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Fotografie na titulní stránce:
Pavel Šmok ve své truhlárnièce v Nekoøi

Foto: BoD

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

Pøedem podotýkám, že následující úvodník je vìnován potenciálním inzerentùm v Taneèních rozhledech, nicménì, pøeèíst si ho mùžete 
i vy, tzv. „normální“ ètenáøi, a� trochu nakouknete pod poklièku nejen našich problémù, podobnì dnes pøemýšlí vydavatelé i redaktoøi 
všech kulturních periodik.
Co v poslední dobì nejvíc øešíme s kolegou vydavatelem? Všeobecnì pokøivené tržní vztahy v oblasti kultury. Už samo spojení tìchto 
dvou slov, se zdá bizardní, že? Pøitom obèanovi spojení tìchto slov pøipadá podezøelé pøedevším díky neblahému dìdictví komunis-
tického ètyøicetiletého experimentování a pokøivování hodnot. Tržní vztahy v kultuøe? Blbost, že - zejména pro ty dìlnické kádry, kteøí 
pamatují dobu, kdy se kultura dìlala po pracovní dobì, nejlépe na valnících a korbách nákladních aut a samozøejmì zadarmo (pardon 
za potlesk). Bohužel tuto neblahou tradici pamatují v rùzných modernìjších verzích i generace zcela mladé (vystupování na schùzích 
v 70., možná i 80. letech, atd., atd.)
A tak ještì dnes pøipadá mnohým pøirozené, když jdu nìkam zahrát na klavír, že se se mnou o honoráøi nebaví, protože pøedpokládají, 
že „jdu jen tak zahrát“, protože mì to pøedevším baví a èiní potìšení jaksi samo ze své podstaty a teèka. Poplácejte zedníka po hodi-
nové šichtì po zádech, v tom smyslu, že práce pro nìho byla potøebou i rozkoší a že ho pøíštì zase rádi uvidíte.
Aè píši o svém hraní, myslím, že podobné problémy pøetrvávají v kumštu všude. Rodièe dají dítì do ZUŠ na tanec a témìø se diví, že platí 
školné, bìžným konzumentùm kultury (od Heleny Vondráèkové až po Karla Gotta) pøipadá divné, když za lístek na taneèní pøedstavení 
mají dát snad i sto korun. Možná za Cimrmana nebo Ypsilonku by dali, ale za tanec?
Pøitom nájmy divadel jsou drahé až hrùza (vùèi vybranému „únosnému“ vstupnému), další režii èlovìk ani nemùže zúroèit - protože 
v momentì, kdy chcete do ceny umìleckého produktu zahrnout cenu jeho pøípravy (celkového vzdìlávání, umìleckého tréninku v rovnìž 
pronajatých prostorách, vlastní pøimìøený plat aspoò na prùmìrné úrovni, amortizace kostýmù, rekvizit, výrobu propagaèních materi-
álù, aby o vás svìt vìdìl (nakonec zbude jen ten papír) a kdoví co ještì.... No øeknu vám, já se sice nìkdy naoko divím proè u nás 
nevznikají další soubory scénického tance, ale na druhou stranu - odpovìï je jasná. Jediná jistota v oblasti tržních vztahù je vyškolit 
se na kvalifikovaného øemeslníka v perspektivním oboru (ještì tak vìdìt s jistotou, který to je), kde se pøesnì ví, co za kolik úètovat 
a ještì máte nadìji, že dostanete dýško (spropitné, nebo též všimné).
V kultuøe nebývá nebo nebylo zvykem platit za øadu vìcí, od autorských práv poèínaje vlastním výkonem konèe. Tolik minulý režim.
A teï k èasopisu Taneèní rozhledy. Pokud sledujete denní tisk, jistì víte, že kvùli nedostatku penìz na granty je ohrožena existence 
øady kulturních èasopisù. Pøitom tyto èasopisy kromì grantù mají svoji cenu, mìly by mít i své ètenáøe, mìly by mít pøíjmy z prodávané 
plochy èasopisu pro inzerci velkých i malých firem, nebo inzerci soukromou...
Taneèní rozhledy díky Bohu na grantech závislé nejsou. Na druhou stranu tak èelíme už v samotné „rozehrávce“ pøevaze Taneèních 
listù, letošní skóre od Ministerstva kultury èinilo 450 000,- Kè ku 0,- Kè v náš neprospìch. Pøesto vycházíme (a� žijí naši ètenáøi!). O to 
více ovšem jsme závislí na reklamì, kterou si na našich stránkách mùžete zakoupit vy, co na to máte (mám na mysli školy, sdružení, 
organizátoøi, podnikající v oblasti kursù apod., výrobci taneèního i sportovního ošacení, atd.). Samozøejmì, že chápeme s kolegou vyda-
vatelem, že øada taneèních aktivit je nevýdìleèná, eventuálnì výdìleèná na hranici minima. Nicménì v malé sérii èlánkù, které na toto 
téma pøipravuji, bych chtìl upozornit pøedevším organizátory rozsáhlejších taneèních kursù, že pøipoèítají - li k zhruba 2,5 tisícové cenì 
týdenního prázdninového školení do ceny dalších 50,- Kè na reklamu umístìnou v našem èasopise, rozhodnì se to poøadatelùm vrátí. 
Pøièemž v celkové èástce tato sumièka jednotlivce - zájemce neporazí.
Pøi poètu 100 úèastníkù mohou mít organizátoøi celostránkovou reklamu (máme systém slev pro taneèní akce) a my nìco v kasièce, 
aby èasopis mohl vycházet (neumíte si pøedstavit, co to stojí penìz). Jakožto jeden z organizátorù Letních dnù tance inzerovaných 
v Taneèních rozhledech jsem si to ovìøil na vlastní kùži (pøed akcí množství telefonátù - „doèetla jsem se ve vašem èasopise...“).
Chápu, že jsem pro tento úvodník zvolil asi nepopulární téma, ale když si prohlédnu nìkolik západních taneèních èasopisù, které 

doma mám, jsou plné vìtších, èi menších 
„kostièek“ (plošných reklam), z kterých 
tyto èasopisy žijí. Ostatnì mohu vás ujistit, 
že kouzelné i stupidní reklamy ve všech sdì-
lovacích prostøedcích platíte všichni, i já, 
ze svých kapes (jsou pøedem zakalkulovány 
do ceny výrobku). A nikoho to nevzrušuje. 
Zatímco v kultuøe platí to, co píši v úvodu 
tohoto èlánku (zvykem je vše zdarma).
Samozøejmì se mi do redakce ani nadále 
nemusíte obávat posílat oznamy na vaše 
akce. Výše uvedené berte spíše jako námìt 
k pøemýšlení. Snaha o funkèní tržní vztahy 
v kultuøe. A zdaleka se nejedná jen o náš 
èasopis. Prostì - jak to udìlat, aby se kultu-
ra aspoò zaplatila, když už ne vyplatila?

Mirek Nìmec.

Úvodníèek

Foto: BoDP.S. Gardes Praha letním soustøedìní v Dobrušce
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Editorial (aneb - jedeme dál)
Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi.
Uplynul již rok od okamžiku, kdy jsem se na Vás obracel touto formou, coby vydavatel. I tehdy mìl editorial za úkol vysvìtlit nìkteré vìci nepøíjemné 
a naopak oznámit vìci pøíjemné. Nuže - zaènu od tìch ménì radostných. Èeská pošta nám letos provedla opìt kanadský žertík formou výrazného 
zdražení poplatkù za rozesílání novinových zásilek. Provedla to (stejnì jako v loòském roce) bez pøedchozího upozornìní. Pøíjemné pro Vás je to, 
že jsme, stejnì jako v minulém roce, nepøistoupili k doplatkùm pøedplatitelù a toto navýšení nákladù jsme financovali z jiných zdrojù. Vyškolilo nás 
to však natolik, že jsme se zaèali pídit po zmìnách cen v roce 2000. A ejhle - zdražení poštovného opìt bude. Proto musíme pøistoupit ke zvýšení 
ceny èasopisu. Cenu navíc sjednocujeme s cenou pøi kusovém prodeji. Pro pøíští rok budou TANEÈNÍ ROZHLEDY ® stát 35,- Kè za výtisk, celoroèní 
pøedplatné proto bude stát 385,- Kè.
A nyní ke zprávám mnohem pøíjemnìjším. Cena za výtisk na pøíští rok dosáhne letošní ceny jiných taneèních èasopisù a proto jsme stále nejlevnìj-
ší!!! Pokud sledujete sdìlovací prostøedky, jistì jste již zjistili, že na ministerské granty, v oblasti kultury, nejsou finanèní prostøedky. Díky tomu má 
údajnì øada kulturních èasopisù zaniknout. To je sice neradostné, ale my jedeme dál! I to je radostná zpráva. Nejsme totiž na grantech a dotacích 
závislí. Ne, že by se nehodily, ale zakládat èasopis s tím, že bez grantù není možno vycházet, to je prostì hazard s dùvìrou ètenáøù. Takže o TANE-
ÈNÍ ROZHLEDY ® se nebojte. Nezklamou Vás. Nejen, že nepøestaneme vycházet, ale navíc, jako jediní v dané oblasti, jsme vydali CD-ROM s prvními 
dvìma roèníky a díky výborné spolupráci s nìkterými soubory jsme na nìj mohli umístit nìkolik videoukázek (profesionálních souborù) a jednu celou 
choreografii (ze ZUŠ Lanškroun). CD-ROM si mùžete prohlédnout napøíklad i v knihovnì Divadelního ústavu v Praze 1 na ulici Celetná 17.
A jak bude probíhat pøedplatné na pøíští rok? Naše výpoèetní støedisko pro Vás opìt pøipravuje vše potøebné a proto v prùbìhu mìsíce øíjna obdržíte 
dopis, jehož druhou stranu bude tvoøit faktura a pøíkaz k úhradì pro libovolný penìžní ústav. Pro Vás, kteøí dáváte pøednost hotovostní platbì na poštì, 
zde bude úplnì vyplnìná složenka A-V. Do této složenky již nic nedopisujte a neohýbejte ji! Staèí s ní zajít na poštu a uhradit. Protože jsme zjistili, 
že se obèas nìjaký ten dopis ztratí, rádi bychom Vás požádali, aby jste nám zavolali na èíslo 0603 - 89 24 28, pokud do konce øíjna neobdržíte 
dopis se složenkou a fakturou. Pro takovou pøíležitost si pøedem pøipravte svùj variabilní symbol. Je to trojmístné èíslo, které najdete na adresním 
štítku každého èísla èasopisu za zkratkou „v.s.“. Podle tohoto èísla Vás pøesnì identifikujeme.
A na závìr ještì jedna poznámka. Pokud se pøestìhujete, nezapomeòte nám sdìlit svoji novou adresu a to opìt s variabilním symbolem. V opaèném 
pøípadì se nám totiž zaènou zásilky vracet jako nedoruèitelné a my bychom museli najmout nìjakého detektiva na vypátrání nového bydlištì.
Takže to je vše. Krásný zbytek roku a na shledanou v novém miléniu.

Bohumír Džubej
vydavatel

Po loòském úspìšném zavádìcím roèníku se letos podruhé konalo 
2. Prázdninové studio Pardubice Tanec bez hranic, které poøádala agentu-
ra Primavera a Studio Popbalet Praha - Marie Veselá a Vìra Veselá. Tanec 
bez hranic se konal v prostøedí pardubického ABC klubu 8. - 13. srpna 
1999. Úèastníci na závìr obdrželi Osvìdèení o absolvování kursu.
Složení pedagogického sboru: Florence Meregalli (contemporary), Sil-
via Martiradonna (jazz), Marco Quattrone (hip hop), Vjaèeslav Ivanov 
(klasika).
Pøíjemným pøekvapením letošního roèníku byla znaèná úèast studentù 
konzervatoøí, již tradiènì nechybìly uèitelky ZUŠ a vedoucí souborù. 
Jednou ze zajímavostí (nesouvisející s tancem) bylo støedeèní zatmìní 
slunce (11.8.1999), které si mohli všichni v klidu prohlédnout, protože 
nad Pardubicemi byla obloha témìø bez mráèku.
Jako první jsem se zajímal o složení taneèníkù, protože vždycky mì 
zajímá, kteøí jsou ti pilní:
Vìra Veselá: „Je zde hodnì lidí, kteøí tu byli už loni a asi jedna tøetina 
lidí je nových. Letošní úèast je zhruba o tøetinu vyšší než pøi prvním 
roèníku. Pøibylo úèastníkù z Prahy, pøibyli i místní z Pardubic. Loni jsem 
byla zklamaná z pomìrnì malé úèasti domácích, kteøí pøitom nemají 
možnost potkávat zahranièní pedagogy. Letos ale asi už o stáži vìdìli 
víc, takže pøišli. Hlavnì ale je víc lidí z Prahy, ale i z Brna nebo Hradce 
Králové. Celkem se Tance bez hranic úèastní asi 130 taneèníkù. A máme 
tady letos celkem dost klukù! Zajímavostí, je, že pøiletìly i tøi úèastnice 
z Øíma, které když se dozvìdìly, kdo zde bude uèit, nenechaly si naši 
stáž utéci.“
• Úèast zahranièních pedagogù vznikla díky pøátelství s vámi?
Marie Veselá: „Jde o to, že se o nì musíme opravdu postarat, udìlat 
program tak, aby se bavili a byli spokojení, když už jim nemùžeme nabíd-
nout tolik penìz, kolik by si zasloužili. Je to o tom, jak se k nim èlovìk 
chová. Když je èlovìk nechá, a� si dìlají, co chtìjí, tak se nám pøíštì 
nevrátí. Po stáži ještì pojedeme do Prahy, kde se zdrží až do 17. srpna, 
budou bydlet u mne. Chtìla bych jim ukázat celou Prahu... Musím jim 

