
 1 

 
 

TANEČNÍ STUDIO LIGHT 
 

zpráva o činnosti 
v roce 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

taneční divadlo s dětmi a pro děti 
 
 
 



 2 

1. Hlavní činnost Tanečního studia Light v roce 2010 
 
Hlavní činností Tanečního studia Light, občanského sdružení, je tanečně - dramatická výchova pro děti 
a dospívající mládež. Pohyb je zde vnímán jako důležitý faktor ovlivňující psychomotorický vývoj 
dítěte. Důraz je kladen především na poznání možností tanečního sebevyjádření a na rozvoj přirozené 
kreativity dítěte. 
V roce 2010 navštěvovalo pravidelné lekce Tanečního studia Light celkem 107 členů ve věku od 3 do 
20 let v šesti věkových skupinách. V roce 2010 se celkem 35 dětí a studentů zúčastnilo zahraničních 
projektů souboru tanečního divadla. Všechny děti a studenti studia pravidelně prezentují výsledky své 
umělecké práce na představeních a festivalech – adekvátně svému věku a schopnostem. 
Někteří absolventi a nejstarší studenti studia se stali spolutvůrci projektů studia (Sebastián Vích, 
Tereza Tretiagová, Matěj Růžička, Bára Helebrantová a další). K těm nevýznamnějším v roce 2010 
patří rozsáhlý ekologicky – umělecký projekt iniciovaný mladými tvůrci studia v ekotechnickém museu 
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči. 
Již tradičně Taneční studio Light spolupracuje s rodiči dětí – rodiče mohou docházet na vybrané lekce 
současného tance spolu se staršími dětmi, účastnit se uměleckých workshopů a studio počítá s 
možnou spoluúčastí rodičů na tuzemských i zahraničních projektech studia. 
Společné prožitky dětí, rodičů a pedagogů studia posilují zájmy a cíle celé skupiny. 

 
Občanské sdružení 

Taneční studio Light je občanským sdružením fungujícím při ZUŠ Na Popelce v Praze 5.  
Pravidelné lekce taneční výchovy se konají v tanečním sále na adrese Pod Klikovkou 13, Praha 5,  
a jejich obsah se řídí osnovami ZUŠ. 
Aktivity nad rámec pravidelného studia zajišťuje občanské sdružení v pronajatých prostorách 
z vlastních finančních zdrojů a dotací. 
Občanské sdružení zajišťuje financování kostýmů, dekorací a materiálů, pojištění, účetní servis, 
lektorské a produkční služby, propagaci, výjezdy studia, účast na soutěžích a festivalech a vše, co 
souvisí s další činností studia. 
Personální zajištění občanského sdružení Taneční studio Light v roce 2010: 
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Vedení Lenka Tretiagová, produkce Eva Kozáková, pokladní Olga Staňková, web Ivo Dokoupil, 
technické služby Sebastián Vích a Michal Králík, pravidelní lektoři Lenka Tretiagová, Renata Bártová, 
Petra Brabcová a další. Pomocní produkční a propagace Bára Bernardová, Jana Podskalská a Daniela 
Volejníková. 
Občanské sdružení Taneční studio Light  
je registrováno dne 24.6.1997 pod č.j. II/s-OVS/1-33 089/97-R  
sídlo: Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5 
Bankovní spojení ČSOB Stroupežnického 21/3181, Praha 5, č.ú. 124428711-0300 
číslo účtu 124428711-0300 
IČ tanečního studia je 66002958 
DIČ:  CZ 66002958 
web http://www.tanecnistudiolight.cz 
Hlavní činnost studia podpořila v roce 2010 ZUŠ Na Popelce v Praze 5. 
 

Tanečně divadelní tvorba dětí a studentů studia v roce 2010 
Tvorba představení je pro každého člena 
studia podstatnou součástí práce – 
výsledky svého snažení chce každý ukázat 
svým rodičům a popř. (podle míry své 
dosažené umělecké vyspělosti) i dalším 
divákům. V roce 2010 děti Tanečního 
studia Light vytvořily pod vedením svých 
pedagogů tři tanečně – divadelní 
inscenace. Zákon cesty - inspirace 
knihou Forresta Cartera, scénář a režie 
Lenka Tretiagová, v hlavní roli David 
Králík, hudební doprovod Marie 
Borovková, hrají a tančí děti od 7 do 12 
let). Výkřik - autorská inscenace 
inspirovaná zkušenostmi dětí účinkujících 

