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Taneční studio Light, existuje už 11 let a tvoří jej asi 50 dětí ve věku od 
4 do 17 let. Cílem Studia je využití všech výchovně-uměleckých možností pro 
všestranný rozvoj osobností dětí. Nejedná se o práci výhradně uměleckou. Jde 
spíš o to vést děti k uvědomělému a kultivovanému pohybu, zdokonalovat je-
jich taneční techniku s důslednou snahou nepotlačit spontánní radost z pohy-
bu a přirozenost tanečního sebevyjádření. 

Inspiraci čerpáme z pedagogických 
systémů vycházejících z respektová-
ní individuality žáků a z takových 
současných tanečních technik, které 
dětem umožňují vyjadřovat se za 
sebe a ze sebe. Veřejná představení 
dětí nemají za cíl „předvádět, co 
jsme se naučili“, ale smyslem je 
právě pokus o sdělení a seberealiza-
ci prostřednictvím tance a divadla. V 
neposlední řadě jsou veřejná vy-
stoupení vyvrcholením společné 
práce, jež zřetelně ukáže, kam jed-
notlivé děti i celý soubor pokročily. 
Důležitý je důraz na soudržnost 
skupiny, schopnost dětí předávat si 

mezi sebou zkušenost a především na vzájemné vztahy a úctu mezi staršími a 
mladšími. 

Soubor od jeho počátku vede Lenka Tretiagová, absolventka DAMU v 
oboru dramatická výchova. Spolu s externími lektory z oboru tance 
(současného i lidového) a divadla, účastmi na seminářích a dílnách se snaží 

Dětský soubor tanečně-pohybového divadla  
při ZUŠ na Popelce Praha 5 

Taneční studio Light 
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zajistit dětem kontinuální umělecký rozvoj. V současné době děti pracují 
pravidelně dvakrát týdně ve skupinách rozdělených podle věku a zkušeností. 

Kromě práce v hodinách a na seminářích se snažíme v diskusi reflektovat 
náročnější filmová, divadelní a taneční představení, která děti viděly, a snaží-
me se rozpoznat vyprávěcí postupy a inspirovat se jimi pak pro vlastní práci. 

Tradiční 
jsou pravi-
delná sou-
středění ce-
lého soubo-
ru a prázd-
ninové ak-
ce. Vychází-
me z toho, 
že potřebou 
dětí je vše-
stranný po-
hyb, který 
pozitivně 
ovlivňuje 
psychofyzic-
kou rovno-
váhu člověka. Proto svou uměleckou práci rozšiřujeme o společné atraktivní 
sportovní aktivity – děti se učí jezdit na koních, umí dobře ovládat malé pla-
chetnice, mají bohaté zkušenosti s vysokohorskou turistikou, pod vedením 
lektorů se učí zvládat základy lezení po skalách, jezdíme na kolech, lodích a 

díky přízni pracovníků CHKO Třeboň-
sko se děti učí aktivně poznávat a 
chránit přírodu – využíváme vše-
stranného zájmu dětí tak, aby se 
učily aktivně využít svůj volný čas. 

Taneční studio Light se mnoho let 
pravidelně účastní různých soutěží 
– Mistrovství tanečních formací, Závo-
dy Sokola Jinonice, Přehlídka dětských 
souborů scénického tance, Mateřinka, 
Tanec v tanci, Tanec – tanec atd. Kaž-
doročně naše choreografie postupují 
do národních kol a získávají ocenění na 
jednom z prvních tří míst. Předposlední 
představení Hra na Marii zahajovalo v 
červnu 2004 mezinárodní festival Ta-
nec Praha v divadle Ponec. Se stej-
ným představením soubor reprezen-
toval zájmovou uměleckou činnost 
českých dětí v Bavorsku, kde byla 
hra (navzdory jazykové barieře) přija-
ta dětmi i dospělými s velkým ohla-
sem. 

Svou činností studio také podporuje nejrůznější charitativní činnosti jako 
je Fond ohrožených dětí, Avon, Děti dětem a Barevný svět. 

Gernik, Banát, srpen 2005 

Orlík, červen 2005 
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V roce 2005 jsme s dětmi realizovali rozsáhlý projekt „Krajané v Rumun-
sku“. Cílem projektu bylo vytvořit představení, které by vycházelo z tradice 
lidového tance, a přivézt ho českým krajanům do oblasti banátských hor, kde 
se zdá, že se zastavil čas a mnohé tradice, které dnes známe jen z vyprávění 
či starých fotografií, jsou tam dodnes živé. 