prostì nìjak vrátit to, co oni nám tady dávají. Prostì spoleèenská stránka 
je neskuteènì dùležitá.“
Vìra Veselá: „Letos máme stejné lektory jako loni, jiný je pouze asistent 
Silvie Martiradonny a nový je Marco Quattrone na hip hop.“
• Proè jste zaøadili hip hop?
Marie Veselá: „Je to taková zábavná forma tance, spíše nìco jako street 
dance, v teniskách a možná to míøí až nìkam ke sportu, ale pro taneè-
níky to urèitì význam má, protože si tímto odbourají urèitou strnulost, 
strnulé pohyby, pøeladí. Musí vydávat úplnì jinou energii. Na hip hop 
pøišly i konzervatoristky, zaèalo je to bavit... Zajímavostí je, že Marco 
Quattrone nám dìlá pro Popbalet hip hopovou choreografii, kterou uvidíte 
na našich pøedstaveních.“
• Máte podporu mìsta?
Vìra Veselá: „Máme podporu Magistrátu Pardubic, máme podporu 
i z našeho pùsobištì Prahy 15. Bez toho by to nešlo, protože náklady 
ohlednì zahranièních lektorù jsou opravdu velké.“
• Za rok bude Tanec bez hranic do tøetice?
Vìra Veselá: „Urèitì. Letos jsem ve vìtším klidu než loni, pøijelo víc lidí. 
Vloni to byla zkušební prodìleèná akce...“
• Máte zde nìjaké zajímavé hosty?
Marie Veselá: „Na stáži je na návštìvì Steve Lachance, pøijel vèera, 
vlastnì jakoby na prázdniny, zajímá ho nové prostøedí, lidé... V pátek 
vystoupí na závìreèném veèeru. Uvidíme, jestli se s ním podaøí dohodnout 
na spolupráci. Problém je v tom, že pøestože si øekne o ménì penìz, tak 
si stejnì øekne o dost. A lidi u nás nejsou zvyklí zaplatit. Napøíklad - dát 
250 korun za jednu lekci je pro nì hodnì. Když to spoèítáme za týden, 
není to ani tak moc. Jenže jsou zvyklí, že na konzervatoøi je všechno 
zadarmo... Pro zajímavost - já když jedu za tancem na Calabrii, pøijde mì 
to na dvacet tisíc. Takže se trochu pøece jenom bojím této spolupráce, 
protože jemu nemùžeme dát 50 marek za hodinu.“
Do pøíštích let pøeji Tanci bez hranic hodnì úspìšných roèníkù a dìkuji 
za rozhovor.                                                                                -mn-

Tanec bez hranic
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Možná i vy jste slyšeli „zaruèenì pravé zprávy“ o tom, jak se vede Pav-
lovi Šmokovi. Je pravda, že letos to asi nebylo nic moc, v létì si pobyl 
v nemocnici, ale konkrétnì nikdo nevìdìl, o co jde. A protože je Nekoø, 
kde má Pavel Šmok chalupu, od Ústí nad Orlicí coby kamenem dohodil, 
domluvili jsme se na návštìvì naší malé redakèní výpravy, abychom 
pøinesli s Pavlem Šmokem aktuální reportáž, zkrátka byli jsme zvìdaví 
(a ne sami), jak je na tom. Odpovìï je zde:
Návštìva v Nekoøi probìhla 21. srpna 1999 a symbolický byl už její zaèá-
tek. Když jsme sjíždìli s autem z hlavní silnice na cestu vedoucí k chalupì 
Pavla Šmoka, zdáli jsme vidìli postavu v montérkách s vrtaèkou v ruce... 
a byl to Pavel Šmok! V dobré náladì, na první pohled v dobré kondici.
Na úvod jsme si prohlédli truhláøskou dílnu, jak mnozí ví, práce se døev-
em je jeho koníèkem (zavtipkovali jsme si, že to není narážka na práci 
s taneèníky) a poté jsme zasedli do staroèeské chalupy za bytelný stùl, 
kde probìhl následující rozhovor:
• Vy uèíte a uèil jste choreografii na HAMU, mohl byste nìkoho oznaèit 
za nadìjný talent? Eventuelnì pokud byste nechtìl nikoho konkrétního 
jmenovat, je zde vùbec podhoubí, z kterého by talenti mohli vyrùst?
Pavel Šmok: „Podhoubí... to je dost složitý pojem. Podhoubí je dané 
tím, že se dnes rozvinula velká aktivita drobných i vìtších amatérských 
souborù. To vytváøí podhoubí. Co z toho vznikne se uvidí èasem.
Na školu se hlásí zájemci vìtšinou bohužel bez jakékoliv praxe a s pø-
edstavou, že my je nauèíme choreografii. To je nesmyslné. Bylo by da-
leko lepší, kdyby na školu chodili až po urèité dobì, kdy mají za sebou 
nìjaké zkušenosti. Protože choreografie se nedá nauèit. Dá se jenom 
usmìròovat. Nikoho nenauèíte, aby ho nìco napadlo, to prostì nejde. 
Samozøejmì lze zájemce vést, ukázat mu i další parkety jako je historie, 
výtvarné umìní, hudba, o èemž vìtšinou øada lidí nemá nejmenší ponìtí. 
To škola mùže dìlat. A já mùžu dìlat kolegu, který øekne: Tohle je úplná 
volovina a z tohodle by možná nìco mohlo být. A jsou urèité øemeslné 
postupy, které se mohou sdìlit. A taky jde o to, donutit posluchaèe, 
aby zkusil vìci, které by jinak normálnì nedìlal. Když pøijde nìkdo z ob-
lasti popu a pøíbuzných disciplín a je v zajetí jenom toho svého, tak ho 
v životì nenapadne, že existuje také sonáta nebo fuga. Donutit èlovìka, 
aby si rozšíøil vidìní, zorný úhel, aby se dotkl vìcí, o které by normálnì 
nezavadil, i když pochopitelnì nebude sonáty nikdy choreografovat - to 
se v dobrém promítne do jeho práce v lehèím žánru.
Nìkoho konkrétnì oznaèovat za talent bych nerad... Kdo je výrazný talent, 
o èemž už se pøesvìdèila i porota choreografické soutìže, je Marika Bla-
houtová. Uvádím ji pøedevším proto, že na škole konèí. Z dalších? Talenti 
na škole jsou, ale jmenovat nìkoho po prvním, druhém roèníku bych si 
netroufal. Protože udìlat jednu choreografii umí skoro každý, udìlat dvì 
ještì jde, ale udìlat jich sto! Tam zaèíná øemeslo i kumšt dohromady.
Ale opakuji ještì jednou - vìtšina zájemcù pøichází s tím, že jim na škole 
nalejeme do hlavy nìjaké kroky - postupy, které potom budou používat. 
To je ta nejjednodušší pøedstava. Neuvažují, že jde o složitost tvorby, 
architekturu díla, o možnost rùzných pøístupù. Dá se s lidmi spolupraco-
vat nebo jim diktovat atd. Ale možností je tisíc a adepti znají vìtšinou 
jen jednu.“
• Je deset let po roce 1989 a stále máme jen jeden jediný Pražský 
komorní balet. Mladí se pøitom zaklínají kumštem, v kavárnách prodeba-
tují hodiny a pøitom nejsou schopni vytvoøit stálejší soubor. Máte nìjaký 
názor, proè tomu tak je? Nechybí napøíklad na HAMU pøedmìt, jak zakládat 
soubory a jak je udržet pøi životì?
„No - ten pøedmìt se snažím vtìlit do mých hodin. Zmiòuji se o tìchto 
vìcech a diskutuji o nich se studenty. Ale problém není v tom, že by 
nebylo schopných lidí, kteøí se o to pokoušejí. Ale prostì nejsou peníze. 
I Pražský komorní balet je neustále pøímo na samotné hranici zániku. 
Ano - pøímo zániku. A to už dlouho. Je to urputný, snad až zoufalý boj 
o zachování existence. Staèilo by malinko a celé by se to zhroutilo. A to 
nechci dramatizovat.
Vznik nových souborù? - Honza Crha chce založit a provozovat soubor 
asi o osmi lidech, kteøí by dìlali jenom tuto práci. Samozøejmì by nebyli 
ve stálém angažmá, byli by placeni honoráøovì...“
• Honza Crha, pøiznám se, toto jméno mi nic neøíká.
„Je to student tøetího roèníku na HAMU a kromì studia dìlá rùzné disko-
tance a podobné vìci. On je jen pøíklad. Je øada lidí, kteøí se pokoušejí 
vytvoøit soubor. Žádný z nich zøejmì nebude toho typu, že by angažoval 
lidi na stálý pracovní pomìr. S tím, že budou mít placené prázdniny 
apod., jak je to zatím u Pražského komorního baletu, teï vlastnì u Ba-
letu Praha.

Na návštìvì u Pavla Šmoka

Foto: BoDPavel Šmok v dobrém rozmaru

Foto: BoD„... a stejnì ta fotka nevyjde ...“
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Grantový systém Ministerstva kultury podporuje tzv. projekty a nepod-
poruje provoz. Mùžete si vymyslet kdeco a na to vám grant dají. To je 
v poøádku, jenomže vám nedají grant na provoz souboru. To potom v praxi 
znamená, že náš soubor je nucen dìlat premiéry a je otázka, jestli všechny 
potøebuje. Ale právì na nì dostane peníze. Pøitom se nìjakým zpùsobem 
provoz „sveze“. Ovšem soubor musí existovat trvale, jinak nemá smysl, 
musí platit nájem, gáže, a to takové, že pokud si chce udržet kvalitní 
taneèníky, musí se gáže nìjakým zpùsobem porovnávat s Národním 
divadlem. Suma na provoz je prostì veliká a nikdo vám ji nedá. My jsme 
mìli štìstí, že jsme mìli Škodovku...
Jistì víte, že jsem se vzdal vedení souboru - souèasnou situaci znám, 
ale nerad bych o ní mluvil, protože to už není moje parketa.“
• Je opravdu èeský divák specifickým fenoménem, tak jak se na toto téma 
až pøeexponovanì naøíká v nìkterých umìleckých kavárnách - zkrátka, 
že je nevychovaným, necitlivým buranem? Nebo je stejný jako kterýkoliv 
jiný divák ve Finsku nebo v Austrálii a scénický tanec mu prostì nenabízí 
šíøi zábìru, která by ho zaujala? Pøiznejme si, že soubory mohou mít v Pra-
ze plno, ale vyjedou padesát kilometrù za Prahu a s vyjímkou nìkolika 
posvìcených míst je divákù rázem jako šafránu.
„Samozøejmì balet není právì tou odrùdou kumštu, která by se u nás 
tìšila té popularitì, jaké se dnes tìší balet napøíklad v Americe nebo 
jaké se tìší opera v Itálii atd. Ale já bych nežehral na diváka, ale na to, co 
se mu pøedvádí. My jsme nemìli ani mimo Prahu potíže s diváky. Pražský 
komorní balet, pokud mohu mluvit za naši éru více než dvaceti let, nemìl 
problémy s diváky. Pravda, tam kde jsme se „zavádìli“, to chvilku trvalo, 
v Senci na nás pøišlo deset lidí, ale to byly vyjímeèné situace. Na štacích, 
které jsme jezdili pravidelnì, bylo plno vždycky.
To, co máte na mysli, asi souvisí s celou postmodernou. Okouzlení nìkte-
rých tvùrcù, že je možné všechno a že se dá na diváka nakydat všechno 
a ráchat se ve vlastních problémech... „My self“ je podle nìkterých ne-
jdùležitìjší. Tak to podle mì vùbec není nejdùležitìjší. Sebevyjádøit se je 
hezké, ale musím také uvažovat pro koho se vyjadøuji. Je to jako když budu 
vyjadøovat sebe, vyrobím hrnek s dírou a budu nìkoho nutit, aby z nìj pil 
kafe. To je blbost. A byl by to zajímavý hrnek! Oni trochu zapomínají na to, 
že vìtšina divákù není ochotná úèastnit se nìjakých zvláštních experimen-
tù, u kterých ale nikdo neví, o co jde. Vždy� se podívejte na oblibu seriálù 
a podobných poøadù. Obyèejný divák chce, aby pøedvádìnému rozumìl, 
aby vìdìl, o co jde, aby to mìlo hlavu a patu. Nemusí být u tance snad 
pøímo nìjaký dìj, ale divák chce vìdìt, o co jde.
Když se dìlají výluèné vìci - mimochodem je správné, že se dìlají, že se ex-
perimentuje, ale musí se poèítat s tím, že jsou také urèeny pro výluèného 
diváka. Pro lidi, kteøí se speciálnì zajímají o cosi a kteøí pøijdou na jedno, 
maximálnì na dvì pøedstavení a konec. S tím nelze uživit soubor. Soubor 
uživíte tak, že jezdíte po vlastech èeských, že hrajete obèas v Praze, když 
vám to finance dovolí. Protože Praha je pro soubor spíše ztrátová kvùli 
nájmùm a všemu okolo. A je dùležité mít štìstí a sehnat nìjaký zájezd 
do zahranièí. Protože kurs je takový, že poøád za marku dostanete hodnì. 
Ale to znamená hrát stravitelný repertoár, neøíkám podbízivý.“
• Když chodím mezi zejména mladšími taneèníky, stìžují si, že taneèní 
katedra HAMU nedrží krok se svìtem, že chybí zahranièní pedagogové, 
možnost konfrontace se zahranièními choreografy, progresivní pohled 
na tanec, apod. Mùžete zaujmout stanovisko k tìmto kritickým hla-
sùm?
„Za prvé, co se pedagogù týká, se tam objevují cizí jména, nemyslím si, 
že by škola byla úplnì odtržená od svìta. Co se choreografie týká, nevím, 
co si pøedstavují, že by škola mìla mít za funkci. Škola nemá funkci po-
øádat nìjaké setkání, festivaly... Škola má lidi nauèit základním vìcem 
ze všech oborù kumštu a dát studentovi možnost, aby udìlal alespoò pár 
školních choreografií, na kterých by ukázal, jestli v nìm nìco je nebo není. 
Škola nemá možnost dát podmínky, napøíklad soubor, pro práci choreo-
grafù. Na to nejsou peníze. Tam, kde není tìleso, na kterém by se dalo 
dìlat a pøedvádìt, je zbyteèné vymìòovat choreografy a zvát kohosi. To 
mohou dìlat jednotlivé další instituce a také to dìlají. Škola na to nemá! 
Když chcete pozvat nìjakého zahranièního choreografa, aby na škole 14 
dní jakože nìco uèil (mimochodem za 14 dní nic nenauèí - to nejde), tak 
to stojí ohromné peníze! Èili stìžovat si, že škola nejde s duchem doby 
- škola nemá mít tuto funkci v povrchním slova smyslu.
Možná je to na škole trochu jiné s pantomimou - Ctibor Turba dìlá hodnì 
zajímavého, což je dobøe - ale to je mimo základní parketu školy.“
• Abychom trochu pøeladili a odlehèili - o vás je známo, že máte smysl 
pro humor. Máte tuchu, odkud se berou jeho koøeny a odkud tento smy-
sl pøiživujete?
„To asi musí mít èlovìk v sobì, že má smysl pro srandu a hlavnì, že se ne-
bere vážnì sám. Tam zaèíná humor. Jakmile se nìkdo sám bere pøíliš 
vážnì, nemùže dìlat vùbec humor. To je mùj názor - nebo to bude takový 

