujících a v Køes�anském domovì mláde-
že. Køes�anský domov mládeže je na Francouzské ulici, je to jenom jednu 
zastávku tramvaje, ostatní to mají tøi zastávky toutéž tramvají do Èerné 
ulice - Katolického domova studujících. Stravování - snídanì a veèeøe 
mají tam, mohou si vybrat z jídelníèku, doufám, že si vybírají racionální 
výživu a ne knedlíky.
Pro nás jsou tyto internáty výhodné, protože jsou blízko školy a jejich 
celková výchovná atmosféra nám vyhovuje. V poledne chodí dìti pøes park 
do jídelny, kde je k dispozici racionální výživa a výbìr ze tøí jídel. Protože 
jsou dìti celý den ve škole, procházka parkem jim rozhodnì prospìje.“
• Tìší se vaši žáci na jevištì?
„Tanec je láska a kázeò. Každý umìlec se narodí s touhou rozdávat. To 
je údìl umìlce, který dostal do vínku od Boha. Jsou to samé krásné vìci, 
které chce umìlec rozdávat a proto potøebuje jevištì.
Všichni touží po jevišti, touží po tom i rodièe. Je to ale i velký pocit odpo-
vìdnosti a zde je ten obrovský výchovný moment - na jevištì mohou jít 
jenom ti nejlepší, kteøí se také výbornì chovají. Protože chování je dùležité 
a je nedílnou souèástí vystoupení. Studenti jako budoucí umìlci se musí 
umìt dùstojnì a tiše chovat v zákulisí, za jevištìm, v šatnách.“
• Ještì jsem se nezeptal na pedagogický sbor.
„Všichni pedagogové jsou ve svém oboru odborníky. Mají odborné vzdì-
lání na nejvyšší úrovni - tzn. vysokou školu (HAMU). Pøikláním se k tomu, 
aby u nás pùsobili i pedagogové ze zahranièí. Už jsem zmínila paní Elitu 
Erkinu, bohužel zde nemùže být celý rok, výteèný je pan Fedorèenko. 
Nevyhýbám se pùsobení ruských pedagogù, protože ruské školy si 
nesmírnì vážím. Nebýt ruské metodiky, ruského baletního vlivu, nebyly 
by v èeském baletu takové výsledky, jakých jsme svìdky. Rusové balet 
milují, mají v sobì velkou kázeò a oddanost tanci.
Dìkuji za rozhovor.
Doufám, že naše malá návštìva, která se uskuteènila 11. bøezna 1999, 
pøispìla k tomu, že Soukromá taneèní konzervatoø s.r.o. Praha otevøela 
své dveøe naším prostøednictvím i vám. Pøíštì navštívíme nìkterý z ta-
neèních koncertù této školy.

-mn-

Foto: Zuzana VeseláZ archivu Soukromé taneèní konzervatoøe

Foto: BoDNavštívili jsme také ... Ü

Foto: BoD... jednu z vyuèovacích hodin ... Ú Foto: BoD... Soukromé taneèní konzervatoøe v Praze
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Lenka Švandová vede brnìnský soubor moderního tance Malé taneèní 
seskupení, v rámci kterého pùsobí i jeho samostatná souèástka Filigrán. 
Povídali jsme si spolu dlouho a o všem možném, rozhovor byl typu páté 
pøes deváté, èím déle trval, tím byl i zajímavìjší. Lence držím palce a dou-
fám, že mi odpustí, že jsem naše povídání pro èasopis ponìkud zkrátil:
• Jak èasto míváte vystoupení?
Lenka Švandová: „V posledních letech jednou za rok, dvakrát za sebou 
jsme ho mìly v brnìnském divadle Barka. Je bezbariérové, sice maliè-
ké, ale tak akorát. Je asi pro 120 divákù, pøitom je jevištì dost velké, 
aby se tam taneènice vešly.
• Vy uèíte na ZUŠ Charbulova ulice, takže dìláte i choreografie 
pro dìti?
„Ano, dìláme školní pøedstavení pro dìti, vedle toho pøedstavení pro do-
spìlé - Malé taneèní seskupení pùsobí pøi ZUŠ. Dospìlí dìlají vlastní 
pøedstavení také proto, aby to bylo pro „normální“ publikum a ne jenom 
pro maminky a babièky. Snažíme se obstát pøed publikem - postupnì 
nabíráme diváky. Na našem posledním pøedstavení bylo plno bez nejmen-
ších problémù. To je pøíjemné.“
• ZUŠ Charbulova je jistì velká škola, máte nìjaké další taneèní kole-
gynì?
„Jsme na škole dvì, je to pøíjemná spolupráce, protože máme obì stej-
né zamìøení. Kolegynì se jmenuje Dagmar Nejedlá, budete jí asi znát 
z celostátních pøehlídek... Je moc šikovná.“
• Máte v Malém taneèním seskupení nìjaké potenciální nástupkynì?
„Když jsme jezdily do Duncan Centre Praha na dálkové studium, jezdilo 
nás ze souboru pìt. A to pøesto, že holky vìdìly, že se tím nebudou živit. 
Z novìjších èlenek je teï na Duncan Centre Pavla Hranièková.
• Najdete dnes èas zajet si tøeba na MTT do Prahy?
„Jezdila jsem, ale dnes mám dvì dìti. Dokud nepovyrostou, je to složité, 
protože nemám zázemí, abych mohla jen tak odjet pryè. Mám dva kluky, 
jednomu je devìt, druhému tøi roky.“
• Už tancují?
„Ten starší tancovat nechce, je zatnutý a tvrdí, že nikdy tancovat nebude 
a ten menší je moc malý.“
• Jakou používáte muziku pro své choreografie?
„Pokud by vás to zajímalo, mohu vám poslat materiál, kde jsem sepsala 
seznam našich koncertù a jaké tam byly choreografie. Spektrum je hod-
nì široké - používáme i souèasnou vážnou hudbu, urèitì jsme nedìlaly 
nikdy nic romantického, vždycky je to dvacáté století. Namátkou mohu 
jmenovat Petra Ebena, Ivo Bláhu, Bohuslava Martinù, Leoše Janáèka... 
Nebo máme blízko k rockové muzice, dìlaly jsme na King Krimson, dìlaly 
jsme na Meredith Monkovou, Ivu Bittovou, tu milujeme. Tancovaly jsme 
na Stivína...“
• Poslechnou si holky ze souboru tøeba i doma již zmínìného Janáèka?
„Lidi do souboru pøichází opravdu s tím, že nìco takového chtìjí sami 
dìlat. Nìkdo tøeba øekne, že máme soubor dvakrát za týden, co mùže-
me udìlat, ale pøínos mých lidí je v tom, že všichni chodí do divadel, 
poslouchají dobrou muziku, ètou, to je velká výhoda. Dokáží se pro nìco 
zaujmout.
V hudbì tedy máme asi takovéto rozpìtí. Nikdy nedìláme na populární 
muziku. Dìláme rùznì - buïto máme námìt a hledáme hudbu, která mu 
odpovídá nebo máme muziku a hledáme obsah. To je tøeba u Martinù, 
to je velmi silná hudba a èlovìk jde po tom, co v hudbì je a hudba ho 
nepustí... Nebo je hudba, která je tvárná jako napøíklad M.Monk, kde je 
jakási vùle pro obsah a význam, který si mùžete dosadit.“
• Jak hledáte námìty?
„Já ráda dìlám kontrastní vìci. Aby byl každý rok velký kontrast. To se mi 
dobøe dìlá. Loni jsme dìlaly Martinù, letos dìláme bez hudby, abychom 
byly svobodné. Dìláme na ticho. Nevyluèuji, že potom pøidáme nìjakou 
minimalistickou hudbu. Máme známého violoncellistu, který se na nás 
chodí dívat, uvidíme... Ale hudbu pøidáme teprve až ty vìci budou hotové, 
aby taneèní sdìlení bylo prvotní, aby byly taneènice samy s obsahem, 
se kterým se musí porvat. Je to protiklad vùèi Martinù, kde èlovìk musí 
poslouchat a poslouchat.
Kontrastní výbìr nás vede i jiným smìrem pohybovým, vyhýbáme se tak 
tomu, aby èlovìk nezapadl do nìjakého klišé. Je to svým zpùsobem 
i zábavné pro lidi, kteøí se pohybovì dostanou nìkam „jinam“.
• Co se týká nejširší inspirace z taneèního svìta nebo i z divadla, filmu 
- mùžete uvést nìjaké inspiraèní zdroje, které vás ovlivnily?
„Hodnì ètu. Èetba je pro mì velmi dùležitá. Pøeèetla jsem napøíklad i celé-
ho Thomase Manna. Krásná je anglosaská literatura... Je toho hodnì.