v profesionálních inscenacích, tančí a hrají děti od 10 do 13 let. První krok Krabata  - inscenace 
podle knihy Otfrieda Preusslera Čarodějův učeň v režii Lenky Tretiagová a Sebastiána Vcha, hraje a 
tančí 30 dětí a studentů. 
V roce 2010 vznikla pro zahraniční projekty dvě taneční pásma - Ke kořenům a Vánoční 
zastavení. 
V rámci lekcí všechny děti studia pod vedením pedagogů 
vytvořily řadu choreografií - nejmladší děti Jaro už je tu a 
Zimní nadělení, děti 5 – 6 let Čáp letí přes moře a Bim 
bam, děti 6 – 8 let Hajej dítě, Pradlenky, Gorale, Travička 
zelená, Koleda, Square medley, děti 8 – 10 let Když se 
holka červená, Koníčky, Ovečky, děti 8 – 14 let Masopust 
pryč, Gorale, Mlýny, Kolednice, Square medley , nejstarší 
studenti choreografii Vrata  a někteří tvořili již samostatné 
kompozice a  vlastní projekty. 

Vybrané děti a studenti účinkovali v profesionálních 
představeních studia.  
Některé inscenace a choreografie studia získaly ocenění na 
národních a mezinárodních přehlídkách. 
V roce 2010 Taneční studio Light získalo nominaci na Národní 
přehlídku Dětská scéna, na Národní přehlídku Otevřeno, na 
celostátní přehlídku STD v Minoru, na mezinárodní festival Naše 
jaro v Chorvatsku, na Kulturní týden ve Francii a na festival 
South East of England. 
Tvorbu inscenace Krabat finančně podpořila Nadace umělce a MČ Praha 5. 
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Zahraniční projekty 
studia v roce 2010 

V roce 2010 Taneční studio 
Light uskutečnilo čtyři 
zahraniční projekty 
zaměřené na spolupráci  
studia s místními 
komunitami dětí nebo na 
reprezentaci souboru.  
Zahraniční  projekty jsou 
pro děti nejen motivací, ale 
také osobní zkušeností 
s realizací  projektové 
práce od plánování přes 
realizaci až k dosažení cíle. 
Tanec a pohybové divadlo 
jsou prostředky spolupráce 
umožňující všem 
zúčastněným porozumění i 
přes vzájemné jazykové a 
společenské rozdíly. 
Taneční studio Light 
vycestovalo v dubnu do 
Francie, v červnu 
pracovalo s krajanskými 
dětmi v Chorvatsku, 
v srpnu procestovalo 
jih Anglie a v listopadu 
Taneční studio Light zrealizovalo projekt v Německu.  
Více na http://www.tanecnistudiolight.cz/inpage/nase-akce/ 
Zahraniční projekty v roce 2010 podpořil MHMP (Anglie), MK ČR (Chorvatsko), MČ Praha 5 (Německo). 
 

Víkendové a prázdninové 
výjezdy mimo Prahu 

Výjezdní akce jsou důležitou součástí 
činnosti Tanečního studia Light. Jejich cílem 
je především upevnit důvěru dětí ve 
společnou práci, posílit sociální vztahy dětí 
ve skupině a naučit je účelné spolupráci. 
Děti se prostřednictvím pobytu v přírodě 

naučí lépe vnímat sebe samy a druhé. Společné 
pozitivní prožitky je později motivují k dlouhodobé 
práci na pravidelných tanečních trénincích během 
týdne v Praze a následně při spolupráci na tvorbě 
představení. 
V roce 2010 Tanečního studio Light uskutečnilo řadu 
soustředění zaměřených nejen na tanečně – 
divadelní práci na představeních, ale také 
plachtění na Orlíku, jízdu na koních ve stájích 
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Štětice, turistiku, lezení a zimní sporty v Krkonoších, Lužických horách a na Vysočině i výtvarné 
soustředění zaměřené na tvorbu masopustních masek.  
Víkendové výjezdy studia v roce 2010 podpořil MHMP. 