podivný humor v tomto pøípadì, který by byl nelidský. Srandu si èlovìk 
musí zaèít dìlat u sebe a na sebe. A tudíž tøeba i na balet - to jsme my 
dìlali s oblibou. Já mám rád anekdoty, rád se smìji...
• Máte nìjakou oblíbenou?
„Mám, ale zklamu vás, vìtšina se nedá otisknout nebo jsou pantomi-
mického rázu.“
• Ètete humorné knížky, chodíte na komedie?
„Ne, tímto zpùsobem smysl pro humor nepøiživuji.“
• Mimochodem dnes je 21. srpen. To je vlastnì významný termín našich 
novodobých dìjin. Jak jste prožíval blízké i vzdálenìjší období po 21. 
srpnu 1968?
„Ve Vodièkovì ulici jsme mìli úøadovny Divadelního studia a tak jsme 
tam dìlali takový spojový komunikaèní uzel pro rádia, kde se dá ještì 
vysílat a tak. Sedìli jsme u telefonu. Nìco jsem tehdy poté dìlal ve Vídni 
a v Monte Carlu, vždycky jsem si øíkal: Sebrat všechny slovníky (ne baletní) 
a rychle ven. Ale vždycky jsem se vrátil.
Potom jsem byl delší dobu dva, tøi roky v angažmá ve Švýcarsku a když 
jsem se vrátil støídavì jsem nemohl tu èi onde, v televizi nebo jinde...“

Foto: Petr VašekPavel Šmok, Mirek Nìmec a Bohumír Džubej pøi rozhovoru

Foto: BoDPetr a Radka Vaškovi nás zavezli do Nekoøe a zpìt - díky

Foto: BoDNa chalupì u Šmokových najdete i starou chlebovou pec
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• Když jsem èetl knihu o vás, kterou napsal Vladimír Vašut „Na pøe-
skáèku“, která vyšla pøed dvìmi lety, zaujalo mì, že jste absolvoval 
konzervatoø v 26 ti letech. Jak jste se cítil mezi o mnoho let mladšími 
spolužaèkami?
„... (pobavený smích Pavla Šmoka) Správnì se ptáte. Dobøe, ale mì 
to až tak nepøipadalo zvláštní. Má studia - bylo po válce, zaèínal jsem 
pozdì...“
• Ovšem to je jak ve známém poøekadle z minulých let, stihl jste všechny 
dohnat a pøedehnat. Ale odboème - ve Svatební košili Šárky Vraš�ákové 
malujete. Kreslíte i doma?
„Maluje moje žena. Já jsem malovával døíve a potom jsem na to nemìl 
èas. I jsem pøišel na to, že maluji tak špatnì, že je to zbyteèné... Ale mìl 
jsem jiné zájmy, na malování nezbyl èas.“
• Ve Svatební košili vás nikdo nepøehlédne, jste tam znaènì exponován 
coby tajuplný malíø. Jak na vás Svatební košile zapùsobila, když jste ji 
vidìl jako divák? Mám na mysli syntézu videa a živého tance?
(V tuto chvíli nastal ve svìtnici u Šmokù znaèný šum, protože nìkdo 
prohlásil, že dávám strašné otázky. Pavel Šmok nás všechny rozesmál 
bonmotem: „Vždy� já na nì odpovídám taky tak blbì, že je to úplnì 
stylový rozhovor!“)
„Nechtìl bych zde toto dílo rozebírat, Šárce jsem svoje pøipomínky øekl. 
Samozøejmì, že je velmi obtížné pracovat systémem Laterny Magiky 
- s filmem. Protože film, plátno má schopnost „pøebít“ pohyb na jevišti. 
Když je na plátnì obrovský detail, tak se mùže èlovíèek na scénì roztr-
hat... Musí se hodnì šetøit a velmi uvážlivì kombinovat dohromady. Je 
to obtížné proto, že jak je film natoèený, už se s ním nedá nic moc dìlat. 
Tyto problémy znám z dob, kdy jsem dìlal Laternu. Vím, co to obnáší 
- øešil jsem to tak, že jsem si natoèil video a aspoò doma pøed televizí 
jsem si zkoušel naznaèit základní zpùsob pohybu. Napø. sèítání boèních 
a svislých pohybù na jevišti dìlá velká kouzla, jindy se zase ruší. Je 
opravdu obtížné prokombinovat vše, aby to bylo vyvážené.“
• Pokud mì pamì� neklame - s Pražským komorním baletem jste nedìlal 
alespoò v posledních deseti letech s videoprojekcí nic?
„Nedìlal. Už i proto, že to vyžaduje pro profesionální pøedstavení kvalitní 
projekèní aparaturu a to je velmi nákladná a tìžká záležitost. Na zájezdech 
se prakticky nedá použít, protože instalování trvá neúnosnì dlouho, znám 

to z Laterny... Museli jsme se omezit kvùli zájezdùm ve scénických prv-
cích na minimum. I co se týká kulis, protože jsme vìdìli, že v nìkterých 
divadélkách tøeba nemají tahy. A co v tu chvíli nadìláte?
Ještì ke Svatební košili - kvituji, že má Šárka odvahu a že projekt dotáhne 
do konce. To obdivuji, protože vím, jaké jsou s tím potíže. A to, že se ne-
vzdala, je ohromné. Mohla nakonec øíci, že film nechá plavat a udìlá to 
bez nìho. Nìkterá místa byla zdaøilá, jiná ne, to se nedá nic dìlat.“
• Marika Blahoutová a Petr Koláø tanèili pøed týdnem na vernisáži obra-
zù vaší paní. To byla premiéra nebo na vernisážích tanèí bìžnì a zatím 
se o tom pouze nemluvilo?
„Ne, na vernisážích netanèíme, jenom zøídka kdy pro nìjaké známé. 
A ženu považuji za dost svoji známou (smích). Ale jinak není èas. Taky 
byly prázdniny, hodilo se to, oba mìli ještì volno. Marika Blahoutová 
po prázdninách odchází do Nìmecka, shodou okolností do stejného di-
vadla, kde je Petr Zuska.“
• Celé jaro šly rùzné fámy o vaši nemoci. Mohl byste je uvést na pravou 
míru?
„Pokud jde o to jestli žiji, ještì jsem neumøel. Tuto fámu mohu smìle 
dementovat. Ale je pravda, že jsem byl tøi mìsíce v nemocnici a utekl 
jsem, jak se lidovì øíká, hrobníkovi z lopaty. Už jsem doma, ale ještì to 
není úplnì nej...“
(Do rozhovoru vstoupila manželka Pavla Šmoka Marie a prohlásila: „Už 
je úplnì zdravý. Už mì komanduje - udìlej tohle a támhle to, oèesej 
stromy... Už je perfektnì zdravý.“)
• Když se vrátím k úvodu našeho rozhovoru - soubory zde sice nevzni-
kají jako houby po dešti, ale v souèasné dobì v tomto státì vychází tøi 
taneèní èasopisy. To je pøinejmenším východoevropská kuriozita. Mohl 
byste nìjak okomentovat tuto situaci?
„Nevím, možná nemám pravdu, ale myslím, že je to zapøíèinìno urèitou 
nesnášenlivostí, která všeobecnì v tomto národì panuje vùèi komuko-
liv, kdo dìlá trochu nìco jiného. Jinak by pravdìpodobnì bylo daleko 
inteligentnìjší se spojit a vydávat jeden opravdu obsáhlý a dobrý èaso-
pis. Jenže. Podívejte se na dnešní rozpoložení: Postmodernisti nenávidí 
všechno, co zavání klasikou, klasika nenávidí postmodernu, všichni 
nenávidìjí mnì (smích).“

Foto: BoDPavel Šmok se svou paní a jedním z ko�at
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• ???
„No protože pro modernisty jsem pøíliš tradicionalista a pro klasikáøe jsem 
moderní, takže to mám polepené u všech. Ale je mi to jedno, protože 
jsem se už dávno rozhodl jít svou vlastní cestou. Ne, že by mì nezajímalo, 
co øíkají ostatní, ale vím, že každý si má jít po své cestì. Když mluvíme 
o postmodernismu, o jeho oslnìní z možnosti dìlat cokoliv, snad už brzo 
musí tyto nálady pøejít. Podobnì jak øíkal Stravinski, že vývoj vážné hudby 
nepùjde dál dvanáctitónovým systémem nebo nìjakými komplikovanými 
konstrukcemi, ale že se hudba vrátí v podstatì pøibližnì k romantickému 
stylu. Samozøejmì nejedná se o pøímý návrat - podobnì jako se balet 
nebude vracet k romantismu-, ale že se vrátí k prostìjším, srozumitel-
nìjším formám. Protože jinak by asi nepøežila.“
• Odebíráte všechny tøi èasopisy o tanci, které u nás vychází?
„Odebírám Taneèní rozhledy.“
• Co vám chybí v Taneèních rozhledech? Co v èasopise nenacházíte?
„Myslím, že v èasopise chybí obèas rozbor nìjakého význaènìjšího pøed-
stavení, význaènìjší inscenace, která zasáhla vìtší okruh a která podle 
mínìní více lidí má nìjakou váhu. Protože recenze jsou pouze recenze, 
nejsou to kritické rozbory. Nìkteré vìci by urèitì zasloužily hlubší kritický 
rozbor. Bohužel kritické rozbory se u nás v podstatì nepíší nikde. Píší 
se recenze stylem: Bylo to tam a tam a k tomu nìjaká kritická pøipomínka, 
ale do hloubky se nejde. Lidí, kteøí by dokázali odborný kritický rozbor 
fundovanì napsat, není mnoho. Ale chybí pro to i prostor. Myslím, že by 
v takovémto èasopise jednou za rok o významné inscenaci roku mìl být 
závažný materiál. Tøeba i èastìji, ale zase vím, že rozsah èasopisu není 
takový, pokud chcete informovat dost do šíøe, což je dobøe.“
(V tuto chvíli byl rozhovor opìt pøerušen, tentokrát psíkem Pavla Šmoka, 
který se na zadních tlapkách toèil kolem stolu, loudíc dobrùtky. Pavel 
Šmok prohlásil: „No vidíte, už i psa mi zblbnou. Tanèí!“ Spontánnì padl 
návrh na název reportáže, kterou máte pøed sebou: „U Šmokù tanèí 

