
  

soubor tanečně pohybového divadla 
při ZUŠ Na Popelce v Praze 5 

Taneční studio Light je občanským sdružením, které tvoří zhruba 70 dětí ve věku od 3 do 19 
let. Děti jsou rozděleny do věkových skupin, které pracují samostatně ve svých hodinách, jed-
nou až třikrát do týdne. Pravidelně se všechny děti potkávají při realizaci společných projektů 
(tanečně divadelní představení a veřejná vystoupení, zahraniční cesty), při mimopražských 
soustředěních a sportovních aktivitách. Cílem těchto aktivit je využít všech výchovně-
uměleckých možností pro všestranný rozvoj osobností dětí a vytvořit smysluplnou náplň volné-
ho času pražských dětí, prohloubit nejen jejich pohybové možnosti, ale také jejich sociální 
schopnosti. 
Směřování studia vychází z toho, že všestranný pohyb je přirozenou potřebou dětí a pozitivně 
ovlivňuje psychofyzickou rovnováhu člověka. Nejedná se tedy o práci výhradně uměleckou. Jde 
spíš o to vést děti k uvědomělému a kultivovanému pohybu, zdokonalovat jejich taneční tech-
niku s důslednou snahou nepotlačit spontánní radost z pohybu a přirozenost tanečního sebevy-
jádření. Inspiraci čerpáme z pedagogických systémů respektujících individualitu každého dítěte 
a z takových současných tanečních technik, které dětem umožňují vyjadřovat se za sebe a ze 
sebe. Důležitý je důraz na soudržnost skupiny, schopnost dětí předávat si mezi sebou zkuše-
nosti a především na vzájemné vztahy a úctu mezi staršími a mladšími. 

Dětské Taneční studio Light 
v roce 2006 
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Vedení TSL – lektoři a spolupracovníci 
Na vedení dětí se podílí skupina lektorů, kteří s dětmi pracují 
v nárazových nebo ucelených blocích. Děti mají možnost poznat 
více podob tance a přístupů k němu. Větším počtem lektorům se 
také snažíme zajistit, aby nabídka všech aktivit byla co nejpestřejší. 
 
Lenka Tretiagová (absolventka DAMU, obor dramatická výchova) 
zastřešuje veškerou činnost studia a realizuje společné projekty, 
vyučuje základní pohybovou a taneční průpravu u všech věkových 
skupin. 
Renata Bártová (absolventka PedF UK, obor speciální pedagogi-
ka, taneční pedagožka na konzervatoři Duncan Centre v Praze) 
pravidelně vyučuje nejstarší děti současné taneční techniky. 
Anna Caunerová (absolventka bratislavské VŠMU, obor pedagogi-
ka klasického tance, aktivní tanečnice) externě vyučuje skupinu 
nejpokročilejších žáků současné taneční techniky a jejich využití 
v praxi 
Lucie Klosová  (absolventka HAMU, obor taneční pedagogika, ak-
tivní tanečnice a pedagožka v oboru současného tance) externě 
vyučuje nejpokročilejší žáky současné taneční techniky a techniky 
kontaktních improvizací 

Eva Kukučková (absolventka bratislavské Filozofické fakulty Univerzity Komenského, obor národopi-
sectví, dlouholetá vedoucí folklorního souboru Váh v Púchově, choreografka a pedagožka slovenských 
národních tanců) pravidelně vyučovala všechny věkové skupiny základy slovenského folkloru 
Štěpán Pácl (posluchač DAMU, obor režie činoherního divadla) se spolupodílí na herecké výuce žáků, 
na dramaturgii a režii tanečně divadelních představení. 
 