Co mì ovlivnilo z tance je 
èeský výrazový tanec - tra-
dice. Mìla jsem štìstí, 
že jsem se na „lidušce“ 
dostala k Jiøinì Máèelové. 
Ona jezdila na semináøe 
k paní Jeøábkové i Krö-
schlové... Pøedávala 
nabyté poznatky velmi 
pìknì. Myslím, že takový 
styl odpovídá i mé povaze 
- nemyslím si, že ty smì-
ry jsou jeden lepší a jiný 
horší. Zapadly do sebe 
a mì moc ovlivnily. Vztah 
k pohybu, který je tvaro-
vaný obsahem. Kde èlovìk má technickou svobodu, dostane technické 
vybavení, ale vnímá ho tak, že pohyb vytvaruje podle obsahu. Neuèí 
se tanec jako formu, jako u baletu, kde je forma a potom se jednotlivé 
prvky víceménì skládají za sebou. To ve výrazovém tanci neplatí.
Protože ráda vnímám souèasné umìní, a� už výtvarné nebo literaturu, 
odpovídá tento pohled na tvorbu mé filozofii.
Zaujala mì paní Blažíèková. V 80. letech jsem jí vidìla vyuèovat na se-
mináøích, párkrát jsem za ní zajela do Prahy, abych vidìla, jak uèí dìti... 
To bylo pro mì hodnì dùležité - svoboda dìtí.
Èlovìk se snaží u techniky pøijít na podstatu pohybu a být svobodný, 
když ho použije. Nemarkýrovat nìco po pøedcvièujícím, jde o to vìdìt 
„do hloubky“, jak se pohyb udìlá, aby se pak mohl rùznì použít. To 
mì ovlivnilo velmi. Neznamená to ale, že bych chtìla kopírovat, co dìlá 
Duncan Centre, kam jsem jezdila. Èlovìk si musí najít svoji cestu.“
• Co vztah Brno - Praha. Je pro vás pragocentrismus námìtem k hovo-
ru?
„Praha je svým zpùsobem uzavøený svìt a vždycky asi bude. To je velký 
svìt. Toèí se tam velké peníze, velká prestiž, velké možnosti, takže po-
chopitelnì, že je Praha urèitým zpùsobem uzavøená do sebe.
Otevøenost? Záleží na tom, koho si vyberete. My jsme mìly na koncert 
pozvanou paní Látalovou se souborem z Èernošic a soubor Bosí a byli 
bájeèní. Nebyl problém v komunikaci.“
• Øeknìte mi nìco o naší taneèní kritice. Je tady v Brnì kritika?
„Tady není žádná taneèní kritika, nikdo tanec nemapuje.“
• A co celostátnì?
„Ona je spousta vìcí dána tím, že je taneèní umìní u nás velmi rozdìlené. 
Prostøedí je krajnì netolerantní. Nejsme zvyklí vìcnì psát, vìcnì uvažovat. 
Když nìkdo dìlá nìco, co se mi nelíbí, tak je hloupý a tím to uzavøeme. 
Kritika je nìkdy otázkou dojmù, pocitù a nálad nežli skuteèného rozboru. 
Problém tance v širším smyslu je to, že se spousta lidí nedívá na tanec 
jako na kumšt, ale jako na lepší cirkus. Dùležité pro nìkteré je udìlat 
ètyøi otáèky, zvednout vysoko nohu, nikoliv sdìlení.
V Brnì jsou lidi, kteøí zajdou na dobrý film, avantgardní pøedstavení, 
pøeètou si chytrou knihu, navštíví dobrou výstavu, ale nepùjdou za žád-
nou cenu na balet. To pro nì není umìní, to je konzerva. Není to sdìlení 
a když, tak to není sdìlení souèasné.
Když mi nìkdo øekne, že se mu mé pøedstavení líbilo, ale že tomu nerozu-
mí, odpovím, že to je v poøádku - pøece nejste od toho, aby jste rozumìl 
tanci. Buï vás tanec oslovil, pak je to bájeèné, když neoslovil, pak jsem 
to zvorala. Nebo si nerozumíme, to je možné. Spisovatelé také nepíší 
pro literární kritiky, píší pro ètenáøe. V tomhle si myslím, že je tanec pøíliš 
zahledìný do sebe.“
• Èím to je, že bale�áci nepøijímají naplno modernu, modernisti koukají 
skrz prsty na balet... atd. A to ještì jednotlivé oblasti mají i mezi sebou 
selekce podle specifiky toho kterého zamìøení.
„Èásteènì to bude tímto - nìkdo vidí tanec jako technickou perfekci a jiný 
jako sdìlení a pak se samozøejmì nedomluví. Každému jde o nìco jiného. 
Možná to má ale daleko hlubší koøeny sahající dovnitø komunistického re-
žimu - kdo nejde s námi, jde proti nám. Nejsme zvyklí diskutovat, pøipustit, 
že nìkdo jiný má jiný názor. Každý má své diváky, když nìèí pøedstavení 
nìkoho jiného potìší, není co øešit. Proè nìjaké spory.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

S Lenkou Švandovou

Foto: BoDLenka Švandová
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Do Pardubic jezdíme s naší malou redakèní výpravou èasto a proto 
není divu, že jsme se setkali také s Helenou Machovou, o které jsme 
v minulém èísle psali v souvislosti s novou premiérou jejího Taneèního 
divadla:
• Co byste o sobì øekla, pokud byste se chtìla sama pøedstavit?
Helena Machová: „Zaènìme s mojí pracovní filozofií: Výsledek by mìl 
být „o nìèem“. A� už bìhem krátké plochy nebo bìhem delšího projektu 
se snažím divákovi vnutit jakýsi pohled na svìt, o kterém by potom pøe-
mýšlel. Filozofie mojí práce není používání pohybù a „gumové“ techniky 
dìtí (každé dítì je z gumy a až postupem let ztrácí pružnost) k tomu, 
aby se ukázaly divákùm všelijaká kouzla s tìlem...
Pro mì je dominantní, aby tìlo bylo plastickou hmotou v sounáležitosti 
srdce i hlavy k vyslovení názoru, pohledu v dìji. To je zároveò to nejtìž-
ší.
Snažím se pracovat s tìlem a hlavnì s myšlenkami a pocity tak, 
abych nìco øekla a nìco vyjádøila. Nedìlám taneèky „o nièem“, pokud 
není zámìrem vytvoøit pøímo takový tanec.
Mým zámìrem je dotáhnout jakékoliv choreografickou práci, aby byla 
o nìèem.“
• Co považujete za vaši nejvìtší výhru a nejvìtší prohru?
„Svoji taneèní školu ve Východoèeském divadle Pardubice jsem založila 
pøed osmi lety. Do té doby jsem mìla soubor Studio Jazz Dance, který 
se po ètyøi roky umis�oval na mistrovstvích v Ústí nad Labem na pøed-
ních místech. To byla ale jiná práce, soubor se vìnoval parketovému 
pøedtanèení a realizoval jednou za ètvrt roku svùj celoveèerní taneèní 
projekt. Byla to š�astná léta, pro mì absolutní rozkvìt a na to období 
ráda vzpomínám, protože to byla taneèní generace, která umìla døít 
na doraz, neptala se po penìzích, nekoukala na hodinky, kdy konèí tré-
nink. Podle toho vypadaly výsledky. Práce šla raketovì nahoru. To byly 
moje š�astné léta.
Potom jsem odletìla díky osobnímu pozvání do školy Marty Graham stu-
dovat její techniku. Když jsem se vrátila, po dvaceti dnech jsem otevøela 
ve Východoèeském divadle svoji taneèní školu. Protože to bylo nìco úplnì 
nového, pøišla obrovská masa lidí. Mìlo to urèitý lesk, který se ale poma-

lièku zaèal ztrácet v propocených trièkách. Práce, práce. Když øeknete, 
pojïme se lidi mít dobøe, všichni se pøihlásí - když ale øeknete pojïme 
pracovat, pojïme se zapotit, už se ruce nahoru nehrnou.
Takže - výhrou bylo deset let se studiem Jazz Dance, za absolutní výhru 
považuji pozvání do školy Marty Graham, kde jsem byla v roce 1990/91. 
Za èest si považuji, že jsem tenkrát po návratu našla v Pardubicích v panu 
øediteli Bartoníkovi okamžitou záštitu s možností otevøít v divadle školu. 
On sice nevìdìl, co nakupuje, ale dùvìøoval mi.
Vážím si jedné taneènice z tìch pùvodních 640 - Martiny Pískaté, která 
pochopila smysl a filozofii mojí práce.
Prohra? Prohra je každá ztráta èlovíèka, kterého vypipláte, vevnitø mu 
plánujete budoucnost a on náhle ze dne na den odchází. To je moje 
prohra a bolest, se kterou se trápím. To jsou moje prohry.“
• Uživíte se tancem?
„Po osmi letech dnes stojím pøed velkým rozhodnutím, jestli to dìlat dál 
nebo nedìlat. To není otázka pracovního nasazení, to je otázka ekonomic-
ká, s tou stojí a padá bytí a nebytí školy. A opravdu dnešní doba je složitá 
pro normálního pìšáka, který má uživit rodinu a vychovávat dìti. Dnes 
po osmi letech stojím pøed otázkou co dál. Taky jsem pøi každodenním 
položením této otázky dost zestárla, protože mì to bolí. Ale realita je 
taková, že nevím, jestli budu pokraèovat takto dál, protože od letošního 
roku mì to neživí. Všechno dotuji nebo musím shánìt, abych zajistila 
základní vìci. I tohle jsou velké prohry. Je škoda, že nìco uvadá, vy to 
vidíte a chcete, aby to tak nebylo, ale nemùžete tomu zabránit.
Zatím jsem ale nezaèala uvažovat o úplném odchodu, protože dìlám 
tuto práci tøicet let a trhejte pouta... To nejde. Moc mì bolí, když nìco 
odchází a bolí mì, že poslední èas toho odchází víc a víc. Je to dané 
dobou a situací, ve které se nacházíme.“
• A co škola Marty Graham? Tam asi moc lidí od nás nestudovalo...
„Jsou dvì školy - jedna je v New Yorku, druhá je v Torontu. Já jsem 
byla v Torontu. Byla jsem i v New Yorku, ale studijnì v Torontu. Škola je 
ve viktoriánském kostele, stopadesát let starém, se ètyømi pøepychový-
mi studii vevnitø. Je to nìco, o nìèem se nám ani nezdá. Jeden sál má 
sklopnou stìnu, takže se z nìj stává divadlo. Èlovìk kouká ven obrov-
skými prosklenými gotickými okny, má to styl. Škola je vybavená vším 
- od nejnovìjší audiovizuální techniky až po saunu, krejèovnu... Z Evropy 
jsem byla pozvaná tenkrát já a jedna Nìmka.“
• Jak se o vás dozvìdìli?
„Byla jsem tam díky pozvání na turistické návštìvì asi pìt let pøedtím, 
než jsem tam pøiletìla studovat. A abych jako taneènice nezakrnìla, tak 
mì moji hostitelé zaøídili každý den trénink v jednom divadelním studiu, 
vždycky mì tam pøivezli, já celé odpoledne trénovala a nasávala atmosfé-
ru. Všimli si mì tam a po mìsíci, když konèila moje návštìva, za mnou 
pøišli nìjací lidé a chtìli po mì moji práci na videokazetì. Po návratu 
domù jsem jim poslala videokazety a do pùl roku mi pøišly pozvánky 
do více škol. Do „jazzových“ škol a do školy Marty Graham. Takže si moje 
nahrávky nejenom prohlédli, ale ještì je rozeslali dál. Napsali mi, že jsem 
zajímavá osobnost a že bude pro nì ctí mì pøivítat u nich na studiích. 
Byl to pro mì životní úspìch.
Byla to ohromná šance „být u toho“.“
• Je nìco, co vás dnes inspiruje?
„Kdybych u nìkoho chtìla dneska studovat, tak by to byl pan Kylián 
v Holandsku a u nás pan Šmok. Potom máme øadu osobností, které vám 
vždycky mají co dát. Vážím si nesmírnì Jirky Lössla, který je nejenom 
vynikající taneèník, organizátor, ale i bájeèný èlovìk. Vážím si pana Buri-
ana pøes spoleèenský tanec v Brnì, vzpomínám na paní Calábkovou...“
• Co vás inspiruje a co sledujete z tance kolem nás?
„Velice zajímavý a rok od rok pøínosnìjší je Mezinárodní týden tance 
v Praze. Ne na všechny pøedstavení se mohu dostat, i když bych chtìla 
vidìt všechno.
Miluji vìci pana Šmoka. Je to èlovìk, který si našel svùj image, svùj styl 
a svoji ryzí cestu. Líbí se mi moc jeho práce. Také nesmím zapomenout 
na pana Letenaje.
Je ale øada pøedstavení, na které se èlovìk nedostane, a� už z èasových 
nebo finanèních dùvodù. Nemyslím, že naše republika v tanci nìjak kulhá 
- velmi se vše zvedá. Nabídka je èím dál pestøejší a lze vidìt hezké vìci. 
Jenom mít èas a stíhat to.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Helena Machová na domácí pùdì