i pes“. (Dodateènì jsem tento v daném okamžiku sympatický nápad 
zavrhl.) Pejsek nese jméno Štoèek a Pavlovi Šmokovi ho vìnoval soubor 
k sedmdesátým narozeninám. Jak si Pavel Šmok postìžoval, je to da-
najský dar, protože v Praze obnáší venèení ètyøi patra secesního domu 
bez výtahu nìkolikrát dennì. Navíc prý na seznámení stihl psík všechno 
v dosahu i rozkousat...)
• V Liberci jste dìlal v poslední dobì Romea a Julii. Slyšel jsem od svých 
pøátel, kteøí na pøedstavení byli, že jste tento pøíbìh absolutnì zestruè-
nìl, ale pøitom jste do nìho stihl dát všechno. Libor Tampier, liberecký 
kulturní publicista, prohlásil, že v této inscenaci je všechno a pøitom kvùli 
tomu nemusí sedìt tøi hodiny v divadle.
„Øekl jsem si, že nebudu vymýšlet zbyteèné pohyby, že se soustøedím 
na to základní, co v pøíbìhu je. Samozøejmì sem tam se musí tanèit, 
ale ploch, které by nìco vyplòovaly, je tam málo. Na ploše pár minut 
odvyprávìt Romea a Júlii není jednoduché. Uvìdomil jsem si, že není 
pravda, že všichni diváci znají pøíbìh a jeho postavy. Když jsem se zkoušel 
namátkovì ptát lidí, kdo koho otrávil a kdo se otrávil, kdo koho probodl 
a tak... Málokdo ví pøesnì. A teï jsem potøeboval pøíbìh zestruènit, dát 
pryè figury, které nejsou až tolik potøebné. Pøitom zase nìkdy jsou potø-
ebné pro urèitou malièkost... Dá to práci, to je ta konstrukce, jak jsme 
se bavili na zaèátku. Neexistuje žádné: Ach, mì to napadlo!!! Je to práce, 
èlovìk se tím musí zabývat.“
• Vidìl jste pøedstavení „...romeo + júlia...“ BDT?
„Poøád mám u tìchto vìcí pocit, že je tam všeho hroznì moc. Je tam 
toho tolik snad proto, aby se nepoznalo, že nìco podstatného -to veliké, 
lidské - chybí.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Steve Lachance je Amerièan. Studoval klasický tanec, jazz a step v Los 
Angeles, tam si ho našel Bob Fosse a okamžitì ho pøijal do muzikálu 
„Dancing“. Nastupuje hvìzdnou kariéru v rùzných muzikálech a filmech 
napø.: „Breaking“, „Girl just have fun“, „Dance Academy“. Jeho popula-
rita se dostává i do Evropy, kde se stává slavnou hvìzdou zábavných 
programù západních televizí. V roce 1991 se pøedstavuje jako sólista 
programu pøi udílení Oscarù. V souèasné dobì vyuèuje svùj taneèní styl 
po celé Evropì a jeho choreografie jsou k vidìní napø. na programech 
satelitní televize.
V srpnu 1999 navštívil Tanec bez hranic v Pardubicích, který poøádalo 
studio Popbalet Praha. Pøi té pøíležitosti se uskuteènil krátký rozhovor 
(za tlumoèení dìkuji Marii Veselé):
• Znáte nìjaká jména èeského tance?
Steve Lachance: „Ne. O èeském tanci vùbec nejsem informován.“
• Znáte dìní v Evropì a ve svìtì, zajímáte se o nìco specielnì?
„Zajímám se o všechny styly. Pokud chce být taneèník dobrý, musí vyjít 
ze základù, které pøedstavuje klasický tanec, ale je potøeba umìt všechno. 
Je potøeba vìdìt o všem nìco, být všestranný. Taneèníci nìkdy zaènou 
od moderny a neví vlastnì, z èeho tanec vychází.“
• Zašel byste si veèer, kdyby to bylo možné, tøeba na Alvin Ailey Dance 
Company?
„Urèitì, mám tuto skupinu velmi rád. Ale právì tak rád mám tøeba 
i Bejarta.“
• Vidìl jste trénink zdejších taneèních adeptù?
„Vidìl, ovšem znám nìkteré èeské taneèníky už z Itálie. (pozn. redakce: 
Popbalet Praha a posléze i Taneèní centrum Praha se v posledních letech 
zúèastòuje letní taneèní školy v Calabrii, kde Steve (mimo jiné) vyuèuje.) 
Je zajímavé vidìt rozdíly mezi jednotlivými školami, pøístupy. Tady u vás 
je vidìt spousta nadšení, chutì a vùle být pozorný a vzít si co nejvíc. Asi 
máte málo možností studovat nìco jiného, takže když se potom objeví 
pedagogové ze zahranièí, jste jako houba, která se snaží nasát co nejvíc. 
To je dobøe.
Celkovì se dá øíci, že dìláte èisté pohyby, správné, ale urèitì ještì je 
rezerva v širší škále emocí, prožívání. Technika mùže být vysoká a èistá, 

ale to neznamená, že se na diváky pøenesou nìjaké emoce. Nìkteøí 
taneèníci nepøedají cit nebo ho pøedají málo. A když jde divák z pøedsta-
vení, musí mu pøedevším nìco zùstat v srdci. A� je to radost nebo vztek. 
Prostì emoce.“
• Kterou fázi ze svého taneèního vývoje považujete za dùležitou?
„Mìl jsem to štìstí, že jsem od svých patnácti let mohl jezdit a studovat 
tanec po celém svìtì. Málokomu se to asi poštìstí. Vidìl jsem toho 
hodnì.“
• Sledujete jako inspiraci divadlo, literaturu?
„Inspirací jsou pro mì vlastní životní zážitky. Dávám si pozor na to, co 
prožívám.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Tanec bez hranic - Steve Lachance

Foto: mnMarie Veselá a Steve Lachance
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Pardubice 7. - 13.8.1999 - Tanec bez hranic, letní taneèní studio poøá-
dané Popbaletem Praha. O pøestávce mezi cvièením jsem si „odchytl“ 
zcela nahodile nìkteré z úèastníkù pro krátké rozhovory:
• Je krásné léto, proè jste tady a ne tøeba u rybníka?
Andrea Špièková: „To, co zde uskuteènil Popbalet se jen tak nevidí. 
S Popbaletem jsem byla už i na taneèní škole v Calabrii, takže jsem ráda, 
že v podstatì tuto školu pøenesli a zrealizovali tady. A je to taková bomba, 
že to èlovìka naplní rozhodnì víc než rekreace u vody.“
• Co považujete za obzvláš� inspirativní?
„Myslím, že je to energie lidí, kteøí chtìjí tancovat, a skvìlý pocit z toho, 
že èlovìk dìlá nìco, co ho baví.“
• Èistì jen pro zajímavost, co dìláte v normálním životì?
„Pracuji v reklamní sféøe, v agentuøe zamìøené na souèasnou divadelní 
produkci. Mimochodem jsem pomáhala jako asistentka produkce u pø-
edstavení Jana Kodeta. Jan Kodet je stravitelný pro široké publikum a je 
vynikající taneèník.“
Dìkuji za rozhovor.

• Proè nejste u vody a jste na taneèní stáži?
Jitka Brahová: „Chci se zdokonalovat.“
• A co vás k tomu nutí?
„Chci být rok od roku lepší a lepší.“
• Vy nìkde tancujete?
„Studuji tanec na Konzervatoøi Jaroslava Ježka.“
• Co vám výuka zde dává, jaký máte pocit z lektorù?
„Styl na Západì je mnohem dál než u nás, máme co dohánìt.“
• V Praze jsou rùzné možnosti, kde se dá vìnovat tanci, využíváte jich?
„Máme semináøe ve škole, a chodím do Karlínského divadla, kde pan 
Hartman zve rùzné lidi. V Karlínském divadle tancuji.“
• Zaujalo vás v poslední dobì nìjaké pøedstavení?
„Líbilo se mi „... romeo + júlia ...“ od Jána Ïurovèíka. To se mi líbilo 
opravdu moc.“

• Co vás z cvièebních hodin tady nejvíc zaujalo?
„Jazz se Silvií Martiradonnou.“
Dìkuji za rozhovor.

• Proè jste zde?
Vìra Kubíèková: „Je hroznì málo pøíležitostí, kde tancovat a navíc ješ-
tì se zahranièními lektory, kdy máme možnost vidìt jak vypadá tanec 
„od zdroje“ a o co se jedná ve svìtì. Abychom si tady nehráli na umìní 
a pøitom s vývojem ve svìtì už by to nemìlo mnoho spoleèného.“
• Vy se vìnujete tanci profesionálnì?
„Pracuji s amatéry. Vyuèuji. Mám svoji taneèní školu, každý mùže pøijít 
a zaplatit si lekce. Chtìla bych tam pøenést i to, co se tady uèí.
• Co se vám zde nejvíc zamlouvá?
„Kvalita pedagogù, která je opravdu na vysoké úrovni.“
• To miminko zde je vaše?
„Ano. Loni jsem zde byla tìhotná a letos už jsme tu dva.“
Dìkuji za rozhovor.

• Proè jste tady?
Zdenìk Kratochvíl: „Z toho samého dùvodu. Není moc možností tancovat 
a tady se nìco dìje. Tak jsem tady.“
• Když jste tady znamená to, že cítíte potøebu se zdokonalovat. Proè? 
Nìkde tanèíte?
„Jednak tanèím pro radost a obèas si zatanèím na nìjaké módní pøehlíd-
ce nebo v divadle.“
• Kde?
„V Mìstském divadle v Brnì. Chodím tam na tréninky a teï si možná už 
i nìco zatanèím. Možná.“
• Co se vám zde nejvíc zamlouvá?
„Nejvíc se mi líbí hodiny jazzu s Italy. Vìtšinou se uèí na hodinách 
jazzu u nás nìjaká technika a jak je to technicky správnì a oni uèí 
tancovat.“
• Na co si zajdete z tance v Brnì?
„V Brnì toho až tolik není. Chodím obèas na balet, ale balet mì moc 
neoslovuje. Snad sem tam nìjaký muzikál - West Side Story byl dobrý.“
Dìkuji za rozhovor.

• Proè jste tady?
Jana Burkiewiczová: „Když už jsem se jednou dala na tanec... Byla 
jsem zde loni a bylo to moc fajn, fajn to je i letos, takže sem asi budu 
už jezdit pravidelnì.“
• Doplòuje vám to nìjak školní výuku?
„Urèitì. Hip hop je pro mì úplná novinka, takže zase nový zážitek, nìco 
jsem se pøiuèila.“
• Nejsilnìjší zážitek?
„Urèitì skvìlí lektoøi! My máme jazz i ve škole, ale tady je to jiný styl.“
• Z které jste konzervatoøe?
„Z Taneèního centra, od „Schneiderù“.
Dìkuji za rozhovor.

FFF

Tanec bez hranic - rozhovory

Foto: mnZ pardubického Tance bez hranic, který poøádá studio Popbalet, vám pøinášíme dva zábìry z prùbìhu semináøù - Silvia Martiradonna
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• Proè jste tady?
Naïa Grulichová: „Na to, abych jela do Itálie, nemám peníze a doporuèily 
mi to holky, které tu byly loni, že je to tu skvìlé.“
• Co byste jednou v životì chtìla dìlat? Tanèit v muzikálu, být peda-
gog...?
„Chtìla bych být choreografkou. Chtìla bych do svìta. Mít možnost zkusit 
si nìco s malou skupinou lidí.“
• Z které jste školy?
„Z Taneèního centra Praha.“
Dìkuji za rozhovor.

• Proè jste tady?
Denisa: „Nechci o prázdninách jen odpoèívat, tancování mì baví.“
• Jste tady poprvé?
„Ano.“
• A naposledy?
„Ne, když budou peníze, pojedu i pøíští rok.“

• A letos vám rodièe pøispìli nebo jste rozbila kasièku?
„Dostala jsem stáž jako dárek k narozeninám od tatínka.“
• Mùžu se zeptat ke kolikátým?
„K šestnáctým.“
• Z které jste školy?
„Z Taneèní konzervatoøe Praha.“
• To znamená, že ponejvíce dìláte klasiku, balet. Jak na vás pùsobí 
zdejší taneèní klima?
„Chtìla jsem vyzkoušet zase nìco jiného. Moc mi to zatím nejde, 
ale aspoò to zkouším.“
• A co vám dává škola?
„Od malièka jsem chtìla dìlat balet a tanèit, takže se mi splnilo moje 
velké pøání“.
Dìkuji za rozhovor. Jméno taneènice se mi bohužel z magnetofonového 
pásku nepodaøilo dešifrovat celé, protože snad poprvé za existenci èa-
sopisu mi sežvýkal diktafon pásku. Omlouvám se.

-mn-

Rozhovor s Davidem Dvoøákem, taneèníkem z Divadla J.K.Tyla v Plzni 
(pøítomna byla i Alena Pešková, Davidova životní i umìlecká partnerka), 
probíhal v dokonale prázdninovém duchu v parèíku u ústeckoorlické 
základní umìlecké školy na èervencovém sluníèku - a že ho letos bylo. 
Následující den oba jmenovaní uchvátili publikum ústeckoorlických Letních 
dnù tance vlastní choreografií Do èerna.
• Jak jste se dostal k baletu?
David Dvoøák: „Když jsem chodil na základní školu, pøišla vybírat do ba-
letu paní profesorka Mertová z Prahy. Myslím, že jsem byl ve druhé tøídì 
a zkouška dispozic dopadla dobøe, zjistilo se, že by mi to mohlo jít a tak 
jsem zaèal tancovat.
Zprvu jsem ještì sportoval, hrál jsem házenou, košíkovou, dìlal jsem 
atletiku. Toho jsem ale nechal a dìlal jsem jenom balet. Dal jsem srdce 
baletu. Tancování mì bavilo od zaèátku.“
• Kterou sezónu pro sebe považujete za nejš�astnìjší, co považujete 
pro váš vývoj za dùležité?
„To, že jsem odešel z Národního divadla, to, že jsem to dokázal. Chtìl 
jsem víc tancovat a v Národním divadle z hlediska pøíležitostí není jed-
noduchý život.“
• Ovšem lidi na venkovì mají pøedstavu, že Národní divadlo je nejvyšší 
meta a vy jste najednou v Plzni...