Cesta vyvrcholila v jedné z největších českých vesnic v Rumunsku, Gerniku, 
na tradičním dožínkovém festivale české menšiny v Rumunsku. Cesta do 
Gerniku rumunským Banátem trvala dva týdny a absolvovali jsme ji zčásti 
pěšky s batohy na zádech – ne všechny silnice byly sjízdné. Přitom jsme za-

hráli své představení ve třech dalších 
českých vesnicích. Po návratu do Pra-
hy jsme se rozhodli zpracovat své zá-
žitky do dalšího tanečního představe-
ní. Tak vznikl krátký „taneční doku-
ment“, který z velké části vytvořily 
děti samy a který se společně s před-
stavením Francínek a Evelínka hrál na 
začátku prosince v divadle Ponec. 

Při premiérovém provedení byly 
v divadle Ponec otevřeny dvě výsta-
vy o cestě do Banátu. Jednak výsta-
va fotografií banátských krajanů foto-
grafa projektu Ondřeje Staňka, a pak 
výstava, kterou uspořádaly samy děti 
z fotografií a materiálů, které se na-
shromáždily během příprav a cesty do 
Banátu. Rádi bychom, kdyby se poda-
řilo ukázat tuto výstavu také našim 
krajanům. 

Projekt „Krajané v Rumunsku“ 

Svatá Helena, Banát, 
srpen 2005 
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Rozhodli jsme se pro adaptaci pohádky Františka Nepila Polní žínka Evelínka 

pod vedením Štěpána Pácla a Lenky Tretiagové. Příběh víly Evelínky a vyslouži-
lého vojáka Francínka je obrazem vztahu dvou lidí, kteří k sobě hledají cestu, 
ale ve své touze a nedospělosti kladou své lásce překážky. Nepil vypráví tento 
příběh s nadsázkou a vtipem, což umožnilo nám a především dětem přistupovat 
k tématu odlehčeným, ale nikoli povrchním způsobem. 

Samotná podoba představení se inspiruje lidovou kulturou a spojuje tak 
lidové prvky s postupy moderního divadla. Snažili jsme najít takový způ-
sob, jak lidovým nebo stylizovaným lidovým tancem vyprávět příběh. Tedy ne-
rozehrávat jen slovní, ale také taneční dramatickou situaci. Poetika Nepilova 
textu dává možnosti zahrát toto téma s lehkostí a neupadnout do zbytečného a 
nepravdivého patosu. Protipólem této slovní nadsázce je tanec, který dětem 
umožňuje hlubší a upřímnější citovou zpověď. 

Při tvorbě představení jsme vycházeli také ze seminářů a dílen externích lek-
torů Radany Kodetové (současný tanec) Václava Martince (hlasová výchova) a 
jeho žáka Petra Pochopa (hlasová výchova, akrobacie), Jitky Bonušové (lidové 
tance) a Martina Kukučky (slovenský folklór a jeho současné variace). 

Představení navazovalo tématicky i tanečně na předešlý projekt Hra na Marii, 
který nahlížel na biblický příběh Josefa a Marie dětskýma očima s nadsázkou 
ukrytou v lidové poezii. Díky tomuto představení se podařilo vtipnou formou od-
stranit blok vůči všemu, co má přívlastek lidový, folklórní, který je v dětech pěs-
tován na mnoha školách necitlivým přístupem. Představení, na kterém se opět 
podílely nejvíce děti samy, jim ukázalo na jedné straně moudrost a vtip, na 
straně druhé význam lidové kultury. 

Lidové zvyky vycházejí z představy světa jako řádu. Jednotlivé slavnosti, zvy-
ky, tance vždy znova a znova tento řád (jeho smysl) opakují, zpřítomňují a oži-
vují. Je více než zajímavé seznámit děti, zvláště pak městské, s takovým chápá-
ním světa v době, která mnohé řády a dokonce i mravní hodnoty relativizuje. 