Foto: BoDHelena Machová
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• Jak jste se dostala k tanci?
Tereza Podaøilová: „Zaèínala jsem akrobacií, ale brzy jsem se dostala 
do pøípravky baletu Národního divadla. Tamní prostøedí na mì velmi za-
pùsobilo, takže už odmalièka jsem chtìla být baletkou.“
• Kdo vás tam zavedl?
„Moje maminka chodila v dìtství do baletu. Jednou jsem našla fotografii, 
na níž byla jako malá holèièka na špièkách a v roztomilé baletní suknièce. 
Prohlásila jsem tehdy, že chci být také baletkou.“
• Bavilo vás to v pøípravce?
„Strašnì moc. Mìli jsme bezvadnou profesorku paní Dášu Špryslovou, 
která tam uèí dodnes, obèas se tam na ty malé holèièky chodím koukat. 
Dìlali jsme tehdy spoustu krásných taneèkù, hodnì rytmických vìcí. 
Také jsem mìla možnost už odmala pohybovat se na scénì Národního 
divadla a kouzlo té atmosféry na mì velmi pùsobilo. Sice ze zaèátku 
nešlo o nìjaké velké tancování, byly to jen krùèky a poskoky, poprvé 
jsem stála na jevišti ND v první nebo druhé tøídì, ale odmalièka jsem 
divadlem žila.“
• Uvìdomovala jste si, o jak výjimeènou pøíležitost se jedná?
„Urèitì. Když jsem poprvé stála na jevišti, mìla jsem vyvalené oèi, všude 
byly krásné kostýmy, plno svìtel... Úplnì poprvé to byla vlastnì opera, 
Liška Bystrouška, dìlala jsem malého ježeèka, který vùbec netanèil, jen 
hrabal pacièkami. Byla jsem úplnì ohromená, že všichni lidé v hledišti 
sledují jen nás. Do pøípravky jsem chodila se svým bratrem, který je také 
nyní v souboru Národního divadla a  tanèíme spolu  hlavní pár v baletním 
pøedstavení Mauglí. Do divadla se dostala už jako ètyøletá i moje malá 
sestøièka a tanèila hlavní dìtské role, ke kterým jsem se já v tom vìku 
vùbec nedostala. Vždycky jsem jí to strašnì závidìla a chtìla jsem být 
jako ona. Nakonec ovšem s tancem skonèila, dìlá teï úplnì nìco jiného 
a já po ní vlastnì pøebrala ty hlavní, ale už dospìlé role.“
• Chodila jste na konzervatoø...
„Ano, tam jsem skonèila v roce 1990 a nastoupila do Národního divadla, 
kde pøišla první pøíležitost, první šance. Byl to záskok, kdy jsem se bìhem 
chvilky musela nauèit roli Modrého ptáka ve Spící krasavici. V roce 90 
jsem získala také první cenu v celostátní baletní soutìži. Následovalo 
mnoho hezkých rolí, pøišla cena Phillip Morris v 93 a vloni cena Thálie 
za Carmen.“

• V Národním divadle se støídají superklasické tituly s tituly vyžadujícími 
moderní techniky. Jak se s tím vyrovnáváte?
„Byla jsem odchovaná hlavnì na klasice, takže s moderním tancem 
jsem se setkala v podstatì až v Národním divadle. Každý má svùj styl, 
svùj vnitøní náboj, ale a� už se jedná o klasiku, modernu nebo Duncan 
techniku, vždy by to mìlo vycházet z dvou pøedpokladù - divák by mìl 
pochopit, o èem tanèíme a pohyb by mìl být pøirozený. Aby nikdo nemìl 
dojem, že se taneèník na jevišti do nìjakého pohybu škrtí, že mu to dìlá 
nìjaký problém.“
• Která role vám osobnì nesedìla? S kterou jste se musela delší dobu 
sžívat?
„To nevím, ale vždy jsem se snažila, abych v každé roli vycházela sama 
ze sebe a byla pøirozená, a� tanèím jako Carmen, tak i tøeba Julie nebo 
„labu�““.
• Který z choreografù, s kterými jste se v Národním divadle setkala, 
vám nejvíce dal?
„Nejvíce jsem asi pracovala s Liborem Vaculíkem, nemùžu zapomenout 
na Borise Brekvadzeho, který mì pøipravoval na první mojí hlavní roli. 
Hroznì krásné bylo tanèit v choreografiích Jiøího Kyliána.“
• Pøemýšlíte o odchodu do jiného angažmá?
„Už odmalièka jsem se chodila dívat na naše baletní hvìzdy, tøeba 
na Vlastimila Harapese - teï je mùj šéf a tanèím v „NAŠEM“ pøekrás-
ném Národním divadle.  Pro mì je dùležitá hlavnì práce a zatím jsem 
mìla v Národním divadle spoustu hezkých rolí, takže nebyl dùvod odchá-
zet. V momentì, kdy bych zde nebyla spokojena, pak bych asi hledala 
nìco jiného.“
• Pùjdou vaše dìti ve vašich stopách?
„Nechám to na nich. Tanec je døina, kariéra krátká, takže je nutné dìlat 
ho s láskou.“
• Neláká vás choreografie?
„S akademickým malíøem Janem Kunovským máme spoleèné projekty - on 
dìlá sklenìné vitráže, které se prosvìcují rùznými svìtly, a já to doplòuji 
tancem, který je jeho díly inspirován. Choreografii si tvoøím sama.“
Dìkuji za rozhovor.

Libor Tampier

Tereza Podaøilová - sólistka baletu Národního divadla

Foto: Petr ŠimrTereza Podaøilová a Alexandr Katsapov v baletu Národního divadla LABUTÍ JEZERO
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V bøeznu jsme navštívili nový taneèní festival Tanambourée ve Varnsdor-
fu. Protože svým rozsahem nebyl z nejmenších - viz seznam úèastníkù 
v minulém èísle, rozhodli jsme ještì v tomto èísle dát prostor nìkterým 
protagonistùm této výjimeèné akce, jejíž iniciátorkou byla Pavlína Šafu-
sová, která na ZUŠ Varnsdorf zaèala vyuèovat tento školní rok. (Pøedtím 
pùsobila ve Støíbøe). První ze zpovídaných je øeditelka ZUŠ Varnsdorf 
Jarmila Šenová.
• Taneèní obor je ve Varnsdorfu novinkou?
Jarmila Šenová: „Dá se to tak v podstatì øíci. Ve své nové podobì 
existuje od záøí. My jsme tu sice taneèní obor mìli, ale nemìli jsme 
profesionálního taneèníka, vlastnì se zde nejprve vyuèovaly spoleèenské 
párové tance, pozdìji disko.
Vìdìla jsem, že taneèní obor není u nás v poøádku. Proto jsem hledala 
taneèníka nebo taneènici a nedoufala jsem, že se mi to podaøí. To, že je 
zde Pavlína Šafusová, je vyloženì š�astná náhoda. Jednoho veèera jsem 
listovala Uèitelskými novinami a padl mi do oka inzerát: Uèitelka tance 
hledá místo s bytem... Vytoèila jsem telefonní èíslo a výsledek vidíte.“
• Nelekla jste se, když krátce po svém nástupu pøišla za vámi Pavlína 
Šafusová s plánem na zorganizování velkého taneèního festivalu?
„Vlastnì jsem nemìla ani èas na to, abych se lekla (smích). Když jsem 
vidìla, s jakým nadšením do toho jde, podporovala jsem ji. Její nadšení 
urèitì strhlo i lidi ve škole. A vidìla jsem, jak obìtaví jsou taneèníci pro 
svoji vìc. Doufali jsme, že se nám podaøí sehnat nìjaký grant, abychom 
finanènì úèastníkùm ulehèili. Nepodaøilo se to, takže úèastníci festivalu 
si hradí cestovné, ubytování i stravu - pøesto jsou zde v hojném poètu.“
• Pomáhá mìsto?
„Máme velkou výhodu, že øeditel divadla je zároveò pøedsedou sdružení 
rodièù - obèanského sdružení Etuda prima. Navíc jsme spolu i v kulturní 
komisi Mìstské rady. Jedinou dotaci, kterou na tuto akci máme, jsme 
dostali od mìsta díky kulturní komisi. Pro zajímavost - loni se nìkteré akce 
naplánované kulturní komisí neuskuteènily a zbyly nìjaké peníze. Dostal 
je „tanec“ - díky kulturní komisi se koupil baletizol do divadla.“
Dìkuji za rozhovor.