Díky finanční podpoře ZUŠ Na Popelce naši žáci absolvovali také víkendové taneční semináře jako na-
příklad: seminář lidových tanců Jitky Bonušové, seminář Lindy hop a charlestonu Studia Zig-zag, semi-
náře swingu Kateřiny Feitové, seminář taneční techniky Cunnigham Radka Mačáka a seminář zaměřený 
na skokové variace Lucie Krameriusové. 
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Členky a členové Tanečního studia Light v roce 2006 

Třída nejmladších dětí, tzv. Bonboni (2 – 4 roky) 
experimentální skupina předškolních dětí se zaměřením na všeobecnou estetickou výchovu: 

Bociánová Barbora, Foukalová Eliška, Froňková Daniela, Henebergová Klára, Jaklová Veronika, Krejčí Eliš-
ka, Kršková Tereza, Leschová Anna, Leschová Sára, Millerová Veronika, Roszkowská Marie, Ruferová Te-
reza, Součková Tereza, Šámalová Lucie 

 
Žáci přípravného studia a nižších ročníků zá-

kladního studia, tzv. Mladší soubor 
(4 – 9 let) 

skupina zaměřená na základy tanečních dovednos-
tí, pravidelně se účastní vystoupení, festivalů a sou-

těží: 
Budínská Viktorie, Hamplová Ema Sára, Hudáková 
Lucie, Hrdá Tereza, Kabelíková Anna, Kačabová 
Sára, Kociánová Karolína, Kociánová Kristýna, 
Majorošová Aneta, Matonohová Marie, Matonohová 
Monika, Pešková Kristýna, Probst Meret, Rosecká 
Sára, Schenková Lea, Šebková Thea, Ševčíková 
Barbora, Wiatzková Adéla 

 

Žáci 2. – 5. ročníku TO ZUŠ, zkušená ta-
neční skupina, tzv. Střední soubor 

(7 – 11 let) 
pokročilá skupina zaměřená na práci v souboru 

tanečního divadla: 
Bártová Johana, Eckhardt Jan, Feitová Julie, 
Filipová Kateřina, Kozáková Jana, Mikeš Jan, 
Mikulenka Daniel, Millek Vojtěch, Nahodilová 
Lenka, Staňková Marie, Šámalová Kateřina, 
Šebková Valerie, Šefrnová Anna, Tretiagová 
Anna, Zenkerová Emma 

 
Studenti vyšších ročníků základního a 

návazného studia TO, 
tzv. Starší soubor (12 – 19 let) 

jádro souboru tanečního divadla, vedení 
k samostatné tvorbě: 

Benešová Kateřina, Beranová Barbora, 
Helebrantová Bára, Krása Kryštof, Krásová 
Jiřina, Křesťan Petr, Křesťan Robert, 
Křesťanová Klára, Mazurová Jana, Růžička 
Matěj, Růžička Ondřej, Růžičková Anna, 
Ryšavá Michaela, Staněk Tomáš, Sýkorová 
Lada, Taušová Adélda, Taušová Michaela, 
Tretiag Štěpán, Tretiagová Tereza, Velátová 
Tereza, Vernerová Rebeca, Vích Sebastián 
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Mimopražské akce 
Neodmyslitelnou součástí taneční 
výuky jsou víkendová soustředění, 
na kterých se potká většina dětí 
Studia a na kterých lze rychleji a 
soustředěněji postupovat ve spo-
lečné práci. Snažíme se pro sou-
středění mimo Prahu vybírat zají-
mavá místa, proto se opakovaně 
vracíme do Janovic nad Úhlavou, 
do Chřenovic na Vysočině a na 
Třeboňsko, kam jezdíváme na po-
zvání tamních členů CHKO, kteří 
pro nás v rámci pobytu připravují 
přírodovědné přednášky a seminá-
ře. Na víkendových setkáních je 
čas a prostor pro výtvarné dílny a 
diskuse o dosavadní práci, promí-

tání zajímavých filmů atd. Mezi tradiční akce patří týdenní plavba z hráze Orlíku na Zvíkov a zpět na 
malých plachetnicích, které mohou starší děti ovládat samy. Tento nevšední zážitek má velký vliv na 
soudržnost dětí, které se během plavby dostávají do nelehkých situací a musejí si vzájemně pomáhat. 