„Urèitì je nejvyšší meta, ale èlovìk si nemusí tolik zatancovat, nedostane-
te pøíležitost. Zùstanete ve sboru, dìláte poøád to samé. Už je to potom 
spíše práce, už to není o umìní. Ráno jde taneèník na trénink, veèer 
vystoupí v Labutím jezeøe v prvním jednání a jde domù... Nejš�astnìjší 
sezóna? V Plzni mì moc bavila práce s Jánem Ïurovèíkem, když jsme 
dìlali Kouzelnou flétnu od Mozarta. Nebo pøedtím, když jsme s Vaculíkem 
dìlali Oèi plné slz. Tato práce mì asi zaujala zatím nejvíc.“
• Vaše životní partnerka Alena Pešková je i vaší partnerkou na jevišti. 
Nelezete si doma na nervy, když rozebíráte tanec?
„Nìkdy se doma bavíme o tancování, ale vìtšinou ne.“
• Vy spolu obèas tanèíte v duu na vernisážích malíøe Richarda Peška, 
otce Aleny...
„Domluvit si taneèního partnera je dost složité, aby mìl èas, takhle, když 
jsme spolu, máme výhodu. Jde to. Nevýhoda je, že se mùžeme trochu 
pohádat na sále...“
• Na co myslí profesionální taneèník, že je pro nìj nejdùležitìjší?
„Pøežít. Pøežít ve zdraví. Zatanèit dobøe. Nejen tanèit - hrát divadlo. Mì 
se nelíbí tancování, které je jen o tancování. Takhle zvednout nohu, tady 
udìlat to a to, arabesku. Èinohra hraje, my tancujeme, ale my musíme 
také hrát, nemùžeme nahodit úsmìv, udìlat variaci, odejít. Pøedstavení 
musí být dramatické, musí být o nìèem, nemùže to být jenom tancování 

David Dvoøák prázdninovì

Foto: BoDDavid Dvoøák a Alena Pešková v choreografii „Do èerna“
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- to je pak gymnastika.“
• Jak vypadají prázdniny taneèníka?
„Je rozdíl jak vypadají a jak by mìly vypadat. Máme ještì pøedstavení tady 
v Ústí nad Orlicí a potom si potøebuji pár dnù odpoèinout, protože sezóna 
byla skuteènì nároèná. Tìlo si potøebuje odpoèinout. Bylo toho moc, 
za èerven 29 pøedstavení. Chce to nabrat nové síly, fyzièka potom zase 
pøijde. Nastupujeme 23. srpna a týden pøedtím už se na to zamìøím. Døív 
jsem chodíval ještì i do Karlína na tréninky, když jsem byl v Praze.“
• Máte nìjaký koníèek?
„Jsem vášnivý fanoušek sportu, fotbalu. Musím vidìt všechny pøenosy, 
a� je to fotbal, hokej, mistrovství svìta... Nemáme doma televizi, tak 
chodím do techniky v divadle, kde mám azyl, že mì nechají koukat. To 
je mùj velký pasivní koníèek. Aktivnì si nìkdy zahrajeme fotbal na sále. 
Teï když byl v Plzni Ïurovèík, zavedl to tam znovu. Ono je to výborné 
na rozcvièení. Hráli jsme s ním fotbal. I na konzervatoøi byl pøed nìjakou 
zkouškou fotbal, na deset minutek se ovázaly „piškotky“ gumièkou, 
udìlal se míè a už se hrálo. Je zajímavé, že paní Pešíková nám fotbal 
pískala, radila.“
• Fotbal mì zarazil, to slyším od taneèníkù prvnì.
Alena Pešková: „Nìkdy se nedalo jít na sál, protože poøád nìco lítalo 
ve vzduchu, co se v Plzni objevil Ïurovèík.“
David Dvoøák: „Zajímavé je, že nám fotbal pískala paní Pešíková, slavná 
èeskoslovenská baletka.“
Alena Pešková: „A paní Pešíková ještì komandovala naši sólistku, kte-
rá skonèila v bránì, aby nepustila gól, že musí mít poøádnì vytoèené 
nohy.“
David Dvoøák: „Fakt je, že fotbal opravdu rozehøeje. Když pøijdete ráno 
na sál, nechce se a teï vidíte nìco kutálet, kopnete si a svaly se zahøe-
jí, je nálada...“
• Co øíkáte tomu, že vaše polovièka místo toho, aby s vámi odpoèívala, 
založila taneèní skupinu Post Festum, která vám obìma ještì ukrojila 
z koláèe volného èasu?
„Zapøáhla mì naplno. Ona je umìlkynì, já takový pragmatik vedle ní, ona 
se vznáší v oblacích, poletuje... Já vyøizuji papíry, dohaduji se s agentu-
rou...“
• V Plzni jste spolu s Alenou Peškovou tøi sezóny, nelitujete odchodu 
z Prahy?
„V Praze bych si asi nezatanèil to, co jsem si zatanèil v Plzni. Sólové 
vìci od Vaculíka byly opravdu zajímavé, dìlat s Ïurovèíkem v jeho Kou-
zelné flétnì... Zajímavá byla i práce s Baloghem. Myslím, že není vrchol 

pro èlovìka, který sotva skonèí konzervatoø, aby odešel do Národního divadla. Žebøíèek by mìl být postavený nìjak jinak. Opravdu si zatancovat.
Ale nìkdy toho lituji, nechci urazit nikoho v Ústí, ale Praha je jediné mìsto tady v Èechách. Teï jsem byl po dlouhé dobì v Praze dva dny. Když bydlíte 
u Vltavy, to je tak nádherné! Když vyjdete na „Staromák“, je tam spousta lidí, atmosféra. I v Plzni se lidi kontrolují, ale v Praze mùžete snad  vyjít 
i s cihlou na hlavì.
Lidi, kteøí bydlí na kraji Prahy, øíkají, že Praha nic moc. Ale já bydlím na Staromìstské a když vyjdete veèer, v noci nebo i ve dne, vidíte krásné zákoutí, 
všechno úplnì dýchá, je to krása!“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Foto: BoDDavid Dvoøák a Alena Pešková

Saxofonista a klarinetista Vratislav Brabenec, slavná postava èeského 
undergroundu, èlen legendárních Plastic People, je pøítel Jana Steklíka, 
výtvarníka, který kreslí pro Taneèní rozhledy krásné obrázky, vìtšinou tzv. 
òadrovky. Tentokrát se Vratislav Brabenec o prázdninách objevil v Ústí 
nad Orlicí, aby úèinkoval v pøipravovaném televizním poøadu o Janu Steklí-
kovi z cyklu o èeských výtvarnících. Natáèení jsem zpovzdálí sledoval jako 
pøizvaný divák a nežli jsme s celou spoleèností vedenou Janem Steklí-
kem a režisérem Andrejem Krobem vyrazili po undergroudových stopách 
za nejbližším Radegastem, probìhl následující rozhovor:
• Máte nìjaký vztah k modernímu scénickému tanci nebo baletu?
Vratislav Brabenec: „První vìta, abych to úplnì pøehnal...: Rád tanèím. 
A kdybyste chtìl scénický tanec, rád vám zatanèím - jsem naprosto v kon-
dici. Na scénì tancovat je nìco nádherného, samozøejmì když tancují 
ženské, je to daleko krásnìjší.
Mohli bychom tøeba zatanèit s Honzou Steklíkem. Umíme spoustu vìcí 
- my jsme svého èasu chodili od „Svitákù“ do „Bystrice“ tanèit. Bystrica 
byl významný podnik v Praze a tam jsme chodili. Pamatuji si ale, že Honza 
Steklík nebyl nejlepší taneèník. Padal. Ale jeden z vynikajících taneèníkù 

byl Láïa Bambas, který skvìle vedl na tango. V té dobì byla homose-
xualita pronásledovaná a diváci nevìdìli, že nám jde èistì o myšlenku 
tance, že nám nejde o sexuální vyžití v dotykových tancích. Obèas jsme 
tehdy tancovali tak, že se v tom dala najít tvorba. Tøeba jsme tanèili na jiný 
rytmus... - když hráli valèík, tancovali jsme tango. To je takové jazzové 
zkreslení - když jde èlovìk proti urèitému rytmu... Ono 4 krát 3 je dvanáct 
dob a 3 krát 4 je taky dvanáct, takže vždycky po dvanácti dobách, když 
si èlovìk dává bacha, se mu to sejde.“
• Skládal jste scénickou hudbu?
„Ne, nikdy jsem neskládal scénickou hudbu. Hrál jsem scénickou hudbu. 
S Mejlou Hlavsou jsme vymysleli scénickou hudbu k mé divadelní høe, 
která se dìlala v evangelickém kostele na biblické téma - babylónská vìž 
- tu hrál vlastnì jenom sám Hlavsa, ale „kecal“ jsem do toho, když se to 
mìlo dìlat. Ale líbilo by se mi, kdybych umìl udìlat scénickou muziku 
na scénický tanec - to je vrchol.
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Vratislav Brabenec o scénickém tanci
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Bylo:
F Na pultech našich knihkupectví se objevilo 1. vydání zajímavé knihy. Má název Kreativní pohyb 

a tanec ve výchovì, sociální praxi a klinické praxi. Autorkou je Helen Payneová, kniha je 
pøeložena z angliètiny a slibuje, že se zájemci dozví mnohé o taneèní a pohybové terapii.

F Na festivalu Lipnice 99 (10. - 12. záøí 1999) bylo kromì rozmarné kulturní všehochuti též avizo-
váno nìkolik taneèních pøedstavení - Mìla zde vystoupit Kristýna Lhotáková, pohybové divadlo 
Jumping Hamada z Pardubic a pantomicko - pohybové duo Lalofobia.

F Pražský komorní balet - Balet Praha stále vìnuje speciální péèi dìtem a školní mládeži. V dobì, 
kdy je náš èasopis v tiskárnì, by mìlo probìhnout pøipravené turné Baletu Praha, zaèínající 4. 
øíjna v Ústí nad Orlicí, 5. øíjna v Žamberku a konèící 6. øíjna ve Vysokém Mýtì, s dopoledními 
školními pøedstaveními s názvem Pojïte s námi do pohádky. Libreto podle èeských pohádek: 
Vladimír Vašut, Libor Vaculík, hudba: koláž z baletù Oskara Nedbala. Toto miniturné organizuje 
ústecké Klubcentrum.

F Divadlo Komedie v Praze zahájilo po rekonstrukci (pøedevším zázemí - šatny, apod.) a po letní 
pøestávce další sezónu. Už v polovinì záøí se zde objevil scénický tanec - 18. záøí 1999 Domino 
Praha - (uvedlo mimo jiné premiérovou choreografii Normana Douglase Sirens’ Song, posta-
venou pro Domino) a 19. záøí 1999 Monika Rebcová Dance a hosté. Na programu poslednì 
jmenovaného koncertu byly choreografie: No koneènì (chor.: Mirka Eliášová), Rolling Girls 
(premiéra, chor.: Monika Rebcová), a po pøestávce „Jowie, please, help me!“ (choreografie, 
námìt a scénáø Monika Rebcová).

Bude:
F I letos se mohou taneèníci v Plzni i širokém okolí inspirovat festivalem Divadlo ’99. Jedná 

se o 7. roèník mezinárodního festivalu se širším zábìrem než pouze úzce èinoherním. Koná 
se od 14. - 17. øíjna 1999 a zájemci o pohyb ocení, že velmi diskutované pøedstavení fran-
couzského cirkusovo - pohybovì - akrobaticko - taneènì - klaunského souboru Que-Cir-Que, 
které si patrnì nedávno v Praze odøekli pro velkou vzdálenost, pøijelo za nimi do Plznì. Soubor 
Que-Cir-Que vystoupí na Výstavišti v Plzni 13., 14. a 17. øíjna od 2000 hodin, v pátek 15. øíjna 
a v sobotu 16. øíjna ve 2100 tamtéž.

    Z hlediska inspirace „odjinud“ doporuèuji, kromì jiného, též vystoupení bratislavského avant-
gardního divadla Stoka. Tentokrát soubor odehraje pøedstavení s názvem Dno režiséra Blaho 
Uhlára. Stoka je tzv. autorské divadlo, o kterém se mnozí vyjadøují s respektem, bìhem pøed-
stavení mùžete zažít rùzné stavy, ale nuda to nebude...

F I letos na podzim pokraèuje Artama Praha v øadì praktických taneèních semináøù pro vedou-
cí dìtských taneèních souborù (folklórních i skupin scénického tance). Tentokrát v Ostravì 
a Mìlníku.

    Semináøe v Ostravì se uskuteèní 6. - 7.11. a 27. - 28.11.1999. Setkáte se s E.Polzerovou, 
K.Maceškovou, M.Packem, J.Lösslem ad.

    Semináøe v Mìlníku se konají 9. - 10.10. a 6. - 7.11.1999. Setkáte se s J.Mlíkovskou, B.Cveklo-
vou, Š.Kuželovou, J.Langmaierem ad.

    Telefon na Artamu Praha: 02 - 612 156 84 až 7.
F Od 16. do 23. øíjna 1999 se koná v Praze v Duncan Centre a Divadle Archa Podzimní taneèní 

festival. Pøedstaví se Boris Charmatz a Dimitrij Chamblase (Francie), Russel Malifant z Velké 
Británie, domácí Kristýna Lhotáková a Bára Látalová (mimochodem úspìšné absolventky školy 
Duncan Centre), Olga de Soto (Belgie) a Simone Sandroni a Giorgio Rossi (Itálie).

F Pøipomínáme, že v Duncan Centre poøádá víkendové taneèní kursy francouzská taneènice a cho-
reografka Marie Kinski. (Kontakt v dubnových Taneèních rozhledech). Jsou urèeny vyspìlým 
taneèníkùm. Další francouzskou taneènicí a pedagožkou, kterou mùžete na pùdì této školy 
potkat, je Anne-Marie Reynaud. 24. øíjna 1999 by zde mìla vést celodenní taneèní semináø.

F Jednou z taneèních událostí roku 2000, o které se již dnes v Praze hojnì diskutuje, je pøipra-
vovaná návštìva všech tøí skupin souboru Nederlands Dans Theater (NDT 1, NDT 2 a NDT 3) 
v projektu Jiøího Kyliána v Praze v závìru kvìtna 2000. V rámci evropského turné by soubory 
NDT mìly vystoupit ve Státní opeøe Praha. Pro nejèerstvìjší zájemce o scénický tanec pøipomí-
náme, že NDT 1 je „normální“ soubor s mnohaletou tradicí, urèený taneèníkùm produktivního 
vìku, NDT 2 je pro mladé taneèní elévy, kteøí se po taneèních studiích seznamují s profisvìtem 
a úplnou specialitou je soubor NDT 3, který je urèen taneèníkùm starších vìkových kategorií, 
pøevážnì nad 40 let.