Další ze zpovídaných byla Mgr. Radka Rumlerová ze ZUŠ Blansko. Pro 
mì zajímavá tím, že zde jako jediná na festivalu prezentovala se svými 
žaèkami „klasiku“.
• Jak jste se o festivalu dozvìdìla?
Mgr. Radka Rumlerová: „Pøímo od Pavlíny Šafusové. Známe se, studovaly 
jsme spolu v Praze na HAMU - tehdy to byl pìtisemestrální kurs.“

• Vy jste tady prezentovala klasiku, byla to vlastnì výjimka. Není vám 
líto, že tady nebylo klasiky víc?
„To mi líto je, protože chybí možnost srovnání. Zdá se, že klasika je jakoby 
na pokraji zájmu, což je škoda. Myslím, že se dá i na ZUŠ na urèité úrovni 
klasika uèit a nauèit, pokud o ní mají dìti zájem. Chce to ovšem víc hodin 
tréninku. S mými žáky se nìkdy sejdeme i v sobotu nebo v nedìli.“
• Je nìco co vás v poslední dobì zaujalo na našich baletních scé-
nách?
„Marie Stuartovna Libora Vaculíka v Brnì. To je velmi dobré pøedstave-
ní.“
• A co vás zaujalo zde na Tanambourée?
„Místo v provedení souboru Akordy ZUŠ Èervený Kostelec. To bylo zpra-
cované do detailu.“
Dìkuji za rozhovor.

Milým pøekvapením byla pro mne úèast básníka, vedoucího odboru 
školství a kultury MìÚ Varnsdorf Milana Hrabala, v lektorském sboru. 
Tleskám organizátorùm, protože pøehlídky potøebují „normálního“ samo-
zøejmì kulturnì osvíceného pozorovatele s nejširším zábìrem. Jistì mi 
dáte za pravdu, že se mùže vyskytnout technicky dokonalý tanec, ale 
divácky zcela „suchý“, nudný. A musí to být právì takový divák jako Milan 
Hrabal (a jemu podobní), který vykøikne: „Král je nahý!“
• Jaký je váš k tanci v nejširším kontextu?
Milan Hrabal: „Mùj vztah k tanci je velmi osobitý - neprošel jsem ani 
základními taneènímu kursy, neb jsem se jim vyhnul. Nicménì vnímám 
tanec podobnì nebo shodnì s panem Jiøím Lösslem, s kterým jsme si 
dnes o tanci povídali.
Tanec jako mezilidský kontakt. Možná to øeknu syrovì, ale pøedevším 
vnímám tanec jako kontakt mezi mužem a ženou. U scénického tance 
je další rovina a vrstva mimo tento kontakt - a to je pøíbìh. Prolínají zde 
vztahy mezi jednotlivými druhy „kumštu“ - hudba, pohyb, vizuální vjem, 
slovo. Dnes jsem si to na pøehlídce uvìdomil naplno.“
• Co vás jako básníka vede k tomu, že tvoøíte?
„Jde o vnitøní pocit, že musím. Tìžko se vyjadøovat k tomu, co je inspirací. 
Je to vlastnì všechno kolem nás. Mùj nejvìtší zdroj inspirace je mezilidský 
kontakt, vztah. Svého èasu na vojnì, když jsem byl oznaèen jako literát, 
mi politruk tenkrát øekl: Hrabale, Hrabale, zase píšeš o tìch ženských. 
Napiš nìco poøádného - o armádì nebo o RVHP! (RVHP = Rada vzájemné 
hospodáøské pomoci bývalého socialistického bloku).
Nicménì, když èlovìk hledá obohacení tématických okruhù - svého èasu 
mì velmi zaujal rozpor mezi tím, co se øíká dìtem ve škole a co je realita 
v životì. Samozøejmì myslím pøed rokem 1989. Povypùjèoval jsem si 
knížky ze základní školy, vyèetl jsem osnovy pøedmìtù. Udìlal jsem potom 
sbírku na téma škola a pøedmìty. Jedna báseò byla tøeba „Matematika“ 
a druhá vždy „Pohled z okna“. První báseò byla teze vycházející z osnov 
a z toho paradoxu, co politická nebo ideologická teze dìlala z toho pøed-
mìtu - a bylo jedno, který to byl, žádný se neubránil a potom následovala 
antiteze: Co to s èlovìkem udìlá, když vyjde ven ze školy.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Tanambourée Varnsdorf - rozhovory

Foto: BoDØeditelka ZUŠ Varnsdorf Jarmila Šenová Foto: BoDPro diplomy si na závìr pøišli zástupci všech souborù
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Bylo:
F Nový poøad taneèní skupiny Flek se uskuteènil 18. dubna 1999 v chru dim ském di va dle. V první 

èásti se pøedstavily dìti z taneèních kroužkù skupiny Flek, v druhé èásti diváci shlédli pro fi lo vý 
poøad skupiny Flek.

F Posluchaèka posledního roèníku Taneèní konzervatoøe Praha Hana Tureèková získala na 3. 
ÖTR Contest 99 ve Vídni 1. cenu. 3. cenu získal posluchaè 7. roèníku Pavel Enekeš. Jiøí Po kor-
ný, rovnìž ze sed mé ho roèníku, postoupil do finále soutìže. Soutìž se konala ve dnech 29.3. 
- 1.4. 1999.

F V druhé tøetinì dubna probìhla na pùdì Duncan Centre Praha série tøí pøedstavení s názvem 
„K bydlení nevhodné“ v choreografii Jana Be ne še a Maggie Swallow. Tanèili a hráli: Maggie 
Swallow, Heather Mc Ga die, Veronika Švábová, Bára Látalová, Pavel Hanzel, Honza Malík, 
Ing. Vladek Brabenec, Tiago Gambogi, Radomír Klofáè.

F Nezávislé sdružení profesionálních taneèníkù Post Festum uvedlo 26. dubna 1999 reprízu 
pøedstavení Schizma, složené z pù vod ních cho re o gra fií Aleny Peškové v divadle Èas v Plzni.

F Soubor Hradiš�an uvedl poøad „O èlovìku a jeho moudrosti, hlouposti, marnivosti, lásce, ne-
ná vis ti a také nadìji“ v pátek 30. dubna 1999 v sále Klubu kultury v Uherském Hradišti.

Bude:
F 1. kvìtna 1999 vystoupí v pražském Divadle Komedie Monika Rebcová Dance a její hosté.
F 2. kvìtna 1999 vystoupí v pražském Divadle Komedie soubor AKCENT dance Lucie Mír ko-

vé.
F 3. kvìtna 1999 veèer vystoupí v pražském Divadle Komedie Do mi no Lenky Ottové. V rámci 

pøedstavení bude mít pražskou premiéru choreografie Láska, jak se øíká.
F 13. kvìtna 1999 poøádá ZUŠ Svitavy 7. Taneèní veèer, kde bude možno shlédnout v pre mi é-

ro vé podobì 9 nových choreografií Mgr. Kvìtoslavy Hrubešové v podání taneèního oboru ZUŠ. 
Zaèátky pøed sta ve ní v 1630 a 1930 v Bílém domì ve Svitavách.

    Dodejme, že v pøedchozích šesti letech shlédli svitavští diváci již 91 pùvodních choreografií 
z dílny mladé choreografky Mgr. Kvìtoslavy Hru be šo vé. Bílý dùm ve Svitavách (kde se mimo 
jiné konaly i celostátní soutìže TO ZUŠ) byl v minulých letech vždy vyprodán a tato vy stou pe ní 
se tìší velkému zájmu veøejnosti.

F Zveme vás na vystoupení do divadla Rokoko v Praze, kde 23. kvìtna od 2000 probìhne Ta neè ní 
veèer skupin Banda Praha, Impuls Praha a MJ Stu dio Praha.

F Žáci a žákynì ta neè ní ho oddìlení ZUŠ Aš vás srdeènì zvou na své v tomto školním roce již 
druhé celoveèerní pøedstavení „Baletní veèer Antonína Dvoøáka“. Pøedstavení se uskuteèní 
v pondìlí 24. kvìt na od 1700 v prostorách Ašského kulturního støediska, Karlova 700.

    V pøed sta ve ní uvidíte všechny žáky taneèního oddìlení, pøedškolními dìtièkami poèínaje a stu-
dent ka mi druhého stupnì konèe. Pøipraveny jsou choreografie výhradnì na hudbu A.Dvoøáka: 
Polednice, Cavatina, Humoreska, nìkteré ze Slovanských tancù ad.

F Týž den (24.5.), na témže místì, ale ráno v 1000 probìhne program „Povídání o baletu“, který je 
urèen školkám a dìtem z prvních a dru hých tøíd ZŠ. V nìm se pøedstaví žáci a žákynì prvního, 
druhého a tøetího roèníku TO ZUŠ Aš.