Festivaly 
Jednou z možností, jak poznat práci ostatní tanečních skupin, je pravidelná účast na soutěžích a festi-
valech. V loňském roce se dětem podařilo postoupit na několik národních přehlídek. Tanec dětí 
z mladšího a středního souboru (8 – 9 let) „Miminko je u maminky“ se účastnil národní přehlídky ta-
nečních oborů ZUŠ v Pardubicích (květen 2006) a na národní přehlídku scénických tanců v Kutné Ho-
ře (květen 2006) postoupila choreografie mladších dětí (4 – 8let) „Maličká su“. 
Společné představení celého Studia, taneční divadlo volně na motivy Fr. Nepila „Polní žínka Evelínka“ 
reprezentovalo Prahu na přehlídce dětských divadel v Trutnově (červen 2006) „Dětská scéna“. 
V červnu bylo na národní přehlídku dětských filmů „Lvíček“ v Ústí nad Orlicí vybráno filmové pásmo 
„Krkonošské večerníčky“ natočené našimi dětmi v srpnu 2004. 
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Celoroční projekt „Cesta na sever“ 
Stalo se dobrým zvykem zacílit práci během školní-
ho roku na společnou prázdninovou cestu. 
V minulosti to bývaly několikadenní pobyty 
v horách. Před třemi lety se podařilo sehnat kontakt 
na německou školu v Bavorsku, která měla zájem o 
naše představení „Hra na Marii“. O rok později jsme 
už od jara připravovali představení „Francínek a 
Evelínka“ pro české krajany žijící v rumunském Ba-
nátu, kam jsme s tímto představením odjeli na kon-
ci srpna. Děti zde strávily nezapomenutelné dva 
týdny v divoké, ale vlídné krajině a ve společenství 
lidí, kteří jako by se zastavili v čase kdysi před sto 
lety. 
Pro prázdniny 2006 jsme hledali podobnou zem, 
kde bychom mohli udělat radost novým představe-

ním, které vznikne během školního roku. Z různých zdrojů jsme se doslechli, že v Norsku se do běžné 
školní výuky pokoušejí zapojit tanec a divadlo. Zajímala nás také norská krajina a norské hory. Hledali 
jsme proto příběh, který by mohl norské publikum oslovit. Zatímco krajanům jsme do Banátu vezli čes-
kou pohádku tančenou a hranou volně na motivy příběhu Františka Nepila, pro cestu na sever bylo nut-
né najít příběh, skrze který bychom překonali jazykovou bariéru mezi námi a norsky mluvícím publikem. 
Vybrali jsme tedy známou severskou pohádku Ronja, dcera loupežníka podle Astrid Lindgrenové. 
Inspiraci pro ztvárnění loupežnického příběhu jsme nehledali daleko. Oslovili jsme Evu Kukučkovou, aby 
nás naučila základy slovenského folklóru a připravila některé choreografie pro představení, a přizvali 
jsme ke spolupráci hudebního skladatele Marka Doubravu, aby z vlastní tvorby a z českých a morav-
ských písniček složil a zaranžoval pro představení hudbu. 
Společně s dětmi jsme přemýšleli o formě a obsahu představení nejen skrze pohybové improvizace, ale 
také prostřednictvím výtvarných her. Při samotné realizaci představení jsme čerpali i z toho, co se děti 
právě učily s jinými lektory nebo už ovládaly z předchozích let, jako byly některé techniky současného 
tance a českých lidovek. V představení se nakonec potkal severský příběh, česká a slovenská lidová hu-
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dební i taneční kultura, 
současný tanec a dět-
ská fantazie. 
Představení Ronja, dce-
ra loupežníka vznikalo 
od konce zimy do za-
čátku prázdnin, kdy 
mělo 30. června pra-
covní premiéru 
v divadle Ponec s živou 
hudbou v podání pě-
veckého sboru Marka 
Doubravy Doubravánek 
a jeho kvarteta. 
Do Norska se s tímto 
představením vydalo 29 
dětí Tanečního studia 
Light v druhé polovině 
srpna 2006. První před-