F Uèitelky taneèních škol, studií, soukromých kroužkù apod. upozoròujeme, že kromì toho, 
že se koná v tomto školním roce celostátní soutìž ZUŠ, probìhne rovnìž celostátní pøehlídka 
dìtských nefolklorních souborù. Tato pøehlídka se koná každé dva roky a nìkolik posledních 
let mìla vždy ústøední kolo v Kutné Hoøe. Bližší informace vám sdìlí Artama Praha. O této 
pøehlídce pøineseme ještì podrobnìjší informace.

F Nelehká finanèní situace Baletu Praha pronikla i do denního tisku. Lidové noviny informovaly 
své ètenáøe, že se tento soubor ocitá po výpovìdi ze Státní opery od 30. záøí 1999 „na dlažbì“. 
Dùvod? Jen za pronájem Balet Praha zaplatí 1,8 milionu Kè!

F Na 28. listopad avizuje MJ Studio Praha pøedstavení v Divadle Komedie Praha.
F Pro ústeckoorlický okres je vyhlášena pøehlídka zájmové umìlecké èinnosti støedních škol 

a odborných uèiliš� Mládí 1999 v oboru lidový tanec, moderní scénický tanec, pøedtanèení. 
Pøehlídka se bude konat 7. prosince v Kulturním domì.

Víte o tom?

Už tolikrát jsem chtìl psát èlánek pro zájemce 
o zahranièní scénický tanec na téma: Poøiïte si 
satelit. (Vzhledem k tomu, že èasopis Taneèní 
rozhledy ètou pøedevším uèitelky ZUŠ a vedou-
cí souborù a taneènice, dodávám: Tato rada 
se týká pøedevším vás, které máte manžela 
podnikatelem.) V posledních dnech mne opìt 
pronásleduje tento námìt. Tentokrát mì kupo-
divu nenažhavil moderní tanec, ale noèní poøad 
s taneèníky a hudebníky flamenga na stanici 
RTP (portugalský program na satelitu Eutelsat). 
Ještì dnes vytleskávám trioly, když si vzpome-
nu na onu „øeku energie“. Pokud máte chu� 
a èas sledovat satelitní programy, zjistíte, 
že se dá obèas vidìt všelicos. Podotýkám, 
že pokud jste pøipojeni na kabelovou televizi 
a sledujete satelitní stanice z družice Astra, 
jako napø. PRO 7, RTL 2, SAT 1, VOX apod., 
tancování se nedoèkáte, ale to už asi víte. 
Takže kde tanec najdete? Støídavì na progra-
mech ARTE, 3 SAT, WDR, BR, TVE, RPT, TV5 
ad., vrchol pøedstavuje ovšem program MUZZIK, 
(pozor, potøebujete navíc dekodér!), kde je 
tancování dost i pro nároèného diváka... • 
...Režisérem a choreografem pøipravovaného 
muzikálu Pomáda, který mnozí asi pamatují 
v americkém filmovém originálu, je Ján Ïurov-
èík. Muzikálu se snad fanoušci doèkají na pod-
zim, já naopak èekám, že se koneènì doèkám 
podzimu muzikálù. Ale pravdou je, že mnozí 
taneèníci mají díky muzikálùm práci, z tohoto 
pohledu nelze proti muzikálùm nic namítat... • 
...Už jste slyšeli, že díky dramatickým škrtùm 
ve státním rozpoètu nebudou v kultuøe, pøesnì-
ji øeèeno v kultuøe dotované Ministerstvem 
kultury, témìø na nic peníze??? Máte chmurné 
pøedstavy o budoucnosti celostátní pøehlídky 
scénického tance Tanec, tanec... 2000 (Ústí 
nad Orlicí - øíjen) a Letních dnù tance 2000 
s festivalem 3x Modern Dance (Ústí nad Orlicí 
- èervenec)? Mohu vás uklidnit - byli jsme coby 
zástupci domácích organizátorù na Artamì 
Praha za Ivou Švarcovou, která zde zastupuje 

Kresba: Jan Steklík

F Domino Praha v Divadle Komedie
F Balet Praha dnes
F Zuzana Bacová pro Taneèní rozhledy
F Letní festival IM PULZ TANZ Vídeò
F Ateliér pohybu Dvorana Bratislava
F Jiøí Lössl pro Taneèní rozhledy
F atd. & to co se do tohoto èísla nevešlo

V pøíštím èísle 
pøineseme

Støípky: ...páté 
pøes deváté...
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scénický tanec a jasnì jsme si øekli, že: Tyto akce pobìží dál, samozøej-
mì penízky na pronájmy, poroty atd. se budou muset hledat všude 
možnì. Ovšem když si soubory zaplatí cestu a pøijedou, proè by nevy-
stoupily?... • ...Sledujete diskuzi v denním tisku ohlednì pøedpokládané-
ho ohrožení spousty kulturních nekomerèních èasopisù díky totálnímu 
nedostatku penìz na granty od Ministerstva kultury? Pokud si ještì 
všímáte záhlaví tøetí strany našeho èasopisu, víte, že tyto debaty nás 
nemohou rozházet - vycházíme bez dotací od samého zaèátku, takže 
se mùžete tìšit na Taneèní rozhledy i nadále... • ...Když jdete na tane-
èní koncert, všude vidíte pøeškrtnutý fotoaparát, èímž se rozumí, že po-
kud už nìjaký novináø nebo kdokoliv bude fotit, bude tak konat bez bles-
ku. Prý nebudou diváci rušeni. No - øeknu vám, že když máte smùlu 
a poblíž vás se usalaší fotograf od novin nebo profík se zámìrem nafotit 
nìco extra, by� bez blesku, je snad lepší si pøesednout. Blesk není 
všechno, protože zejména v tichých pasážích nebo tam, kde hudba prá-
vì nehømí, slyšíte neustále cvak - vrrrr (pøevíjení filmu), cvak - vrrrr. Divá-
ci v okruhu pìti metrù mají bezpeènì po zážitku. Navíc jak správnì tuší-
te, takový fotograf filmem nešetøí - z desítek zábìrù vybírá pozdìji v tichu 
laboratoøe ten jediný správný. Navrhuji souborùm dìlat pøed pøedstavením 
krátkou  kostýmovanou zkoušku pro fotografy, protože jinak na to doplá-
cí pøedevším taneèníci samotní - nesoustøedìnému divákovi mùžete pøi-
nášet z pódia perly a nepøebere je. Dnes už si ani nevzpomínám, pøi jaké 
to bylo choreografii letos na Entrée k Tanci, ale fotograf usilovnì maèkal 
spouš� snad zásadnì do ticha a ještì mu tak hezky kvílel fotoaparát, 
že pobavení (i nasupení) diváci se ozývali. A ptáte se, co že mì to tak 
rozhorlilo, že jsem se rozepsal? Na hodnotném záøijovém koncertu Do-
mina Praha v pražském Divadle Komedie (reportáž v pøíštím èísle), 
pøi premiérové choreografii Normana Douglase, velmi subtilní a køehké, 
pár metøíkù ode mì byl fotograf s jakýmsi impozantním fotografickým 
strojem snad s pùlmetrovým objektivem - myslím, že všichni okolo a to 
do znaèné vzdálenosti spíše poèítali zábìry nežli hodnotili choreografii. 
Hudebních zákonù znalý mohu prohlásit, že èím delší a tlustší objektiv, 
tím vìtší rezonanèní neboli ozvuèná skøíòka (cvak - vrrrr). A závaznì pro-
hlašuji, že mì daleko ménì rušila jakási paní, která si bìhem pøedstave-
ní pøece jen s laciným fotoaparátem párkrát blýskla - pokud se tak nedì-
je do tmy, patøí to k pódiím - show, blesky fotoaparátù, ruch fanouškù. 
Na pøehlídkách a festivalech se asi fotografù nezbavíme, ale u „celove-
èerákù“ navrhuji zvát fotografy pøed nebo po... • ...Jaroslav Langmaier 
- jeden z pedagogù Soudobého taneèního divadla Jiøího Rebce, konèí své 
pedagogické pùsobení u tohoto souboru po vzájemné dohodì (èi spíše 
nedohodì)... • ...Všichni, se kterými jsem zatím mluvil o pražské regio-
nální pøehlídce scénického tance Tanec, tanec... 99, se shodují na tom, 
že v první øadì z hlediska úèasti (díky tomu i nižší úrovni), se jednalo 
témìø o propadák. Navíc z pražského kola kromì Impulsu postupuje ZUŠ 
Litvínov. Že by soumrak tance v Praze? Ale pozor. Pro pøíští rok se našel 
nový poøadatel a pražská regionální pøehlídka by mìla mít i dùstojné 
prostøedí - vìøte, nevìøte v Divadle Komedie! Víc zatím neprozradím, 
ale o to víc držím palce, aby se vše vydaøilo!... • ...S Pavlem Kozákem, 
hudebním kritikem a publicistou (známý napø. z práce v porotì celostát-
ního finále Tanec, tanec...) jsme se dohodli, že èeští kumštýøi podceòu-
jí Internet a jeho možnosti. Víte napø. o tom, že Taneèní rozhledy mají 
svoji specifickou verzi i na Internetu, kde je pro zájemce navíc i kalendáø 
akcí, do kterého nám mùžete posílat svoje termíny koncertù, festivalù 
apod.? Díky Internetu se tak o vašich aktivitách mohou dozvìdìt i tam, 
kam jinam nedosáhnete (nejen v Americe, ale i v první vesnici za Prahou 

nebo Brnem!). Taneèní rozhledy si díky Internetu objednali i zájemci 
z jinak velmi tìžko dostupných obcí. Nepodceòujte nadšence, kteøí blou-
dí po Internetu - váš soused, bydlící za rohem, si možná nevšimne plaká-
tu na koncert vašeho souboru, ale mùže se o nìm dozvìdìt doma 
u obrazovky poèítaèe z Internetu. Nezapomeòte nás proto upozornit vèas 
na vaše aktivity... • ...Vidìli jste èasopis s názvem Štìpánská 35 (Nou-
velle revue francaise de Prague, èíslo 9 - 12? Jedná se o kulturní revue, 
kterou vydává Francouzský institut v Praze. Francouzské taneènice a pe-
dagožky (pøedevším Marie Kinski) a škola Duncan Centre Praha (vèetnì 
Podzimního festivalu tance, který probìhne ze znaèné èásti na pùdì 
Duncan Centre) je zde skloòovaná na stranì 1, 8, 9, 30, 31, 34, 35, 
36. Skvìlé. Mimochodem, sleduji tuto revue cca dva roky, bìhem kterých 
zde dìní okolo školy Duncan Centre obèas bývá zmiòováno. Styky školy 
s Francouzským institutem jsou evidentní, pøipomínám si, že i promítání 
filmù k výroèí Isadory Duncan, probìhlo v kinosálu Francouzského insti-
tutu... • ...Dnes v poledne u obìda mì pøekvapil Bohumír Džubej, vyda-
vatel Taneèních rozhledù. Pøihnal se plný nadšení, že má novou položku 
pod poèítaèovou myš - s nádhernou taneèní reprodukcí(!). Vzhledem 
k tomu, že jsem mnoho èetl o procesech probíhajících v podvìdomí a ne-
vìdomí, nepochybuji o tom, že od nynìjška se mu o tanci bude i zdát... 
• ...Byli jsme se podívat o prázdninách (ne poprvé) v pražském Divadel-
ním ústavu. Pøipomínám, že se nachází kousek za Prašnou bránou 
smìrem ke Staromìstskému námìstí a pro taneèníky je zajímavý tím, 
že v jeho útrobách se nachází Kyliánova Nadace. Tentokrát jsem byl 
zvìdavý na knihovnu Divadelního ústavu, kde mùžete najít spoustu zají-
mavých èasopisù pøedevším z divadelní branže. Samozøejmì zde nechybí 
Taneèní rozhledy. Byl jsem zvìdavý, jak je knihovna navštìvována - pøi-
mìøenì. Nával tu nebývá, ale lidi pøichází. Mimochodem, knihovnice byla 
jak sympatická, tak ochotná, takže se nemusíte bát ani vy, zajít si sem 
pøeèíst v klidu cokoliv o divadle nebo tanci...

Regionální kolo celostátní pøehlídky Tanec, tanec... ’99
Praha - 11.9.1999 - KD Krakov

Program:
Sokol Vysoèany - Soòa: Bouøe na jezeøe (5 min.)

ZUŠ Litvínov: Sny a pøedstavy (4:18 min.)
Freedom TŠ Hes: Stíny promlouvají za nás (4:45 min.)

TS Impuls: Dammit (2:53 min.)
Sokol Vysoèany - Soòa: Falešné pokání (4:30 min.)

Rytmus Úvaly: V šeru (3:17 min.)
TS Impuls: Nothing Else Matters (4:00 min.)

Porota pracovala ve složení:
Petr Tyc, taneèník, choreograf (Praha)

Jaroslav Langmaier, taneèní pedagog (Praha)
Iva Švarcová, IPOS - ARTAMA (Praha)

Na postup do celostátního kola pøehlídky v Ústí nad Orlicí porota 
doporuèila tyto choreografie (bez udání poøadí, podle abecedy):

TS Impuls: Nothing Else Matters
ZUŠ Litvínov: Sny a pøedstavy

Foto: mnPrùèelí Divadelního ústavu

S takovou podložkou pod myš se pracuje jedna báseò.
Jenom je škoda, že u ní nebyly žádné údaje o choreografii,

jejím autorovi a autorovi fotografie. Co na to autorská práva?