F Letní školu tance „Modern Dance“ poøádá poètvrté taneèní a po hy bo vé studio Praha Jiøího 
Rebce. Koná se ve Chvaleticích v termínech 24.7. - 31.7.1999, další bìh 31.7. - 7.8. 1999. 
Náplní je technika kla sic ké ho tance, tech ni ka M.Cunnighama, technika Marty Graham, afro tan-
ce, jazzový tanec, scénický tanec. Lek to øi: Jiøí Rebec - umìlecký øeditel a choreograf Sou do bé ho 
taneèního divadla Praha, Bohunka Je lín ko vá - pedagožka a èlenka baletu ND, Ja ro slav Lang ma ier 
- pedagog, absolvent London Contemporary Dance School, Jiøí Lössl - pe da gog, metodik a cho-
reograf, Josef Kocourek - pedagog, metodik a cho re o graf. Cena týdenního pobytu: 1200,- Kè, 
cena za ètrnáct dní: 2200,- Kè. Zájemci o týdenní nebo ètrnáctidenní pobyt se mohou pøi hlá sit 
na adrese: Jiøí Rebec, Zlešická 1809/12, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 02-71911465.

F Historický tanec renesanèní: Ve dnech 1.8. - 8.8. 1999 se koná v Berounì kurs his to ric ké ho 
tance. Informace podá: prof. Zuzana Do stá lo vá, Taneèní kon zer va toø Praha, Køižovnická 7, 
Pra ha 1

F Doporuèujeme knihu: Eva Kröschlová: Jevištní pohyb. Jedná se o dru hé do pl nì né vydání, AMU 
Praha 1998. Obsahuje na 100 hesel z oboru tance. Pokud zavítáte do Prahy, knihu mùžete 
zakoupit v prodejnì Di va del ní ho ústavu v Celetné ulici - kousek za Prašnou bránou, smìrem 
na Staromìstské námìstí.

F Prázdninové školy tance poøádá v termínech od 11.7. do 13.8. Ta neè ní škola Victoria, Ská-
ce lo va 35, Brno. Podrobné informace dostanete na te le fo nu 05-45162090. Lekce pro bí ha jí 
v kulturním domu Elektra v Luhaèovicích. Taneèníky bu dou jistì zajímat lekce moderního tan ce 
(M.Graham, J.Limon) a jazzu, improvizace s Ras ti sla vem Letenajem, Olgou Le te na jo vou a Janou 
Kekeòákovou - probíhají v termínech od 11.7. - 16.7. a 18.7. - 23.7.

F Letní škola tance: poøádá Taneèní škola Starlet, Lipská 3, 616 00 Brno, tel./fax.: 05-
41122154. V nabídce jistì zaujme napø. Free Dan ce s Leonou Qašou Kvasnicovou v 1. bìhu 
nebo v 5. bìhu Jazz Dance s Rastislavem Letenajem a J.Kekeòákovou.

F V. Mezinárodní festival „Divadlo evropských regionù“ 21. - 30. kvìtna 1999 v Hradci Králové 
nabídne i nì kte rá taneèní pøedstavení: 24.5. vystoupí v Klicperovì divadle od 2000 Pražský 
komorní balet, ve stu diu Beseda vystoupí 30.5. od 1800 Taneèní divadlo Helsinky (Fin sko) s pø-
edstavením Dust To Dust v režii Sari Lie vo ne na.

F Na Letní dny tance v Ústí nad Orlicí (3. - 10.7.1999) dorazila z Prahy faxem pøihláška s ne èi-
tel ným jménem. Protože se navíc „fax nìkdy v drátech pokroutí“ a z mašiny vylezou neèitelní 
brouci, vìnujte vyplnìní adresy ma xi mál ní pozornost. Pište nejlépe velkými tis ka cí mi pís me ny. 
Èitelnou pøihláškou jistì po tì ší te i organizátory jiných letních dílen.

Víte o tom?

Kresba: Jan Steklík

F Reportáž z Entrée k Tanci v Hradci Králové
F 22. premiéra Evy Veverkové a C-Dance
F Otevøeno po ètvrté - Kolín
F Judy Steadmen, první zahranièní taneènice 

v angažmá PKB
F Navštívíme koncert Akcent dance Praha 

Lucie Mírkové
F atd.

V pøíštím èísle 
pøineseme

F Taneèní spo leè nost ARTYCI (Slovensko) 
a Asociácia súèasného tan ca uvádí: K se-
be: Zu za na Bacová - tanec, Martin Moravèík 
- vizuální koncepce, John Suttil - hudba. Pre-
mi é ra 2.5.1999 1906 hod. Divadlo Aréna 
Bratislava, Slovensko. Repríza 10. kvìten 
1999 2000 Di va dlo Aréna (festival Bra ti sla va 
v pohybe).

F Baletní koncert Soukromé taneèní kon zer-
va to øe, s.r.o., Praha se usku teè ní v Di va dle 
Na Vi no hra dech 23.5. v 1600.

F Bratislavské divadlo tanca vyhlásilo kon-
kurs na sezónu 1999 - 2000, který pro bìh ne 
9. kvìt na. Choreografem chystané pre mi é ry 
bude Da ni el Ezralow z Los An ge les.

F Nezapomeòte na pøipravovaný festival Ta-
nec Praha. Zaène 21. èervna a skonèí 4. 
èervence 1999.

F Vynikající americký taneèní soubor pietnì 
uchovávající choreografie zakladatelky a prù-
kopnice moderního tance, Marty Gra ha mo-
vé, se na svém evropském turné za sta ví 
i v Èeské republice. V Brnì soubor vy stou pí 
25.6.1999 v 1930 v Janáèkovì di va dle. Pro-
gram zachycuje nejslavnìjší ob do bí tvorby 
své zakladatelky: AP PA LA CHIAN SPRING, 
SATYRIC FESTIVAL SONG, DEEP SONG, ER-
RAND INTO THE MAZE a SKE T CHES FROM 
CHRONICLE.
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Nerad bych, aby si ètenáøi mysleli, že opìvuji dobu, kdy kulturu a celé dìní kolem ní ovládali soudruzi s hvìzdou na klopì. Byla to doba plná zákazù, 
podezírání a špiclování, aby se do kultury náhodou nepropašovala ideologie kultury západního svìta. Když se daøilo vše, co zavánìlo západem ši-
kovnì ututlat, èi zamaskovat, bylo vše v poøádku a takový soubor mìl zajištìné zázemí. Tím mám na mysli krytí jeho chodu zøizovatelem. Bylo hodnì 
možností, nebo� systém státem dotované ZUÈ (zájmové umìlecké èinnosti) byl velmi výhodný. KD bylo jako hub po dešti, závodních klubù jakbysmet. 
Tyto organizace mìly k dispozici sály, zkušebny atd. Nemá cenu to vyjmenovávat, urèitì si to všichni pamatujeme.
Proè o tom píšu? Zlomem v r. 1989, pøechodem na demokracii a omezením èi vlastnì zrušením státních dotací, došlo k masovému rušení závodních 
klubù a KD i KKS. Pro amatéry z toho vyplynula ztráta sálù, ale hlavnì existenèního zajištìní. Ze souborù ZUÈ zaèaly vznikat rùzná sdružení, spolky 
aj. To sice umožòovalo èinnost dále provozovat, ale již bez penìz! Vymyšlená podpora pomocí grantù situaci neøeší. Je to pouze záplata na urèitou 
akci, ale neøeší situaci týkající se normálního chodu souborù. Taneèní soubory jsou na tom dá se øíci nejhùøe, protože pro svoji pøípravu potøebují 
sály, tìlocvièny, prostì vìtší prostory. Zmìna klimatu a možnost podnikání však pøinesla nejen zrušení celé øady KD, ale i tìch potøebných sálù. Ty 
se promìnily na sklady, prodejny, restaurace, herny atd. Zùstaly jedinì tìlocvièny ve školách.
Dnes se musí všude a za vše platit. Tedy i za možnost zkoušek, tolik potøebných k vlastnímu chodu taneèních souborù. Kde na to vzít? Je to jedno-
duché, najít si sponzora! A jsme u problému è.1. Pokud naši poslanci neodhlasují zákon o odpisu z daní pro podnikatele, kteøí budou podporovat 
umìní a sport, tak nám nikdy žádní sponzoøi nevykvetou. Jistì jsou výjimky, ale ty situaci nevyøeší. Když nemáte rodinného pøíslušníka v nìjaké bo-
haté finanèní instituci, nemáte šanci uspìt. Navíc umožnìním soukromì podnikat a vydìlávat, nám vyrostla nová kasta lidí. Já je nazývám snobskou 
bandou køupanù! Ti, co zakusili požádat o finanèní pøíspìvek na kulturu, èi kulturní akci nìkoho z této branže, mi dají za pravdu, že titulem køupan 
jsem je vùbec neurazil! Zpùsob, jak dokáží jednat s èlovìkem, prosebníkem, by stál za extra povídání.
Jak z toho ven? Nevím. Já osobnì to dìlám tak, že se samofinancujeme. Je to nepopulární, ale jediná možnost, jak se vìnovat svému milovanému 
koníèku, než se ponižovat a stát se žebrákem u bohatých a bohužel i hloupých zbohatlíkù. Pokud nemùžete nabídnout jako protihodnotu alespoò šot 
v televizi, èi zprávu na titulní stranì nìjakého plátku, tak jste rázem pro nì šunt a ne partneøi. Pøi výkladu, o co se jedná a na co by jejich pøípadná 
podpora byla urèena, mám pocit, že mluvím na Mar�any, kteøí naprosto nechápou, co ten ubožák z rodu lidí po nich chce? Je mi smutno z toho, 
jak najednou vyplavalo na povrch, že vlastnì vùbec nejsme kulturní národ, ale pouze zdegenerovaní a nafoukaní tupci, kteøí se domnívají, že když 
jim kapsy chrastí penìzi, že jsou páni. Já tvrdím, že jen KMÁNI!
Bùh opatruj kulturu v tomto národì. Dnes vše spìje pouze ke komerci, na které se dá nìco trhnout. Proto ta záplava muzikálù a nejrùznìjších sle-
pencù, nad jejichž úrovní by i slepý nìkdy zvracel. Bohužel èeský èlovìk tolik let od „západní kultury“ systematicky izolován je tolik laèný západního 
boomu, že není schopen rozlišit kvalitu od sraèky. A tak naši èeští snobové a snobíèkové se hrnou na to i ono a kšefty s „umìním“ se jenom hýbou. 
Agentury vydìlávají, obyèejný èlovìk zaèíná být svìtový a taky pìknì blbý. Staèí se podívat na nabídku kin nebo televize Nova. Tu televizi mohu však 
alespoò, když se mi to nelíbí, vypnout, ale co s muzikálem? Navíc výše vstupného není zárukou kvality. Spíše bych øekl, že èím je co dražší, tím 
o vìtší škvár se jedná.
Nejsmutnìjší na tom je, že okleštìním amatérského hnutí se pomalouèku ale jistì zbavujeme umìleckého podhoubí, z kterého mohou vyrùst i kva-
litní umìlci. Jsme prostì národ, který rychle mìní vše za užitek, aniž by popøemýšlel, co to vlastnì pøinese. Když se k tomu pøidají i stranické zájmy 
rùzných stran, boj o koryta, tak kultura je vlastnì naprosto nedùležitá. Natož nìjaká její podpora. Chápu to. Budeme mít všichni auta, vily s bazény, 
na dovolenou budeme jezdit do Karibiku, ale že budeme pouze konzumenti života a k tomu blbí, to je fuk! Tak vzhùru do nového tisíciletí!