stavení se odehrálo v Oslo v národopisném muzeu Norsk Folkemuseum v rámci mezinárodního setkání 
s tamním dětským folklórním souborem, který vystoupil s norskými lidovými tanci. Představení se ode-
hrávalo pod širým nebem uprostřed skanzenu za přítomnosti norského publika, českého velvyslance 
Jaroslava Horáka, zaměstnanců ambasády, českých krajanů a zástupcům krajanských spolků. Podobné 
představení se pak odehrávalo ještě v městském skanzenu v Bergenu mj. za přítomnosti honorárního 
konzula ČR Daga Stieglera. 
Díky tomu, že V Norsku začíná školní rok už v druhé polovině srpna, využili jsme příležitosti hrát Ronju 
ve dvou norských školách a setkat se norskými dětmi a jejich školstvím. 
Kjellervola skole v Lillestrømu je střední školou s hudebním zaměřením, která disponuje velmi kvalitním 
hudebním vybavením. Hudební zaměření není samoúčelné – škola se neorientuje jen na rozvoj hudeb-
ně talentovaných, ale snaží se skrze hudbu rozvíjet osobnost svých žáků. Představení Ronji, které se 
velmi povedlo, jsme zakončili společnou tancovačku, kdy jsme diváky naučili velmi jednoduché country 
tance. 
Základní škola Hellen skole v Bergenu nás přivítala vlastním tanečním vystoupením. Tato škola se snaží 
sledovat moderní trendy výuky a tanec, divadlo, hudba, výtvarné umění slouží jako přirozené součásti 
vyučování různých předmětů. Je zde prosazován individuální přístup ke každému z žáků. K tomu škola 
vytváří ideální podmínky od prostorového řešení tříd, rozdělení dětí do max. 17 členných skupin až po 
aktivní snahu pedagogů jezdit na semi-
náře do zahraničí (například v Tanzánii). 
Tato otevřená škola s nadšením využila 
možnosti udělat s dětmi interaktivní pro-
gram, ve kterém by si jejich děti mohly s 
námi ozkoušet některé taneční principy. 
Představení i s interaktivním programem 
navzdory jazykové bariéře se moc po-
vedlo, což je jedním z důkazů toho, že 
tanec je skutečně univerzálním jazykem. 
Místní ředitel nás po své škole provedl a 
podrobně nás seznámil s chodem celé 
školy. 
Naše děti si během obou návštěv mohly 
utvořit vlastní názor na to, jak může vý-
chova ve školách vypadat. Mohly kon-
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frontovat to, co viděly v norských školách, s tím, co znají ze svých škol. V neposlední řadě  setkání s 
hostiteli, diskuse s diváky především starší děti jasně přesvědčily, že znalost cizích jazyků je víc než 
potřebná. 
Naše cesty během 18ti denního putování po Norsku vedly také krásnou přírodou Norska. Měli jsme 
možnost poznat rozmanitá přírodní prostředí jako jsou fjordy, vysoké vodopády, dvoutisícové vrcholy 
(národní park Rondane), ledovec (Folgefonna). Celá cesta byla opět zkouškou soudržnosti skupiny, 
protože pro dlouhý pobyt na cestě v jednom autobuse, dlouhé přejezdy, stanování v nepříznivém po-
časí byla pokora a vzájemná tolerance nezbytná. Opět se potvrdila zkušenost z cesty po Rumunsku, že 
náročná cesta prohlubuje mezilidské vztahy ve skupině, což se pak pozitivně odráží na kvalitě předsta-
vení a následující práce v novém školním roce. 
O celé cestě vznikl krátký dvanáctiminutový dokument na DVD. Více o celém projektu si můžete pře-
číst ve zprávě „Cesta na sever“, která stručně shrnuje průběh cesty. 
 

Divadlo Ponec a o.s. Tanec Praha 
Spolupráce s občanským sdružením Tanec Praha a divadlem Ponec začala už před dvěma lety, kdy se 
Studio podílelo na přípravě „Mikulášské“ pro karlínské a žižkovské děti v divadle Ponec a bylo poté po-
zváno s představením „Hra na Marii“ na zahájení mezinárodního festivalu Tanec Praha (červen 2004). 
Před rokem bylo součástí ponecké „Mikulášské“ představení „Francínek a Evelínka“. Yvona Kreuzman-
nová, ředitelka o.s. Tanec Praha, a divadlo Ponec pak přišli s nabídkou zopakovat toto představení pro 
děti. Na jaře 2006 jsme odehráli několik dopoledních představení pro školní publikum. Protože taneční 
představení pro děti není obvyklé, obávali jsme se, že dětské publikum nebude některým tanečním 
prostředkům rozumět. Chtěli jsme také, aby návštěvníci představení poznali radost z tvořivého pohy-
bu. Vymysleli jsme proto interaktivní předehru, během které se děti a studenti z publika účastnili dění 
na scéně a formou jednoduchých her a improvizací si vyzkoušeli taneční principy, které se objevují v 
představení. 
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Interaktivní programy se staly nedílnou součástí našich představení. S nadšením byl tento program 
přijat ve škole v Norsku a pokračovali jsme v něm při podzimních představeních „Ronji“ pro školy 
v divadle Ponec. Když jsme byli znovu osloveni, abychom připravili letošní „Mikulášskou“, nejstarší 
děti ze Studia připravily velmi zajímavou taneční cestu pro děti a nevšedním způsobem zpestřily mi-
kulášskou nadílku, při které bohatě zúročily zkušenosti z předchozích interakcí a z příležitostného po-
máhání ve Studiu, kdy učí své mladší kamarády. 