        
 Tanec školám 

Myšlenka nabídnout dětem a jejich učitelům na základních školách tanec a pohyb jako nový 
prostředek výchovy a vzdělávání, se v roce 2006 realizovala jako praktický experiment. V září roku 

vést děti na ZŠ Lyčkovo náměstí 
v Praze 8. Brzy se ukázalo, že tento 
předmět, i když probíhal za 
improvizovaných podmínek a jen 
jednu hodinu týdně, má pro žáky 
nesporný přínos. Projekt se rozšířil do 
více škol a dnes je taneční a 
pohybová výchova uznaným 
volitelným předmětem pro žáky 
základních škol. 
V rámci projektu Tanec školám 
Taneční studio Light pravidelně v roce 
2010 zajišťovalo výuku tanečně – 
pohybové výchovy na ZŠ Lyčkovo 
náměstí v Praze 8. 
Výsledky své pravidelné práce žáci 
školy prezentovali na přehlídce 
scénických tanců v Praze a na 
festivalu Tanec dětem v divadle 
Ponec. 
Studio uspořádalo několik 
tanečních tématických 
pohybových dílen pro školy a pro 
pedagogy v divadle Ponec a dalších 
prostorách. 
Projekt Tanec školám podpořila ZŠ 
Lyčkovo nám. v Praze 8 
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2. Aktivity 
Tanečního studia 

Light v oboru 
profesionálního 
tance a divadla 

v roce 2010 
V roce 2010 rozšířilo studio 
svoje působení o profesionální 
činnost, jejímž cílem je rozvoj 
a výchova dětí tanečně – 
divadelními prostředky v rámci 
profesionálních interaktivních 
představení.  
Taneční studio Light 
v partnerství MHMP, 

s podporou Vodafone, ve spolupráci s WD Lux, Alt@rt, ZUŠ Na Popelce v Praze 5 a s 
nezištnou rodičů účinkujících dětí uskutečnilo 8 sérií komunitního divadla pro děti 
vedeného profesionálními umělci. 
Taneční studio Light uvedlo 24 repríz úspěšné interaktivní inscenace Putování ve větvích. 
Jedenáct představení se uskutečnilo ve Studiu Alt@, tři na memoriálu Gašparáda v Kolíně, čtyři v 
ekotechnickém museu Stará čistírna v Bubenči a šest v divadle Ponec. 
Inscenace Putování ve větvích se dostala do nabídkového katalogu Czech Performance 
Collection 2010 jako jedno ze tří dětských představení, doporučených pro zahraničí. 
http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=22561 

Taneční studio Light obnovilo také interaktivní tanečně - divadelní představení profesionální inscenace 
Pohádka po kapkách. Inscenace se reprizovala šestkrát v divadle Vzlet a ve Studiu Alt@. 
Taneční studio Light nabídlo veřejnosti další 
tématické interaktivní dílny současného 
tance pro děti vedené profesionálními tanečníky a 
pedagogy ve Studiu Alt@ a dalších prostorách 
(např. Maso-spoušť, Slunovrata Alt@, Řeč 
těla na Tanci dětem, Vánoce v pohádce atd.). 
Taneční studio Light zajistilo také odborné 
semináře tvorby tanečního a pohybového 
divadla pro dospělé zájemce (např. workshop 
v rámci přehlídky Sbírka motýlů v Novém Městě na 
Moravě). 
 

Projekt Putování s Tobiášem - 
komunitní divadlo pro děti 

Těžiště projektu sledujeme v unikátní spolupráci 
dětských a dospívajících návštěvníků s 
profesionálními umělci - tanečníky, hudebníky, 
herci a neprofesionálními dětskými interprety, kdy 
se všichni stávají partnery ve společně prožívaném 
dobrodružství, umocněném atmosférou 
specifického nedivadelního prostoru.  
Cílem představení je zpřístupnit divákům současný 
tanec jako zajímavou divadelní formu i jako 
možnost osobní seberealizace.  
Tvůrčí tým projektu spojil osobnosti divadelního, 
tanečního, hudebního i výtvarného světa, které 
zajímá i oslovení dětského diváka  
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a dospívající mládeže. 
Ve výsledku se jedná o 
ojedinělou divadelní formu, 
která divákům nabízí vlastní 
tvořivé aktivity a pomáhá k 
pochopení obsahu oboru 
současného tance a jeho 
přesahů do dalších divadelních 
disciplin. 
Realizací divadelních 
představení v industriálních 
památkách jsme oživili 
specifické prostory, jejichž 
bývalá funkčnost a 
architektonická hodnota je 
výzvou pro další využívání. 
Prostory industriálních památek 

jsou komunitním formám divadla otevřenější než kamenná divadla, protože diváci nepřicházejí 
s očekáváním tradiční divadelní konvence. 
Více na http://www.putovani.info 
 