Jiøí Rebec

Amatérské umìní z pohledu finanèního 
zabezpeèení

Marika Blahoutová je vynikající taneènice. Pøi loòské choreografické soutìži v Olomouci se ukázalo, že je i nadìjnou choreografkou. Premiéra autor-
ského veèera jejích prací „Po oøíšku“, která se uskuteènila 18.4. v Mìstském divadle v Jablonci nad Nisou, to potvrdila.
Pøedstavila zde choreografie starší i zcela nové. „Druhé oko jsem vytvoøila pro vernisáže fotografa Romana Sejkota, ale v divadle bylo uvedeno popr-
vé,“ vysvìtluje Marika Blahoutová. Pøedstavu o její inspiraci si mohli návštìvníci udìlat sami, nebo� Sejkotovy fotografie zachycující prùbìh nácviku 
choreografií, tréninkù i zábìry z generálek na jevišti byly vystaveny ve foyer divadla.
Diváci mìli možnost zhlédnout i choreografii Toman a lesní panna na hudbu Zdeòka Fibicha, která zvítìzila v již zmínìné Olomouci. Naopak premi-
érou byla choreografie s názvem Cesta, která jak pozdìji Marika prozradila, byla zèásti improvizací Jiøího Vrátila, jejího kolegy z PKB. „Je to tanec 
o objevování sama sebe. Samozøejmì, že velká èást byla nachoreografována pøedem, ale jak to konkrétnì dopadne jsem nevìdìla,“ tvrdí Marika.
Vrcholem veèera podle mého byla kratièká choreografie Tak dost! rovnìž uvedená v Olomouci. Taková koncentrace humoru se pøíliš èasto v taneèních 
pøedstaveních nevidí. „Podle mnì je humoru v tanci èím dál tím míò, proto se snažím ho dìlat a zatím to funguje. Velice mì potìšila reakce dìtí, 
které byly velice spontánní,“ øíká mladá choreografka. V jejích tancích byl zøetelnì znatelný Šmokùv vliv, humor byl jedním z jeho typických znakù.
Úsmìvný a zároveò dojemný byl závìr, kdy na jevištì pøišel Pavel Šmok a spoleènì s Marikou si zapìli nìkolik písní pøi cimbálu. Bylo to podìkování 
uèiteli i rozlouèení, Marika bude totiž od záøí tanèit v Augsburgu u Jochena Heckmanna. Pavlu Šmokovi je velmi vdìèná. „Uèitelù jako on je málo. 
Takových, kteøí pøedávají zkušenosti a zároveò poskytují žákùm prostor,“ definuje Šmokovo mistrovství. „Mám pocit, že souèasnému PKB chybí 
osobnost typu Pavla Šmoka,“ nastiòuje jeden z dùvodù svého odchodu do zahranièí.
Tím nejdùležitìjším ovšem podle ní je, že pozná nový soubor, novou atmosféru. Každý taneèník bude z jiné zemì, myslím, že to bude velmi inspirativní. 
Pobyt v cizinì by mi mìl pomoci získat vìtší nadhled,“ vìøí Marika Blahoutová. Pøestože smlouvu má jako taneènice, není vylouèeno, že v Augsburgu 
dojde i k realizaci nìkteré z jejích choreografií. „Pøedevším bych si ale mìla rozšíøit svùj choreografický rejstøík,“ dodává.
A co na to Pavel Šmok: „Je to krásný pocit, když vám za zadkem vyroste takhle šikovná holka!“
Zbývá ještì dodat, že v pøedstavení úèinkovali taneèníci z Pražského komorního baletu a Prozaického baletního divadla.

Libor Tampier

Marika Blahoutová - choreografka
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Jan Kaleja mì zaujal pøi premiéøe Taneèního triptychu 6.2.1999 ve VÈD 
Pardubice okamžitì - všimnete si hned, že má za sebou kvalitní taneèní 
prùpravu. Tak jsem v rámci toho, že jsem si chtìl zmapovat, odkud se re-
krutují zdejší taneèníci, hned po pøedstavení za ním spìchal se svým 
diktafonem:
• Kde jste zaèínal?
Jan Kaleja: „V Pardubicích v LŠU, nedávno mìla škola výroèí. K tanci 
mì pøivedla paní Malátová. Zprvu jsem nechtìl naplno tancovat, chtìl 
jsem být doktorem, ale nakonec jsem šel dìlat talentovky na pražskou 
Taneèní konzervatoø a vzali mì. Po pražské konzervatoøi jsem šel na vojnu 
do Armádního umìleckého souboru - tam jsem potkal pana Vjaèeslava 
Ivanova, zdejšího pedagoga souboru. Ten nás tehdy také vedl na trénin-
cích. Potom jsem jezdil s velkými projekty Nabucco a Aida po Nìmecku 
a Francii a zaèal jsem hledat další kontakty.“
• Jak na vás zapùsobil venkovní svìt?
„Èlovìk venku zjistí, že taneèní svìt je u nás malinko zakonzervovaný, 
že jsme až pøíliš pøesvìdèení o tom, že je to u nás v poøádku. Teprve 
po pádu železné opony jsme zaèali vnímat, že existuje taky jiný taneèní 
svìt, ne jenom striktnì ruská klasika. I když - je to skvìlé tancování, 
oni jsou, co se týká klasiky, poøád nejlepší na svìtì. Ale bohudík èlovìk 
má dnes možnost vyjet za tancem a zjistit, že není jen klasická tradice 
a že se tìlo mùže ukázat, pøedvést v úplnì jiném smìru.“
• Jak jste se dostal do Pardubic?
„Já jsem dìlal muzikály - Hallo Dolly, My Fair Lady pod vedením režisé-
ra Novotného, naposledy Jesus Christ Supertar. A teï kvùli natáèení 
nìjakých hudebních snímkù, protože je zde dobré studio, jsem pøesunul 
svoje pùsobení do Pardubic. A v momentì, kdy jsem se vrátil, jsem po-
tkal pana øeditele Skálu a ten mi nabídl možnost zde pùsobit, zprvu jako 
externista. Zaèínal jsem v Louskáèkovi. A pøed mìsícem jsem podepsal 
trvalou smlouvu. Doufám, že to vyjde, celkový zámìr našeho øeditele je 
velkolepý.
Vìøím, že spousta divákù ocení, že se tady objeví taneèní scéna.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Minirozhovor - Jan Kaleja

• Jak se kluk dostane k baletu?
„Když mi bylo deset let, pozval mì a mého bratra (dvojèe) náš spolužák 
ze tøídy na pøedstavení do Lidové školy umìní. To bylo v Pardubicích, 
odkud pocházím. Velmi se nám to líbilo a rozhodli jsme se, že to také 
zkusíme. Rodièe nebyli proti, øíkali, že je to lepší než kdybychom se pof-
lakovali po ulicích. Mou první profesorkou byla paní Eva Malátová.“
• Jak se na vás koukali vaši kamarádi?
„No, zpoèátku to nebylo nic jednoduchého, nepovažovali to za chlapskou 
záležitost. Ale když jsme pak mìli taneèní koncerty i pro školy, zaèali nás 
více uznávat, že umíme nìco, co oni nedokážou.“
• Nestydìl jste se, když jste tam poprvé šel? Chlapcù asi v taneèním 
oboru mnoho nebylo...
„Tenkrát byla v Pardubicích docela slušná líheò, bylo nás tam asi osm 
klukù, takže jsem v tom nebyl sám a ani mi nepøišlo, že bych dìlal nìco 
pøíliš výjimeèného.“
• Která z øady rolí, kterými jste v ND prošel, vám nejvíc pøirostla k srdci 
a se kterou jste se  naopak musel nejdéle sžívat?
„Tanèil jsem na tøicet rolí, ale pocitovì mi asi nejvíc sedìl Rudovous, 
Tybalt nebo Macbeth, to jsou všechno dramatické role. Nejtìžší to bylo 
asi, když jsme dìlali Prince Bajaju. To byl oøíšek, zatanèit tak, aby i malé 
dìti chápaly, o co jde, aniž by se muselo užít slov. Tìžké je dìlat na je-
višti legraci.“
• Neláká vás zahranièí?
„Upøímnì øeèeno neláká, protože by mì už asi nikde nechtìli. Když 
se nìkde konají konkursy, jsou vìtšinou do urèitého vìku, takže by mì 
ani nevzali. Nikdy jsem o tom ani nijak zvláš� nepøemýšlel. Mìl jsem 
vždycky hodnì práce, nemohu si v žádném pøípadì stìžovat.  Já jsem 
z té generace, která do Národního šla s tím, že to je nìco, první scéna, 
byl to mùj sen...“
• Máte pocit, že dnes je tomu jinak?
„Nemusí se mnou všichni souhlasit, ale mám pocit, že ti, kteøí nyní pøi-
chází z konzervatoøe -samozøejmì, že ne všichni - do Národního divadla 