Představení „Francínek a Evelínka“ 

premiéra 27.  6.  2005 
v Praze v zahradě Bertramky 
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V odlehlé části Rumunska v horách u Dunaje, v oblasti zvané Banát, žije už 
téměř více než 150 let česká menšina. Jejich předci přijeli z Čech střežit hranice 
rakousko-uherské monarchie před Turkem a po rozpadu monarchie zde již zů-
stali. Kvůli přerušení spojení s vlastí se zde zachovala řeč a kultura v téměř ne-
pozměněné podobě jako před 150 lety. Až v poslední době, po roce 1989, do-
chází k migraci krajanů zpět do Česka za lepší prací. 

Cesty za krajany se zúčastnilo 23 dětí a 9 dospělých. Během 14 dnů jsme ob-
jeli a obešli čtyři české vesnice, v každé jsme hráli představení. Kromě návštěvy 
českých vesnic jsme uspořádali několik výletů do hor. 

Děti si vyzkoušely kočovný 
život, kdy se každý den spí 
někde jinde (tu ve stanech, tu 
na statku, tu na seně), kdy je 
třeba se postarat nejen o se-
be, ale také o mladší kamará-
dy, o kostýmy, připravit se na 
představení. To všechno často 
v nepřízni počasí. 
Cesta byla unikátní příle-

žitostí k prohloubení vzta-
hů ve skupině. Zúročila se 
tu dlouholetá práce, kdy se 
děti odmala učily si vzájemně 
pomáhat. Odříkáním si pohod-

lí děti lépe poznaly hodnoty života nejen místních obyvatel, ale i své. Všechna 
námaha spojená s přípravami a poté také s pobýváním na cestě byla odměněna 
upřímnou radostí všech banátských diváků. Pohádka udělala radost jak dětem 
tak i dospělým. Děti pak měly možnost si s obyvateli vesniček povídat, měly 
možnost poznat těžký život horských zemědělců. 

Cesta s představením 
do rumunského Banátu za krajany 

16. – 29. 8. 2005 

Šumice, Banát, srpen 2005 
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Z celé cesty Rumunskem vznikl krátký videodokument, který natočily a se-
stavily samy děti. Současně s ním vznikal na pravidelných podzimních hodinách 
„taneční dokument“ o cestě Banátem. 

Výchozím bodem pro vznik tohoto představení byly taneční improvizace. 
Na základě nových tanečních technik, kterými jsme se na podzim začali zabývat 
díky lektorkám Renatě Bártové (duncanovská technika) a Lucie Klosové 
(technika Williama Forsytha), jsme zadávali improvizace na různá témata. Z na-
shromážděného materiálu jsme pak vybrali zajímavé momenty a vytvořili ryze 
taneční představení o cestě dětí, které vezou divadlo svým krajanům a musí 
překonávat různé překážky (únava, konflikt ve skupině, neprůchodnost cesty). 
Více než jindy byl v tomto způsobu práce kladen důraz na individuální výraz 
každé tanečnice a každého tanečníka. Především energie a radost, kterou do 
tohoto představení děti vložily, byly zárukou úspěšného provedení. 

Filmový a „taneční dokument“ 
cesty do Rumunska 

 
premiéra 5. 12. 2005 v divadle Ponec 

divadlo Ponec, 5. 12. 2005 
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Vycházíme z faktu, že nikdo nepotřebuje slyšet, že mu něco nejde, že není 
dost dobrý, a tak se snažíme přizpůsobovat práci v jednotlivých skupinách mož-
nostem a věku dětí. Velký důraz klademe na přípravu nejmladších dětí pro 
vstup do náročné aktivity souboru. 

Předškolní přípravka se věnuje malým dětem od 3 do 5 let. Děti hrou ob-
jevují své možnosti tvořivosti prostřednictvím pohybu, rytmu, zpěvu a výtvar-
ných činností. Pětačtyřicetiminutová lekce jednou týdně vychází vždy 
z aktuálních potřeb konkrétních dětí. 

Přípravka souboru má již především taneční náplň, ačkoli děti pracují hra-
vou formou a věnují se i dalším estetickým aktivitám. Děti mají nastudované 
drobné choreografie a mohou se s nimi účastnit představení a soutěží. Přípravka 
je dvakrát týdně, spolupracuje s korepetitorem a je otevřena šikovným dětem 
od 4 do 8 let, v současné době má asi 14 děvčat. 