Tanec, tanec... ’99 - Praha
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MŠMT vyhlašuje pro šk. rok 1999/2000
SOUTÌŽ TANEÈNÍHO OBORU ZUŠ

Ústøední kolo soutìže: 19. - 21.5.2000 Svitavy

Organizátor ústøedního kola soutìže:
Základní umìlecká škola, T.G.Masaryka 25a, 568 02 Svitavy, øeditel 

Mgr. Karel Sax, tel.: 0461 - 23312
Pøedsedkynì taneèní sekce Ústøední umìlecké rady ZUŠ ÈR: Jena Ja-

novská, ZUŠ, T.Brzkové 33, 318 12 Plzeò, tel.: 019 - 280468

Pøehlídka bude zamìøena na souèasný, lidový a klasický tanec a v jed-
notlivých kategoriích bude specifikována. Navazuje pouze na vyuèovací 
pøedmìty, které jsou stanoveny uèebními plány pro ZUŠ. Jednotlivci 
se mohou pøehlídky úèastnit i v taneèní skupinì.
Pøehlídka se bude konat ve ètyøech vìkových kategoriích. Pro zaøazení 
do vìkové kategorie je rozhodující dosažený vìk žáka v kalendáøním 
roce konání pøehlídky a vìk vìtšiny úèinkujících v taneèní skupinì (kro-
mì hudebního doprovodu). Žáci s rozšíøenou výukou se pøehlídky úèastní 
v samostatné skupinì v rámci jednotlivých kategorií.

I. kategie: žáci ve vìku 7 - 10 let
Disciplíny:
Ä Dìtské lidové taneèní hry, dìtské taneèní skladby nefolklorní.
    Rozsah skladby taneèní skupiny max. 10 minut. Poèet úèastníkù 

ve skupinì max. 15 (v pøípadì živého hudebního doprovodu max. 
20).

II. kategorie: žáci ve vìku 11 - 12 let
Disciplíny:
Ä Souèasný tanec, lidový tanec a klasický tanec.
    Rozsah skladby taneèní skupiny max. 10 minut, jednotlivci 3 minuty. 

Poèet úèastníkù ve skupinì max. 15 (v pøípadì živého hudebního do-
provodu max. 20).

III. kategorie: žáci ve vìku 13 - 14 let
Disciplíny:
Ä Souèasný tanec, lidový tanec a klasický tanec.
    Rozsah skladby taneèní skupiny max. 10 minut, jednotlivci 5 minut. 

Poèet úèastníkù ve skupinì max. 15 (v pøípadì živého hudebního do-
provodu max. 20).

IV. kategorie: žáci ve vìku
    a) 15 - 18 let
    b) 19 let a výše
Disciplíny:
Ä Souèasný tanec, lidový tanec, klasický tanec, historický tanec, taneèní 

pantomima. Rozsah skladby taneèní skupiny max. 15 minut, jednot-
livci 5 minut. Poèet úèastníkù ve skupinì max. 15 (v pøípadì živého 
hudebního doprovodu max. 20).

Organizace pøehlídek:
Okresní pøehlídky.......... : 17.1. - 25.2.2000
Oblastní pøehlídky......... : 20.3. - 28.4.2000
Ústøední kolo ............... : 19.5. - 21.5.2000

Úèast na pøehlídce je dobrovolná, zájemci se pøihlásí u pøedsedy taneè-
ní sekce oblastní umìlecké rady ZUŠ do 15. listopadu 1999 (potvrzení 
úèasti).
Okresní i oblastní pøehlídka musí probìhnout za úèasti poroty povìøené 
pøedsedou taneèní sekce oblastní umìlecké rady. V pøípadì menšího 
poètu úèastníkù je možné slouèit více okresù.
Okresní pøehlídku organizuje pøedseda taneèní sekce okresní umìlecké 
rady, není-li ustanoven, je tøeba zvolit zástupce z øad taneèních pedago-
gù daného okresu.

Hodnocení pøehlídek:
Pro objektivnost ve výbìru z jednotlivých postupových kol (obzvláštì okres-
ních) bude porota složena z èlenù ústøední umìlecké rady ZUŠ a dalších 
kvalifikovaných odborníkù, nejlépe vždy ve stejném složení. Pøehlídka 
bude probíhat anonymnì (bez uvedení jména školy a pedagoga). Nebude 
urèováno poøadí, ale pouze postup do vyššího stupnì kola pøehlídky.

Kritéria hodnocení:
Porota hodnotí jednotlivá vystoupení slovnì formou diskuse s dùrazem 
na:
•  výbìr taneèní skladby, tj. volbu hudební pøedlohy (emocionální pod-

nìty, umìlecká hodnota), její pøimìøenost a vhodnost pro taneèní 
zpracování danou vìkovou skupinou, volbu námìtu, tj. vazba obsahu 
a charakteru tance na hudební pøedlohu, hravost, poetiènost, drama-
tiènost, humor

•  choreografické zpracování, tj. volbu taneèních prvkù, jejich pøimìøenost 
a vhodnost vzhledem k vìku úèinkujících, vyjádøení hudby a námìtu, 
prostorové èlenìní, celkový dojem (zajímavost, nápaditost)

•  provedení, tj. úroveò taneèní techniky, hudební cítìní, prostorové 
cítìní, vzájemné vztahy a celkový taneèní projev (pøirozenost, kultivo-
vanost, jistota, pøesnost, zaujetí)

•  výtvarnou stránku taneèní skladby, tj. vhodnost, funkènost a estetickou 
kvalitu kostýmù (tvar, barvy), rekvizity, doplòky, scénu, svìtlo (vkusné 
podtržení námìtu), charakter tance, choreografie, u jednotlivcù taneèní 
role

•  kvalitu hudebního doprovodu

Poznámka:
Na závìr oblastního i ústøedního kola se doporuèuje uspoøádat rozborový 
semináø. Všichni uèitelé taneèního oboru by mìli mít možnost zúèast-
nit se oblastního, popøípadì ústøedního kola pøehlídky a následného 
rozborového semináøe. Øeditelé škol by je mìli v zájmu jejich dalšího 
odborného rùstu uvolnit.

SOUTÌŽ TANEÈNÍHO OBORU ZUŠ

Foto: BoDMimi Fortunae v choreografii SVATEBNÍ Foto: BoDC-Dance v choreografii KDYŽ SE DVA...
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Pod tímto názvem se skrývá tradièní brnìnský festival (letos 7. roèník) 
poøádaný v malebném prostøedí Letní scény na hradu Špilberk. Pokud 
pøijedete nìkdy na jaøe nebo v létì do Brna, zajdìte si na Špilberk na pro-
cházku, stojí to za to. Ze støedu mìsta - z námìstí Svobody ujdete cca 
10 - 15 minut chùze a už jste v parku areálu hradu.
Festival Hradní bašta trvá od poloviny èervna cca témìø celý mìsíc, v prù-
bìhu kterého se zde vystøídávají divadelní, hudební a taneèní skupiny, 
pøinášející vesmìs kvalitní, tzv. nekomerèní kulturu. Letos zde festival 15. 
èervna zahajovalo divadlo Orfeus Radima Vašinky z Prahy. Z taneèních 
skupin zde letos vystupovalo MJ Studio Praha Milany Ježkové, C-Dance 
Ústí nad Orlicí, samozøejmì hostitelé - brnìnští Mimi Fortunae ve své 
moderní i historické tváøi, festival uzavíralo vystoupení Malého taneèní 
seskupení Brno a Taneèního divadla Mimi Fortunae Brno. V minulých 
letech tu vystupoval napø. slovenský Bralen, Domino Praha aj.
Festival poøádá Taneèní divadlo TC KTK Mimi Fortunae ve spolupráci 
s Muzeem mìsta Brna.
S øeditelem festivalu Slavojem Látalem a Michaelou Blažkovou, která je 
jakousi výkonnou vedoucí souboru, eventuelnì je prodlouženou rukou 
vedoucí a choreografky Hany Smièkové - Látalové jsem si o festivalu 
krátce popovídal:
• Proè poøádáte festival Hradní bašta?
Michaela Blažková: „Abychom mìli kde hrát, abychom mìli kam pozvat 
soubory a abychom v Brnì nìjakou kulturu v létì vùbec mìli. Protože 
kromì Brnìnského kulturního léta se tu nic moc kulturního nedìje. Je tu 
samozøejmì spousta techno-diskoték nebo rockových akcí, ale urèitá èást 
kultury chybí. Protože Hradní bašta obsahuje v nabídce divadla, hudební 
koncerty i tanec, je pøístupná pro širokou diváckou obec.“
• Jak vznikl festival?
Slavoj Látal: „Zcela po pravdì musím øíci, že jsme jednou nìkdy brzo 
na jaøe skonèili zkoušku a šli jsme po zkoušce svlažit hrdélko a postìžo-

vali jsme si navzájem, že tu v Brnì nic nefunguje. My jsme tehdy byli zaøí-
zením Muzea mìsta Brna - Špilberku. Znali jsme zdejší prostory, zkoušeli 
jsme nahoøe v bývalé galerii. A øíkali jsme si, proè se na Špilberku, i když 
se rekonstruuje, nic nedìje. A tak jsme si vymysleli festival. Bez sponzorù, 
bez nièeho, jsme udìlali první roèník. Zaèali chodit lidi a tak jsme si øekli, 
už z principu, že do toho pùjdeme dál. Zùstalo nám dodnes, že festival 
dìláme bez sponzorù. Sem tam nìkde seženeme dva tøi tisíce, ale to je 
všechno. Takže je to pro nás obrovské riziko, protože naše taneèní divadlo 
není spolkem bohatcù a jde nám o dost, když se to sesype. Letos, když 
prší, je to dost tìžké. Ale už toho nemùžeme nechat, celé naše divadlo 
na tom pracuje na propagaci, v pøípravì a ve všem. Dìlají to zadarmo. 
Je v tom kus hrdosti, že jsme udìlali jeden z nejnavštìvovanìjších fes-
tivalù v Brnì. Lidi se sem nauèili chodit. Øíkáme, že chodí na naše žluté 
plakáty. Letos je ale fakt špatný rok, možná to je i ekonomickou situací 
obyvatelstva, ale kvùli tomu to rozhodnì nezabalíme.“
Dìkuji za rozhovor.

Brnìnskému festivalu Hradní bašta pøeji mnoho dalších úspìšných roèní-
kù, a Bròákùm mohu jen gratulovat k tak odhodlaným organizátorùm jako 
je Slavoj Látal a celé vedení Taneèního divadla TC TKT Mimi Fortunae. 
Protože jsem zde v Brnì na Hradní baštì byl se souborem C-Dance, 
vedeným Evou Veverkovou, nezbývalo mi než obdivovat, jak prostøedí 
zámeckých stìn a celá venkovní scenérie umocòuje prožitek z tancù 
obou souborù - hostitelù Mimi Fortunae i C-Dance. Nemohl jsem pøi této 
pøíležitosti nevzpomenout na festival v Avignonu, kde taková a podobná 
prostøedí neustále využívají ke kulturní prezentaci taneèních, hudebních 
a divadelních souborù. V tomto naše republika velmi pokulhává (ne, že by 
nebylo venku kde v létì vystupovat) a o to vìtší obdiv si zasluhuje Taneèní 
divadlo Mimi Fortunae za tuto organizátorskou èinnost.

-mn-

Hradní bašta - Brno

Foto: BoDMimi Fortunae v choreografii MOTLITBA KAMENE
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Název letošní premiéry souboru Antares asi ledaskomu mnoho neøekne. 
Proto jsem požádal Vlastimila Èerva, vedoucího a choreografa Antares, 
aby vysvìtlil ètenáøùm Taneèních rozhledù, o co jde:
Vlastimil Èerv: „Díky moji manželce jsem poznal tradièní èínskou medicí-
nu. Ta je spojená - a dá se snad pøímo øíci -, že jejím základem je filozo-
fie. Východní filozofie. Zaèal jsem se orientovat tímto smìrem, až jsem 
jednoho dne narazil na knížku, která se jmenuje Mezi životem a smrtí. 
Je na motivy tibetské Knihy mrtvých, ale napsal ji jiný autor. V této knize 
je víc pracováno s lidským citem a s lidstvím vùbec.
Kniha Mezi životem a smrtí mì hroznì moc ovlivnila a tak se mnou za-
hýbala, že jsem ucítil potøebu se k tématu vyjádøit z hlediska toho, co já 
dìlám, to znamená tancem.
Vzniklo Bardo. Bardo jsou stavy na hranì èehosi, kdy se èlovìk dostává 
mimo normální lidské uvažování, kdy se zastaví mysl a je mu hezky a neví, 
co se mu dìje - napø. když usíná a tìsnì pøed tím, než usne. V životì jsou 
tisíce takových okamžikù... Naše Bardo je Bardo mezi životem a smrtí, 
kdy èlovìk umírá a rozpadá se mu vnímání.
Taneènice v jedné èásti køièí, podruhé bìží po diagonále a nekøièí, má 
jenom otevøenou pusu, protože už nemùže køièet, taneèníci - lidé jsou 
zahalení, už nemají oblièeje, odchází... Jsou tam èásti jakoby zdánlivì 
pøíjemné a potom je to støižené nìèím úplnì jiným... Literatura to popi-
suje tak, že jak èlovìk žije, potom i prožívá tyto bardické stavy. Jenom je 
všechno znásobené, hnané jakoby na hranu.
Já jsem se to snažil znázornit mimo jiné i tím, že jsem použil zavìšené 
dlouhé pruhy látek na tazích, na kterých se houpáme, abych získal prostor. 
Obèas se to daøí, ne poøád, ale nejsme jenom na zemi, na baletizolu 
na jevišti, ale jsme i nahoøe...“
• Myslím, že se s tímto pøedstavením každý vyrovnává po svém, podle 
toho jestli urèité knihy pøeèetl nebo ne. Pro mì je to absolutnì èitelné 
pøedstavení v tom nejlepším slova smyslu, i když je možné, že pro orto-
doxního realistu, hledajícího v pøedstavení svùj pøíbìh, bude pøijetí Barda 
problematiètìjší.
„To je jasné. Já sám se možná nevyhnu, ještì až budu stavìt další pøed-
stavení, že ještì nìco takového z toho bude cítit. Myslím, že urèité vìci 
jsou základní otázka lidství. Snažil jsem se, aby moji taneèníci pochopili, 
proè Bardo dìlám. Ze zaèátku jsem rùzné relaxace a meditace dìlal 

a soubor nechápal, co se dìje. Ale postupnì jsem zaèal vysvìtlovat, 
až jsme se dostali až k jádru vìci.“
Dìkuji za rozhovor.