Experimentální projekt „Tanec do škol“ 
V rámci iniciativy českých expertů z oboru 
současného tance, tzv. Vize tance, vznikl ná-
pad nabídnout základním školám výuku tvoři-
vého tance. Jednou z nedílných součástí této 
iniciativy je otázka výchovy a vzdělávání dětí a 
mládeže, která bere v potaz neoddělitelnost 
vztahů mezi intelektuální, emocionální a těles-
nou sférou člověka. Přestože jde o taneční 
projekt, neklade na dětí žádné taneční nároky 
ve smyslu předchozí taneční přípravy nebo 
dispozic vůbec. Tento projekt je přístupný úpl-
ně každému. Jeho cílem není naučit děti kon-
krétní taneční kroky, ale rozvíjet tvořivost a 
tvořivé vnímání okolního světa a pomáhat 
udržet psychofyzickou rovnováhu dětí. 
Lenka Tretiagová s Tanečním studiem Light 

byla přizvána k realizaci tohoto projektu. Členové Studia tak mohli využít své zkušenosti z norských 
škol a pomáhali celý projekt odstartovat jednak účastí na interaktivních programech, ale také při na-
táčení reportáže ČT 2 o tomto projektu. O dalším průběhu projektu natočilo Taneční studio Light 
DVD dokument „Tančící děti“. 
Projekt je realizován od září 2006 pod záštitou občanského sdružení Tanec Praha v několika třídách 
1. stupně ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8.  
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Poděkování 
Olze Staňkové, Dominice Křesťanové, Renatě Bártové, Evě Kukučkové, Ance Caunerové, Zdeně Láta-

lové, Miladě Mikulenkové a Tanečnímu studiu Crock 14, Evě a Jiřímu Burešům, Michalu Taušovi, 
Zdeňku Škrdlantovi, Adamovi Eckhardtovi, Marku Doubravovi, Petru Zenkerovi 

Aleně Bartoňové a Česko – norskému fóru v Oslo, Jaroslavu Horákovi a Kateřině Staškové z Velvysla-
nectví České republiky v Oslo, Anne Ekenes a taneční skupině Panta Rei, Kjellervola skole 

v Lillestrømu a Sagdalen skole ve Strømmenu, Hellen skole v Bergenu, Norsk Folkemuseum v Oslo, 
Gamle Bergen Museum v Bergenu, Dagu Stieglerovi - honorárnímu konzulovi ČR v Bergenu, Minister-

stvu zahraničních věci ČR a Barboře Stejskalové z Odboru kulturních a krajanských vztahů, Jiřímu 
Lyčkovi a Českým centrům, Ministerstvu kultury ČR, Městské části Prahy 5, Jiřímu Lösslovi a NIPOS-
ARTAMA, ZUŠ Na Popelce Praha 5, divadlu Ponec, Yvoně Kreuzmannové a Tanci Praha a díky hlavně 

Lence a Štěpánovi, všem dětem a jejich rodičům! 

 

Kontakt 
adresa: 

Taneční studio Light, o. s. 
Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5 

web: http://tsl.wz.cz 
IČ: 66002958 

bankovní spojení: 124428711 / 0300 (ČSOB, Stroupežnického 21, Praha 5) 
statutární zástupce: MgA. Lenka Tretiagová (prezident) 

e-mail: tretiag@volny.cz, tel.: 606 754 666 
občanské sdružení sdružením rodičů a dětí zaregistrováno MV ČR 24. 6. 1997 

na základě Zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 