jdou s tím, že tam nezùstanou navždy, berou to jako pøestupnou stanici. 
Udìlají konkurs, ale udìlají i jinam, do Brna, do Drážïan, zkouší to.“
• Jak se žije sólistovi Národního divadla, tøeba co se týèe finanèních 
podmínek?
„Já jsem si nikdy nestìžoval. V globálu samozøejmì kultura není dobøe 
placená. U baletu je problém, že kariéra taneèníka je velmi krátká. Pokud 
sólista pracuje naplno, nemá šanci si pøivydìlat nìkde jinde. Potom èeká 
rozhodnutí, co dál.“
• Nìkdy se balet srovnává s vrcholovým sportem, taneèník stejnì jako 
sportovec musí dodržovat urèitou životosprávu, která nìco stojí a když 
skonèí, nemá nic...
„Správnì. To pøirovnání sedí. Mám známého profesora na ortopedické 
klinice, který mì operoval obì kolena. Když jsem k nìmu ve dvaceti 
pøišel, že mì bolí koleno a on se pak díval na rentgen, tak si myslel, 
že se dívá na snímek nìkoho jiného, øíkal, že to jsou kolena šedesátile-
tého dùchodce. Kdysi prý doktoøi dìlali analýzu, která ukázala, že jeden 
sólový jevištní výkon odpovídá jedné smìnì dìlníka v dole.“
• Neøíkal jste si v tìch dvaceti, že to necháte, aby jste neskonèil na in-
validním vozíku?
„Nikdy jsem si nepøipouštìl, že bych mohl skonèit. Mìl jsem strach, 
aby operace dobøe dopadly, to ano, ale nechat jsem toho nechtìl. Sa-
mozøejmì, že nikdy nevíte, co se mùže stát. Mùžete se zranit na jevišti 
a najednou skonèíte a opravdu nemáte nic.“
• Co tedy budete dìlat, až pøestanete tanèit?
„Zatím jsem o tom nepøemýšlel, ale už deset let uèím na konzervatoøi, 
takže asi pøedávat zkušenosti mladým.“
Dìkuji za rozhovor.

Libor Tampier

Luboš Hajn - sólista baletu Národního divadla

Foto: BoDJan Kaleja



14 15

Martina Dostálová je taneènicí VÈD Pardubice, sdìlila mi, a� se moc 
nesnažím si zapamatovat její jméno, protože se brzo bude prý (vìøím) 
jmenovat Martina Mejzlíková. Rozhovor probìhl po premiéøe pøedstave-
ní Taneèní triptych 6. února 1999. Martina patøí k jádru formujícího se 
profesionálního taneèního souboru u pardubického divadla.
• Nebojíte se vstoupit na tak køehký led, jakým je „být taneènicí z pro-
fese“?
Martina Dostálová: „Nebojím se.“
• Hrozí napø. nebezpeèí poranìní a co pak...
„Na to èlovìk nemùže myslet. Pùsobili jsme zde s kolegy dva roky jako 
externisté, jsme tady doma, jevištì známe dobøe, nikdo z profesionaliza-
ce nemá strach. Že jsme teï profesionálové, je pro nás zatím nezvyklé. 
Ve smlouvì mám skuteènì napsáno, že jsem taneènice. Nezvyk. Strach 
z toho nemám vùbec.“
• Jaká je vaše taneèní minulost?
„Zaèala jsem tanèit v patnácti letech u Heleny Machové, byla jsem v její 
taneèní škole tøi roky a to byl mùj zaèátek. Poprvé jsem se u ní dostala 
na jevištì a sice právì tady v divadle. Co se týká tance mi dala její škola 
hodnì, co se týká jevištì taky, jinak...?! Potom jsem uèila dìti v Domu 
dìtí a mládeže Alfa v Polabinách. Potom jsem zaèala tady. Pracovala jsem 
po veèerech v divadelním klubu a znièehonic pøišel øeditel divadla jestli 
bych nevzala nìjakou roli. Jo, myslím si - budete dìlat Lišku Bystroušku 
a potøebujete oháòku... Ale bylo to mínìno vážnì, zrovna se zde rozjíždìlo 
taneèní pøedstavení Èert a Káèa. Já jsem do toho vstoupila díky tomu, že 
jsem pracovala vlastnì zde v klubu. Jinak bych tu asi nebyla.“
• Jste Pardubaèka, nezávidí vám známí, že v této dobì se z vás stala 
s trochou nadsázky øeknìme - umìlkynì?
„Vždy� to nikdo neví. Navíc není co závidìt.“
• Nemáte pocit, že ve srovnání s taneèní konkurencí, mínìno v jiných 
divadlech, máte ještì co dohánìt?
„Urèitì, ale já to takhle neberu. Nepovažuji se za specializovanou taneè-
nici, spíše se jedná o symbiózu taneènì-hereckou. Když dìlám nìco na 
jevišti snažím se, aby to nebylo jenom o pohybu, ale o všem - o výraze, 
pocitu... Musím vìdìt co a proè dìlám, proè to tak má být. Považuji 
se za èlovìka, který žije divadlem, kterého divadlo baví. A který chce 
v divadle, by� v nìjakém „køoví“, v minirolièce udìlat nìco, èím potìším 
sebe i ostatní.“
• Co byste vzkázala divákùm?
„No aby chodili do divadel!!!“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Minirozhovor s Martinou Dostálovou

Foto: BoDMartina Dostálová

V uplynulých dnech jsme navštívili festival Entrée k tanci a do pøíštího èísla zpracováváme materiály z nìj. Dnes vám, jako malý závdavek, pøinášíme fotografii z jednoho 
„kulatého“ stolu. Kromì øady zahranièních významných hostù - tøetí zprava je napøíklad øeditel avignonského festivalu (Francie) - najdete zcela vpravo øeditelku festivalu 
Tanec Praha, Yvonu Kreuzmannovou-Daòkovou. Na Entrée k tanci byla tìsnì pøed radostnou událostí. Klobouk (v mém pøípadì spíš buøinku) dolù. Foto: BoD
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Technická poradna
Uááááá!!! Tak takhle nìjak øval náš šéf-
redaktor, když jsem mu sedìl na krku 
a bušil do nìj syèíc: „Tak kdy bude další 
díl technické poradny?“ Snad v obavì 
o svùj život, snad v záchvatu dobromysl-
nosti, snad s uznáním, že sliby se mají 
plnit snad... - no prostì svolil. A tak jsem 
zase tady.
V prvním díle (2/1998) jsem vám slíbil, 
že se podíváme na zoubek kotouèovým 
magnetofonùm a gramofonùm. Tak tedy 
magnetofony kotouèové.
V minulosti tvoøily nejkvalitnìjší možný 
zdroj zvuku a mnohde se používají do-
dnes. Pokud vám nìkdo bude kotouèový 
magnetofon vnucovat, podívejte se v první 
øadì, zda má rychlost 19 cm/sec. Pokud 

ano a vy nemáte nic lepšího, chòapnìte po nìm, obzvláš� je-li v dobrém 
technickém stavu. U kazetových magnetofonù jsem se zmiòoval o systé-
mu DOLBY® pro snížení šumu v nahrávce. U kotouèového magnetofonu 
jej nehledejte. Ne, že by takové magnetofony neexistovaly, ale rozhodnì 
by jste je ignorovali vzhledem k cenì. Nejtypiètìjším zástupcem u nás 
dostupných kotouèových magnetofonù je B113, B115 a B116. Liší se tím, 
že nìkteré je nutno pøipojit na zesilovaè, jiné jej mají již zabudován a jsou 
zde ještì další drobné technické rozdíly.
Velikou výhodou kotouèových magnetofonù bylo, že se na nich dal poprvé 
doopravdy støíhat zvuk. Pro tuto èinnost je totiž nezbytná právì rychlost 
19 cm/sec a vyšší. Proè? Tak tedy trochu matematiky. Zkusíte-li vyslovit 
krátké „A“, zjistíte, že trvá pøibližnì 0,3 sec. Za tuto doby projede pøed 
hlavami pøi rychlosti 19 cm/sec 5,7 cm pásku. U kazetového magnetofonu 
s rychlostí 4,75 cm/sec je to jenom 1,4 cm pásku. Pokud se tedy máte 
nùžkami strefit mezi dva tóny, nemáte pøi rychlosti menší než 19 cm/sec 
šanci ten kratinký kousek pásku vùbec vyhledat.
Když už mluvím o støíhání nùžkami, musím se zmínit o tom, jaké nùžky 
lze použít. Ty od šicího stroje nechte klidnì na pokoji. Mìly by totiž být 
mosazné. Tento materiál jsem uvedl proto, že je nemagnetický. Zmag-
netované nùžky totiž v místì støihu zmagnetují i pásek a ve zvuku je 
potom slyšet poøádná rána. Mosazné nùžky sehnat je fuška. Mì se však 
osvìdèily nùžky dìtské, které peèlivì odmagnetovávám.
Také lepení pásku není žádná legrace. Nesmíte používat žádná øedidla, 
lak na nehty a dokonce ani izolepu!!! Všechny tyto spoje, døíve èi  pozdìji, 
magnetofon spolehlivì poškodí. K lepení se používá speciální a témìø 
nesehnatelná lepící páska.
Jak vidíte, støih na magnetofonu je tak trochu horor a sám nechápu, 
jak jsem nad ním kdysi mohl jásat.
Dalším pøístrojem je gramofon. Snad si øíkáte, že na nìm není nic složi-
tého. Hned vás vyvedu z omylu. Uchopte gramofonovou desku. Ale tak 
ne!!! Prsty se nesmìjí dotknout drážek s hudbou! To je první ze spoleh-
livých krokù, jak desku znièit. Jak tedy na to? Prostøedníkem podepøete 
støedový otvor (u LP) nebo etiketu hned vedle nìj (u SP a EP). Palec 
opøete o okraj desky. A máte ji. Tak se správnì drží. Po vysunutí z obalu 
ji uchopíte obìma rukama za okraj. Nyní ji mùžete položit na gramofon. 
Po roztoèení desky ji opatrnì oèistíte od prachu speciálním antistatickým 
kartáèkem nebo v nejhorším pøípadì kouskem èistého sametu nepouš-
tìjícího chlupy.
Tak a teï pøenoska. Pokud ji chcete položit na desku, musím vás opìt 
zarazit. Podívejte se na hrot jehly. O tom, že nesmí být zlomený, snad 
není tøeba mluvit. Nesmí na nìm však být ani chuchvalce prachu. Pokud 
jsou, vezmìte štìteèek na optiku a zezadu dopøedu (t.j. ve smìru jakým 
po nìm pøi pøehrávání klouže deska) jej velmi jemnì nánosu zbavte. 
Jehlu kontrolujte pøed každým pøehráváním desky! Na opotøebení jsou 
háklivé zejména starší safírové hroty. Moderní diamantové vydrží mno-
hem déle.
Také pøenoskové raménko musí být správnì vyváženo a to s konkrétní 
gramofonovou vložkou, kterou v nìm máte osazenu. To vám zajistí nejlépe 
v servisu. Ještì se vám pøehrávání desek zdá jednoduché? Dodržování 
tìchto pravidel je však jedinou možností jak udržet desky dlouho použi-
telné. Mnoho hudby, zejména pak pro malé dìti, jinde, než na gramofo-
nových deskách nenajdete.
Pokud máte problém s tím, že jste našli desky s hezkou hudbou a jsou 
hodnì špinavé, dají se vyèistit. V následujících øádcích si popíšeme, 
jak na to, abychom desce neublížili.