Mladší členové souboru již kromě pravidelných tréninků dvakrát týdně mají 
bohatý program víkendových a prázdninových akcí a společných soustředění se 
staršími dětmi. Pro členství v této skupině je podstatná pohybová vyspělost, 
schopnost a zájem účastnit se společného programu s kamarády, náročného na 
čas a psychofyzickou připravenost. Tato skupina se nejvíce účastní představení 
a soutěží. Ve skupině pracují zkušené děti od 7 do 12 let dvakrát až třikrát 
týdně a je otevřena pro velmi nadané děti. V  současnosti  ve skupině pracuje 
17 dětí. 

Starší členové souboru jsou hlavní oporou společných programů a předsta-
vení. Pracují dvakrát týdně. Nadstavbou práce jsou kromě soustředění, cestová-
ní, představení i odborné dílny a semináře, společné návštěvy představení atd. 
(Vzhledem ke studijním povinnostem dětí se snažíme o důsledný výběr přínos-
ných aktivit.) Děti pracují se širokou škálou odborníků z oborů tance a divadla, 
učí se také samostatně vést svojí práci (kompozice choreografií, stavba a režie 
situací, samostatné filmování apod.). Děti již dosáhly dobré pohybové i herecké 
techniky, umějí pozitivně usměrňovat vztahy v celém souboru, jsou vzorem a 
oporou mladším dětem. Skupina sdružuje 17 chlapců a děvčat ve věku 13 – 
17 let. Je otevřena mladým lidem s vážným zájmem o pohybové a taneční di-
vadlo a s velmi dobrou pohybovou kondicí. 

Členové tanečního studia 
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Rádi bychom zopakovali podobný projekt v roce 2006. Tentokrát nás vábí 
Skandinávie a s ní známá pohádka Ronja – dcera loupežníka. V této práci by-
chom chtěli ještě důsledněji pracovat s tancem jako prostředkem vyprávění. 
Pomocí starých i nových tanečních technik chceme otvírat v dětech 
možnosti sdělovat příběh nepopisným způsobem a hledat metaforický 
jazyk, který tanec nabízí. Zároveň nám Ministerstvo zahraničních věcí nabídlo 
grant na další cestu za krajany – tentokrát do Chorvatska na dožínkový festival. 
Uvažujeme i o konfrontaci naší práce se školou v Anglii. 

Chystáme se na vybrané přehlídky v Praze s možnými nominacemi do národ-
ních kol, máme nabídky účinkovat v českých skanzenech, je zde také možnost 

vyměnit si 
zkušenosti s 
jedním sloven-
ským soubo-
rem. Pracuje-
me na nových 
choreografiích. 
Děti se těší na 
nová sportovní 
soustředění, ti 
nejstarší využi-
jí možnosti 
udělat si kapi-
tánské zkouš-
ky, abychom 
mohli rozšířit 
naši plachtař-
skou flotilu. 

divadlo Ponec, 
zahájení festianec Praha, 1. 6.  2004 

A co dál? 
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Kromě představení Francínek a Evelínka a tanečního dokumentu o cestě 
do Banátu (úpravy, režie a vedení Lenka 
Tretiagová a Štěpán Pácl) má Taneční stu-
dio Light na svém repertoáru tyto tance (v 
závorkách je uvedena účast na přehlíd-
kách): 

 
"Maličká su" (4 drobné tanečky, cca 

5:20 minut): děti (4-6 let) hravou formou 
zpracovávají témata dětských lidových pís-
niček na hudbu Hradišťanu. 

 
"To je moje peřina" (0:58): veselý energic-
ký tanec, výborně technicky zvládnutý o věč-
ném střetu světů holek a kluků (děti 6-8 let) 
na téma lidové písničky Travička zelená. 
(nominace na Národní přehlídku scénických 
tanců v Kutné hoře r. 2001, Mistr tanečních 
formací středních Čech 2001, festival Mate-
řinka 2001) 
 
 

"Miminko je u maminky" (3:00): poetická 
hravá skladba pro malé holky se šátky na skladbu 
J. Krčky, tančí dívky 5 - 7 let. (Národní přehlídka 
scénických tanců v Kutné hoře 2003, festival Ma-
teřinka 2003, benefiční koncert v divadle Ponec 
2003, Jarní pohár Sokola Jinonice 2003) 

 
 
"Tebe já si umím vy-
chovat" (1:30): veselá 
choreografie o vidění 
dospělého světa dětmi, 
tančí děti od 7 do 12let 
na motivy lidové písně 
Čerešničky (festival Ma-
teřinka 2004, Jarní po-
hár Sokola Jinonice 
2004). 