Komunitní divadlo Putování ve větvích v roce 2010 
Realizace projektu atraktivní uměleckou formou motivuje děti k 
aktivnímu postoji při řešení ekologických a společenských 
problémů naší doby. Inscenace je inspirována románem 
Timothée de Fombelle Tobiáš Lolness. Inscenaci podporuje živý 
hudební doprovod, vedený na originální hudební nástroje 
(ozvučený kořen stromu apod.) 

Scénář, režii a scénografii vytvořili Lenka Tretiagová a Ondřej 
Lipovský, hudbu skupina Icon orchestra. 

V průběhu inscenace jsou dětští diváci partnery a spolutvůrci 
profesionálních umělců a zažívají jejich blízkost a pohroužení do 
příběhu. 

Aktivní hraní rolí pomáhá dětskému divákovi identifikovat se s 
interprety a zaujímat postoj při řešení témat ukrytých v příběhu 
velkého putování Tobiáše 
Lolnesse, přiměřeně jeho 
věku a přirozeně tak 
vychovává k aktivnímu 
přístupu ke světu a 
společnosti. Interaktivní 
setkání  je prožitkem 

tvůrčího procesu a především u dětí školního věku a mládeže 
může mít velký význam pro jejich osobní rozvoj a seberealizaci. 

V Putování se vystřídalo v roce 2010 celkem 12 profesionálních 
interpretů  
Vojta Švejda, Ján Polák / Patrik Děrgel, Milan Loviška / Ondřej 
Lipovský, Eliška Kašparová, Petra Brabcová, Bára Látalová / 
Jana Ryšlavá, Tomáš Žižka, Jan Holeček, Agnes Kutas  
a 12 dětských interpretů, členů Tanečního studia Light 
David Králík, Anna Podskalská, Hana Bernardová, Anna 
Tretiagová, Barbora Daňková, Tomáš Volejník, Veronika 
Volejníková, Šimon Heneberg, Anna Šefrnová, Ivan Buldra, Julie 
Hlaváčová, Viktorie Budínská. 
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O realizaci repríz se zasloužila řada odborných 
techniků pod vedením Sebastiána Vícha. 
Vedení a koordinace projektu se ujala  Lenka 
Tretiagová, tvůrce inscenace a vedoucí 
Tanečního studia Light. 
Produkci zajistily Eva Kozáková a Barbora 
Bernardová. 
Propagaci Jana Podskalská. 
 
 

Interaktivní Pohádka po kapkách 
v roce 2010 

Představení Pohádka po kapkách je určeno 
dětem od 4 do 10 let. 
Poetický příběh inspirovaný pohádkou Karla 
Šiktance „O dobré a zlé moci“ je citlivě umocněn 

hudbou Jakuba Kudláče. Dětští diváci jsou 
nenásilnou formou vtaženi do děje a formou 
„tělohravé dílny“ pomáhají hlavnímu hrdinovi najít 
ztracenou panenku. 
Pohádka po kapkách již několik let 
bezkonkurenčně nabízí dětským divákům 
rovnocenné partnerství s profesionálními umělci 
při tvorbě příběhu srozumitelného i těm 
nejmladším divákům. 
Taneční a herecké role v roce 2010 zastali v režii 
Lenky Tretiagové - Michal Dalecký,  

Ondřej Lipovský, Eliška Kašparová, Tereza 
Tretiagová, Lenka Reihserová    
a Jana Sýkorová. 
Vedení a koordinaci zajistila Lenka Tretiagová 
Propagace a produkce se ujala Eva Kozáková, 
Barbora Bernardová a Jana Podskalská 
Světlo, zvuk a stavbu zajistili Sebastián Vích a Matěj 
Růžička. 
 