Pøipravte si koupelnu. Ne nespletl jsem se. Tam se desky èistí nejlépe. 
První zásada, kterou musíte mít na pamìti je, že níže popsaným zpù-
sobem se NESMÌJÍ èistit staré šelakové desky na 78 ot/sec! Druhá 
zásada je, že žádná lázeò nesmí pøesáhnout teplotu 25°C. Pøi vyšších 
teplotách se desky zaèínají deformovat. Do lavóru nalijete vodu a pøi-
dejte saponát. Nejlépe vyhovuje Jar. Saponát nesmí obsahovat žádné 
brusné èástice, nesmíme tedy používat žádné pasty! Desku do láznì 
ponoøíme a mìkkým hadøíkem, nejlépe flanelovým, ji oèistíme. Umytou 
desku ve vanì dùkladnì osprchujeme. Opìt pozor na teplotu vody. Také 
proud vody nesmí být prudký. Když se odstranily poslední zbytky sapo-
nátu, ponoøíte desku do destilované vody a øádnì ji vykoupete. Dojde 
tak k odstranìní vápenatých slouèenin z obyèejné vody. Ty by zvyšovaly 
šum ve zvuku. Na závìr desku povìsíme za støedový otvor v bezprašném 
prostøedí a necháme ji zvolna uschnout. Žádné utírání a žádné zvyšování 
teploty! Katastrofu mùže zpùsobit fén na vlasy, kterým by jste se snažili 
schnutí urychlit a to i v pøípadì, že nezapnete horký vzduch! Pøi sušení 
se nedá nic uspìchat.
Pokud chcete zachovat stávající kvalitu zvuku vašich desek, máte ještì 
jednu možnost. Nechat si je pøepsat na CD. Tato služba existuje a je vám 
k dispozici v audio oddìlení našeho vydavatelství. Staèí zavolat na mobil 
0603 - 89 24 28 a my vám již øekneme co a jak.
No a to je pro dnešek vše. Nìkdy pøíštì, až zase našeho šéfredaktora 
pøiškrtím, si popovídáme o technice moderní a nejmodernìjší, tedy o CD, 
MiniDiscích a poèítaèích. I ty totiž patøí ke zpracování zvuku.

Bohumír Džubej

Foto: BoDKotouèový magnetofon B113

Foto: BoDGramofon NC470



16 17

Granty byly udìleny
Zajímavé poètení v každém pøípadì. Pøipomínám, že ne 
na všechny žadatele se dostalo, naprázdno vyšel napø. 
Mezinárodní týden tance, Soutìžní pøehlídka taneèního 
umìní ÈR a SR ad., ale pozor (!) i øada renomovaných 
akcí z jiných oblastí - hudby, divadla... Inu nejsou pení-
ze. O to více je zajímavé, že grantová komise nadržuje 
ètenáøùm taneèních èasopisù a rozhodla se udìlit granty 
dvìma pražským taneèním èasopisùm zároveò (Taneèní 
sezóna i Taneèní listy), nepochybnì každý argumentoval 
zcela jiným zamìøením.

-mn-

Pro tentokrát mám na tomto místì chu� si zapsat jenom 
èistì osobní radùstku. Ej hola, hurá, to je tancování!!! 
Vìøte nebo nevìøte, v hlavì mám dnes jedno velké jevištì 
- v týdnu od 12. do 19. dubna vèetnì jsem shlédl celkem 
15 pøedstavení moderního scénického tance!
V osmi dnech patnáct pøedstavení! Pokud si myslíte, že to 
v našem státì není možné, ani kdybych se „ucestoval“, 
mýlíte se. Od pondìlka do pátku jsem osobnì uvádìl 10 
celoveèerních pøedstavení C-Dance a TO ZUŠ „Tanèíme 
pro radost“ choreografky Evy Veverkové v Ústí nad Orlicí, 
v sobotu a v nedìli jsem vidìl ètyøi pestrá pøedstavení na 
Entrée k Tanci v Hradci Králové a v pondìlí ještì jedno 
závìreèné pøedstavení série Evy Veverkové v Ústí nad Or-
licí. V úterý veèer, abych se pøeladil, jsem si ještì zašel 
na Besídku Divadla Sklep (kde mimochodem byla skvìlá 
parodie na tanec) a dnes píšu tento malý radostníèek.
Urodilo se tancování - v sobotu (24.4.) budeme v Kolínì 
na odpolední pøehlídce pantomimy a pohybového divadla 
Otevøeno, odkud se veèer pøesunu na pøedstavení Soudo-
bého taneèního divadla Jiøího Rebce do pražského divadla 
Komedie. A Milana Ježková (ahoj!) se patrnì mraèila do 
telefonu, když jsem jí oznamoval, že na pøedstavení MJ 
Studia v ten samý veèer na jiném místì Prahy se bohu-
žel nedostanu... A to ještì tento týden má premiérové 
pøedstavení (22. a 23.4.) Mimi Fortunae Brno. Atd. Našly 
by se další akce. Takže - a� žije scénický tanec, hurá na 
pøedstavení!

-mn-

Nic pouèného 
tentokrát

Ù  Tabulka pøevzata z oficiálních Internetových stránek
      Ministerstva kultury ÈR. Najdete je na adrese
      http://www.mkcr.cz

Pozor! Fotosoutìž!
Èlovìk (èi podle Spejbla a Hurvínka èlobrdíci a èlobrdinky) 
je tvor hravý a soutìživý. A proto jsme se rozhodli spojit 
pøíjemné s užiteèným a vyhlásit fotosoutìž. Posílejte 
nám své vlastní fotografie z èinnosti vašich souborù, škol 
a tancování vùbec. Ke každé uveïte struènou popisku, 
jméno fotografa (tedy vaše!) a rodné èíslo. Fotografie, které 
budou technicky publikovatelné, v našem èasopise otisk-
neme. Každá dostane své poøadové èíslo a v prosincových 
Taneèních rozhledech pak najdete hlasovací lístek. A co 
z toho budete mít? Tøi nejlepší obdrží celoroèní pøedplatné 
našeho èasopisu pro rok 2000 zdarma a ještì se o vašem 
souboru, škole èi vás samotných všichni dovìdí. A taková 
reklama taky stojí za to! Fotografie posílejte na adresu 
vydavatelství uvedenou v tiráži.

BoD
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TISKOVINY
V KRÁTKÝCH
TERMÍNECH

dopisní papíry,
hospodáøské tiskopisy,

reklamní letáky,
vizitky, brožury, knihy,

svatební oznámení, barevné prospekty ...

TISKÁRNA GRANTIS
Smetanova 510, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.+Fax: 0465 - 525741

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

S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
LUBOMÍR ZÁØECKÝ

Pod lesem 253, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 0465 - 523974

LABORATORNÍ ZPRACOVÁNÍ 
FOTOGRAFIÍ

PRO NÁŠ ÈASOPIS PROVÁDÍ
FOTO IRENA
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ZONER software, s. r. o.
český producent grafického a publikačního software

vyhlašuje

3. ročník soutěže
pro žáky základních a středních škol v kreslení na počítači

v kategoriích

VEKTOROVÁ GRAFIKA
pro práce nakreslené v editorech

Zoner Callisto a Zebra pro Windows

a

BITMAPOVÁ GRAFIKA
Pro práce nakreslené v editoru

Zebra pro DOS

Přihlášky do soutěže je možno zasílat na adresu pořadatele do
10. září 1999.

Uzávěrka pro soutěžní práce je
15. října 1999.

Finále a vyhlášení výsledků proběhne v listopadu
na výstavě Present PC v Plzni.

Veškeré podrobnosti, vč. on-line verze přihlášky naleznete na stránkách
http://www.present-graphics.cz



Sídlíme v eCity!

najdete na Internetu nejen na své oblíbené adrese

http://www.bod.cz

ale i ve virtuálním internetovém městě na adrese

http://www.ecity.cz
Staňte se obyvateli! Obyvatelé eCity plní úkoly a vyhrávají!

TANEÈNÍ ROZHLEDY ®
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