 
"Maličká" (1:00): vtipný tanec motivovaný 

lidovou písní Maličká su o starosti maminek o své 
děti, tančí děti 5-6tileté a dívky 15-17tileté (Mistr 
tanečních formací 2000, ocenění na krajském ko-
le scénických tanců za nápaditost a vtip, Jarní po-
hár Sokola Jinonice 2003) 

Aktuální repertoár 
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"Country tance" - děti mohou nabídnout předtančení veselých a dynamických 
country tanců (i se základy clloggingu) - k nejúspěšnějším patří Square Medley 
(Jarní pohár Sokola Jinonice, Mistr tanečních formací) nebo Rozalliens Boat 
(Mistr tanečních formací, Mistr country). Zároveň děti mohou country tance pro-
pojit vtipnou hrou inspirovanou Sedmi statečnými a zábavnou výukou základ-
ních country tanců pro malé diváky, kteří se pak v průběhu odvíjejícího se pří-
běhu sami stávají aktéry, důležitými pro konečné rozřešení. 

"Gorale" (2:00): tanec pro třicet dětí od 5 do 17 let, silný náboj energie pod-
pořený hudbou skupiny Čechomor. (Jarní pohár Sokola Jinonice 2005). 

"Včelín" 
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"Včelín" (3:00): vyzrálý, technicky přesný tanec o napětí mezi dospívajícími 
chlapci a děvčaty na dynamickou hudbu skupiny Čechomor, tančí děti 14 - 
17let. (nominace na galavečer Mezinárodní kulturní olympiády 2005, ocenění 
krajské přehlídky scénických tanců 2004.) 

 
 

"Měsíční houpačka"  
(3:00): tanec nejstarších dětí ze žánru současných scénických technik na 

hudbu René Aumbryho v choreografii R. Kodetové - je vhodné jen pro divadelní 
scény s možností dobrého nasvícení. (nominace na Národní přehlídku scénic-
kých tanců v Kutné hoře 2002, Mistr parketových formací 2002) 
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Poděkování 
Nakonec dlužno poděkovat „neviditelnému“ tý-
mu, bez kterého by Francínek a Evelínka v di-
voké přírodě Banátu nemohli v celé kráse potě-
šit místní krajany a celá expedice by ztroskota-
la na hladu, žízni a bloudění… Díky Olze a On-
drovi Staňkovým, Dominice Křesťanové, Micha-
lovi Taušovi, Evě a Jiřímu Burešovým, Zdeňkovi 
Škrdlantovi a Honzovi a Zdeňkovi – skvělým 
řidičům dopravce pana Bínovce. Cestu jsme 
mohli uskutečnit díky finanční podpoře OÚ Pra-
hy 5, Magistrátu hl. města Prahy, Českých cen-
ter, Československého ústavu zahraničního a 
samotných obětavých rodičů dětí. 
Děkujeme za podporu ZUŠ Na Popelce, diva-

dlu Ponec a divadlu Akcent a za jejich důvěru v 
naší práci a za poskytnutí prostorů. Děkujeme 
všem lektorům a pomocníkům – kromě rodičů 
dětí zejména Štěpánu Páclovi (student režie 
DAMU), Renatě Bártové (pedagog Duncan-
Centre), Petru Pochopovi (herec Malého vino-
hradského divadla) atd.  

Náš upřímný dík patří paní Zdeně Látalové za silnou osobní a finanční podpo-
ru souboru v jeho činnosti a v neposlední řadě za ta nejsladší srdce z perníku! 
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Kontakt 
Lenka Tretiagová 

606 754 666, 
tretiag@volny.cz 

 
Štěpán Pácl 

777 256 360, 
stepan.pacl@seznam.cz 

 
Olga Staňková 

251 566 927, 602 654 472 
olga@ondrej-stanek.cz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autory fotografií v této zprávě a na internetové stránce www.ondrej-stanek.cz/TSL jsou   
Ondřej Staněk, Michal Tauš, Petr Tretiag, Zdeněk Škrdlant, Petr Mikulenka a Petr Kocián 