 

Závěr 
Rozsáhlá a kontinuální činnost Tanečního studia 
Light oslovuje ročně desítky svých pravidelných 
členů, stovky spolupracujících českých a 
zahraničních partnerů a tisíce diváků. 
Aktivity studia by se nemohly uskutečnit bez finanční 
podpory mnoha organizací a bez obětavé spolupráce 
rodičů dětí a dospělých absolventů studia.  
Práce Tanečního studia Light navazuje na své 
dlouholeté zkušenosti a snaží se je rozvíjet v rámci 
dostupných možností zejména na základě 
dobrovolnictví a nadšení svých členů pro dosažení 
společných cílů. 

 
Děkujeme všem, kteří umožňují 

Tanečnímu studiu Light  
práci s dětmi a pro děti. 
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Členové Tanečního studia Light v 1. a 2. pololetí v roce 2010 
 

Balík Kryštof 
Budínská Filipa 
Havrlíková Anna 

Janoušková Andrea 
Kašičková Anita 
Kotrčová Natálie 
Kršková Alžběta 
Kubín Prokop 

Prokopová Anna 
Roszkowská Anna 

Soperová Julie 
Součková Štěpánka 

Zelenková Sára Josefina 
Zodetová Agáta 

Brezová Michaela 
Bártová Julie 

Bociánová Lucie 

Bystrovová Nikol 
Dukičová Ema 

Fifaldová Anna Marie 
Hlavičková Viktorie 

Hlaváčová Anna Marie 
Kudláčová Diviška 
Marečková Zora 
Markovič Ondřej 

Pokorná Nela 
Němcová Anna Sára 

Raslová Ema 
Raslová Eliška 

Semerádová Anežka 
Balíková Alžběta 
Hapalová Rebeka 

Klinková Klára 
Kozáková Lucie 

Krausová Johana 
Krausová Vendula 

Stará Karolína 
Kuželková Josefina 

Munzbergerová Anna 
Novotná Magdalena 

Krotká Leticie 
Slezáková Natálie 
Solarová Tereza 

Krejčíková Zuzana 
Rendlová Anna 

Londinová Alžběta 
Šišmová Tereza 

Mihalčiková Magdalena 
Malaková Simona 
Kolářová Terezie 

Krejčí Eliška 
Bociánová Barbora 
Budínská Viktorie 

Feit Prokop 
Siegl jan 

Henebergova Klára 
Hlaváčová Julie 

Hodanová Gabriela 
Kabelková Justina 

Kerle Vanessa 
Koblic Adam 

Pokorná Linda 
Poláček Adam 
Růžičková Ema 

Vondráková Eliška 
Keblová Lucie 

Votrubová Linda 
Balíková Marie 
Dbalá Dominika 
Feitová Marie 

Hradílková Antonie 
Korseltová Natálie 
Pešková Kristyna 
Rebcová Jasmina 

Rosecká Sára 
Schenková Lea Anna 

Wiatzková Adéla 
Matonohová Marie 

Matonohová Monika 

Brabcová Natálie 
Bernardová Hana 

Brabcová Julie 
Buldra Ivan 
Eckhardt Jan 

Heneberg Šimon 
Kozáková Jana 

Králík David 
Nahodilová Lenka 
Podskalská Anna 

Stano Samuel 
Staňková Marie 
Šefrnová Anna 

Tretiagová Anna 
Volejník Tomáš 

Volejníková Veronika 
Žežulová Emma 
Burdová Tereza 
Filipová Kateřina 
Krásová Jiřina 

Křesťanová Klára 
Křesťanová Lucie 
Mazurová Jana 
Růžičková Anna 
Staněk Tomáš 

Tretiagová Tereza 
Velátová Tereza 

Vernerová Rebecca 

 
Aktivní absolventi studia 

Vích Sebastián 
Tretiag Štěpán 

Helebrantova Bára 
Růžička Matěj 

 
Pravidelní lektoři studia 

Tretiagová Lenka 
Bártová Renata 
Brabcová Petra 

 
Produkce a propagace 

Lenka Tretiagová 
Eva Kozáková 

Barbora Bernardová 
Jana Podskalská 

Vilém Šrail 
Olga a Ondřej Staňkovi 

Michal Králík 
a další … 

 
 
 
 

 
 

 
  

V prosinci 2010 zpracovala vedoucí Tanečního studia Light Lenka Tretiagová s použitím fotografií 
Ondřeje Staňka, Viléma Šraila, Iva Dokoupila, Lenky Tretiagové, Jakuba Honců, Jiřího Bureše. 

 
Kontakt 

Taneční studio Light 
http://www.tanecnistudiolight.cz 