Co øíkají taneèníci souboru Antares Bardu a jak tanec pøijímají, jsem 
se pokusil zjistit malou anketou mezi nimi:
q „Podle mì pokaždé, když tancujeme Bardo, je moc znát, jestli se do-

staneme do prožívání pøi zkoušce i pøedstavení. Protože když se Bardo 
neroztancuje naplno, tak je zbyteèné dìlat.“

q „Bardo není jen o tancování, je to souèást života. Každý tam potká 
vìci, které se ho hodnì dotýkají.“

q „Není èerná, není bílá, není teplo, není zima, není èas a život se roz-
plynul v Bardo.“

q „Jsem ráda, že vím nebo aspoò tuším o tom, co nás všechny jednou 
èeká a nemine a že mohu aspoò trochu ovlivnit svùj život, své proží-
vání.“

q „Já dìkuji za všechno, - že to mohu prožít a tancovat. Díky moc.“
q „Bardo asi není jenom hudba a choreografie. Je to daleko víc, co si 

mùžeme èásteènì prožít, když tancujeme. Jsem vdìèná, že Bardo 
mùžeme tancovat a èásteènì Bardo i prožívat.“

q „Ne každý si umí Bardo prožít nebo bude umìt prožít. Mì se to možná 
poštìstí díky této choreografii.“

q „Bardo? Nejde o to, uchopit jej myslí, pochopit ten okamžik, ale prožít 
jej.

q „Bardo je vlastnì život. A vlastnì i v tancování prožívám to, co v životì 
a moc mi tancování pomáhá øešit situace v normálním životì.“

q “Nevím jestli pøesnì chápu, co je Bardo nebo jestli lze Bardo prožít 
bìhem života. Ale chápu to jako odosobnìní od sebe samého, ztrátu 
vlastní identity, rozplynutí psychických i fyzických hranic, kontur. Prostì 
rozplynutí, souznìní s nìèím, pøechod nìkam. Tak nìjak...“

Omlouvám se všem dalším èlenkám a èlenùm souboru, které jsem 
do ankety nepøepsal. Nicménì si myslím, že i tato malá výpovìï zhruba 
poloviny èlenù Antares svìdèí o tom, že jsou pro vìc zapálení a že ví, 
o èem tanèí. A jestli jsem vám ještì neporadil, abyste se šli podívat 
na jejich pøedstavení, zkuste to! Zajímavé je v každém pøípadì.
                                                                                                 -mn-

O èem se mluví: Bardo? Bardo!

Foto: BoDUSK Antares - BARDO
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Pohybové studio Gardes z Prahy poøádalo letos svoje tradièní letní soustøe-
dìní v Dobrušce. V rámci mapování èeské taneèní scény jsem byl zvìdavý, 
jak takové soustøedìní souboru vypadá, v jakých probíhá podmínkách, 
jak k nìmu pøistupují samotní taneèníci. A když mi ještì Iveta Hybnerová, 
vedoucí P.S. Gardes napsala, že bude pøítomna i èlenka souboru, která 
se právì vrátila ze studia na støední škole v Kalifornii (USA), kde se vì-
novala mimo jiného i modernímu tanci, už jsem zkoumal jízdní øády.
Dobrušku zná asi každý z obrozenecké ságy Aloise Jiráska. Byl jsem 
tam poprvé a nepochybuji o tom, že pro Pražáky mùže mìsto svým po-
klidným koloritem mít své kouzlo. Tréninky probíhaly v tìlocviènì støední 
prùmyslové školy elektrotechnické a sál, jak je vidìt i z fotografií, dával 
taneèníkùm køídla (viz foto na tøetí stranì TR).
Tréninky vedla Iveta Hybnerová, kromì vlastního cvièení zde soubor 
pracoval též na svých choreografiích. Cvièení, které jsme s kolegou vyda-
vatelem a fotografem Bohumírem Džubejem sledovali, musím oklasifiko-
vat známkou za jedna, metodicky mìlo logiku, posloupnost a cíl a další 
rozmìr mu dávala snaha všech èlenek souboru. Jak Iveta Hybnerová 
pozdìji prohlásila: „Mìli byste jezdit èastìji!“ Dùvod byl jasný, dìvèata 
ze souboru si prostì pøed námi nechtìla „utrhnout“ ostudu.
• Jak je možné, že se pražský soubor objeví jen tak v Dobrušce?
Iveta Hybnerová: „Když jsme existovaly asi dva roky, uvìdomily jsme si, 
že bez letního soustøedìní to nepùjde. Dva mìsíce prázdnin je dlouhá 
doba, potom zase všechno znovu dávat dohromady... To se týká techni-
ky i choreografií.
Proè Dobruška? Mám tu provdanou kamarádku, se kterou jsme studova-
ly v Olomouci tìlocvik - fakultu. Byly jsme obèas v kontaktu a když jsem 
se jednou vracela z dovolené, jsem se tady zastavila. Od jejího manžela, 
rovnìž tìlocvikáøe, jsem se dozvìdìla, že škola, kde vyuèuje, pronajímá 
tìlocviènu badmingtonistùm z Prahy. Zapøemýšlela jsem, jestli by to 
nebylo i pro nás, našli jsme termín...
Co se týká správného naèasování a zároveò ještì, aby si èlenky pøed 
záøím vydechly, dodržujeme tradièní termín druhého týdne v srpnu. Poèítá 
se s námi pravidelnì. Jsme zde po ètvrté. Je tu i internát, asi kilometr 
od školy.“
• Jako spolupoøadatel všeho možného se samozøejmì zajímám, kolik 
si zde úètují?
„V tìlocviènì 160 za hodinu a za internát 70 korun za noc. V tìlocviènì 
strávíme ráno dvì a pùl hodiny a dvì a pùl odpoledne. Takže pìt hodin. 
Nejedeme poøád naplno. Díky specifice letního soustøedìní máme víc 
èasu cvièení zastavit, vysvìtlit, co je potøeba. Je více èasu na improvizaci, 
na vlastní tvoøivost lidí, aby sami ukázali, jak pøemýšlí, co je napadá.
Døíve když jsme zaèaly s tøíhodinovým tréninkem, jsme zjistily, že je to 
neefektivní - snižuje se pozornost, narùstá únava. Celkem jsme zde 
deset dnù.“
• Holky se na soustøedìní skládají?
„Ano, celkovou sumu rozpoèítám. Sponzory nemáme. Jídlo si platíme 
samy a cestu taky. Máme tady možnost chodit do školní jídelny, kde se dá 

vybrat ze tøí jídel, jí se ve velmi pøíjemném prostøedí. Ale jsou holky, které 
na obìdy nechtìjí chodit. Takže si každý rozhodne, co chce.“
• Jak probíhá vaše cvièení?
„Ráno zaèneme krátkým protažením a masážemi. Namáhaná místa - lýtka 
apod. Maséra zatím nemáme. Patøí to k tancování, taneèník by mìl makat 
a znát své tìlo, nejen po stránce fyziologické a anatomické, ale mìla by 
se pro nìho stát samozøejmostí i kvalitní regenerace. Co se týká doplò-
ování tekutin, to už je dnes naštìstí samozøejmostí. Vìdìt o vlivu tepla, 
chladu. Èlovìk si nìkde sedne a vstane s ústøelem...
Potom dìláme nìco z techniky, vìtšinou základy Graham nebo Limona, 
základy klasiky... Následují prostorové vìci, hodnì bìh, chùze. Je to 
dùležité - taneènice mùže tøeba zatoèit piruetu, ale když má nìkam 
popobìhnout, je prùšvih!
To už nám jednou øíkala nìjaká taneèní pedagožka: Uvidíte sami, že zdán-
livì nejjednodušší vìci jako bìh, chùze, jsou nejtìžší.
Postupnì se dostáváme ke skokùm, k toèení. Prvky se snažím dávat 
do vazeb, kdy taneènice, aniž by to tušily, se pøipravují na nìjakou cho-
reografii.
Na konec máme choreografie, na závìr protažení nebo rehabilitaci.
Do pùl páté je pøestávka a potom si zvu holky, se kterými chci dìlat 
choreografie. Nacvièují se i alternace, protože když pøijde pøedstavení, 
a nìkdo omarodí, je prùšvih. Proto jsem všechno zaèala alternovat. Na pùl 
šestou pøijde zbytek souboru. Znovu rozcvièka, potom na prostoru, ale to 
dìláme už spíše jazz. Na závìr improvizaci, rehabilitaci.“
• Co máte jako obèanské povolání?
„Uèím tìlocvik.“
• Jak relaxujete, teï mám na mysli háèkování, apod.?
„Usínám u televize, to je pravda, ale mám osmiletou dceru a veškerý volný 
èas vìnuji jí. Snažíme se hodnì chodit do divadla, obèas na nìjaký muzi-
kál, výstavy nebo nìkam do staré Prahy jdeme koukat na architekturu.
Já se pøehrabuji poøád v muzice. Hudba je vlastnì i jeden z dùvodù, proè to 
všechno dìlám. Nìco slyším, až mì zamrazí nebo se mi vybaví asociace. 
Samozøejmì, že nìkdy totálnì nic. Nemùžu slyšet techno, dechovku. Jinak 
poslouchám folk, vážnou muziku, artrockové vìci. A mám radost, když 
nìco objevím sama, ne nìco, co jsem nìkde už ètyøikrát slyšela. Chodím 
do pùjèovny kompaktù. V pùjèovnì je výhoda, že si pøinesete domù dvacet 
diskù. Pøes noc sluchátka na uši a dìlám si poznámky... Nìkdy je dobré 
si pøeèíst nìjaký hudební èasopis, který mi dá tip.“
• Tanèí dcera?
„Tanèí - chodí do Soukromé baletní školy Jána Nemce na Žižkovì. Tam 
ji vozím dvakrát týdnì.“
Dìkuji za rozhovor.
Zajímavé povídání se Zuzanou Böhmovou o pobytu v Americe a s další 
èlenkou P.S. Gardes Markétou Jirkù pøineseme v pøíštím èísle.

-mn-

P.S. Gardes v Dobrušce

Foto: BoDTaneènice, zcela netaneènì, v prùbìhu taneèního semináøe, pro náš taneèní èasopis TANEÈNÍ ROZHLEDY ®
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FOTOSOUTÌŽ

Soutěžní snímek č. 17:       ZUŠ Svitavy - Škola, základ života (chor.: Květa Hrubešová) - autor: p. Sychra
Soutěžní snímek č. 18:       ZUŠ Svitavy - Apokalypsa (chor.: Květa Hrubešová) - autor: p. Sychra
Soutěžní snímek č. 19:       ZUŠ Svitavy - Apokalypsa (chor.: Květa Hrubešová) - autor: p. Sychra
Soutěžní snímek č. 20:       ZUŠ Svitavy - Apokalypsa (chor.: Květa Hrubešová) - autor: p. Sychra

Vážení čtenáři.
Dnes vám představujeme další soutěžní snímky, které přišly do naší soutěže, vyhlášené v čísle 5 na str. 17. Propozice najdete také na 
našich Internetových stránkách spolu s barevnou verzí fotografií. Náš časopis najdete na adrese http://www.bod.cz. Zaslané fotografie 
budou také umístěny na CD-ROM našeho časopisu. Proto neváhejte a posílejte své fotografie - můžete i vyhrát! Propozice najdete v čísle 
5/1999 na straně 17.

BoD

Soutìžní snímek è. 17

Soutìžní snímek è. 18

Soutìžní snímek è. 19

Soutìžní snímek è. 20



CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
SCÉNICKÉHO TANCE

22.10. - 24.10.1999
Ústí nad Orlicí

Roškotovo divadlo
Pátek 22.10.1999 v 1900 F Roškotovo divadlo F Večer moderního tance
vystoupí: Soudobé taneční divadlo Praha Jiřího Rebce (galaprogram u příležitosti 20. výročí založení souboru)

Sobota 23.10.1999 v 1330 F Roškotovo divadlo F Celostátní přehlídka scénického tance Tanec,tanec... 99
Sobota 23.10.1999 v 1930 F Roškotovo divadlo F Galakoncert vybraných choreografií
Neděle 24.10.1999 v 900 F Sál Klubcentra (dříve SKS) F Rozborový seminář

V rámci Celostátní přehlídky Tanec, tanec... 99 budou probíhat v sobotu od 900 do 1230 a v neděli
od 900 do 1230 praktické taneční semináře pod vedením zkušených lektorů, předběžně dohodnuto 
s Ivanou Kubicovou (Praha) a Jaroslavem Langmaierem (Praha). Informujte se u Klubcentra Ústí 
nad Orlicí, Dělnická 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 0465 - 52 10 47, fax: 0465 - 52 39 75.

Pořádají:
     IPOS ARTAMA Praha
          Sdružení příznivců regionální kultury REGIKA
                Taneční sdružení EVA
                     Klubcentrum Ústí nad Orlicí
                          za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 

Dotazy též zodpoví:
     IPOS ARTAMA Praha - Iva Švarcová
     Křesomyslova 7
     140 16 Praha 4 - Nusle
     tel.: 02 - 61 21 56 84 až 7
     fax: 02 - 61 21 56 88


	Taneční rozhledy - obálka 09-1999.pdf
	Taneční rozhledy - střed 09-1999.pdf

