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Činnost Tanečního studia Light v roce 2011 
Umělecký soubor Taneční studio Light vznikl před více neţ 15 lety.  
Občanské sdruţení Taneční studio Light se věnuje dvěma směrům své činnosti – 
amatérské a profesionální tvorbě. 

Hlavní činností Tanečního studia Light je 
pravidelná tanečně - dramatická výchova pro 
děti a dospívající mládež.  
Pohyb je zde vnímán jako důleţitý faktor ovlivňující 
psychomotorický vývoj dítěte. Důraz je kladen 
především na poznání moţností tanečního 
sebevyjádření a na rozvoj přirozené kreativity dítěte. 
Taneční studio Light ověřuje a hledá alternativní 
pedagogické metody vyuţívající umění jako prostředku 
výchovy a vzdělávání dětí a mládeţe. Dětská sekce 
studia pravidelně dosahuje nejvyšších ocenění na 
národních a mezinárodních přehlídkách a vybraní 
členové studia tvoří soubor tanečního divadla, který 
několikrát do roka realizuje rozsáhlé projekty 
mezinárodní spolupráce s krajanskými dětmi či 
národnostními menšinami a účastní se zahraniční 
reprezentace a tvoří tanečně divadelní představení. 
Taneční studio Light nabízí dětem bohaté volnočasové 
aktivity sportovní a kulturní, utuţuje mezi dětmi a 
studenty konstruktivní vztahy, vede je k vysoké 

umělecké kvalitě v oblasti vlastní 
interpretace, vychovává z dětí 
poučené diváky. Velká část dětí a 
studentů pokračuje na středních a 
vysokých uměleckých školách, kde 
úročí své umělecké osobní 
zkušenosti.  
V roce 2011 navštěvovalo 
pravidelné lekce Tanečního studia 
Light celkem 105 členů ve věku od 
3 do 20 let v sedmi věkových 
skupinách. V roce 2011 se celkem 
40 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. Taneční studio Light, 
jako kaţdoročně, v roce 2011 
některé své členy připravilo 
k úspěšnému přijetí na střední a 
vysoké umělecké školy. Svoji 
činnost by nemohlo realizovat bez 
pomoci dobrovolníků, rodičů dětí a 
absolventů studia. 
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Druhou činností Tanečního studia Light je tvorba a reprizování profesionálních 
interaktivních tanečně – divadelních inscenací pro děti a mládež (Pohádka po 
kapkách, Putování ve větvích, Krabat a další) a pořádání odborných workshopů 
pohybové a taneční výchovy pro děti a dospělé. 
Taneční studio Light kaţdoročně 
získává za vedení autorských 
komunitních divadel (interaktivních 
inscenací) pro děti a mládeţ přední 
ocenění národní a mezinárodní. Při 
své tvorbě úzce spolupracuje 
s předními umělci současné 
taneční a divadelní scény a 
umoţňuje jim cennou pracovní 
příleţitost. Inscenace Putování ve 
větvích se dostala do nabídkového 
katalogu Czech Performance 
Collection 2010.  
Představení Pohádka po kapkách, 
Putování ve větvích a Krabat 
patřila k z nejvyhledávanějším 
kulturním nabídkám mateřských a 
základních škol v Praze. Pro aktivní 
spoluúčast dětských diváků a 
zároveň velmi vysokou uměleckou 
kvalitu inscenací si je oblíbili 
pedagogové i rodiče dětských 
diváků v Praze i mimo hlavní 
město. 
Profesionální tvorba Tanečního 
studia Light je podstatná nejen 
pro diváckou veřejnost, ale 
umoţňuje i uplatnění svým 

absolventům – studentům uměleckých škol a 
začínajícím umělcům. 
Taneční studio Light vede výuku tvořivé taneční a 
pohybové výchovy na základních školách v rámci 
projektu Tanec školám, která vrcholí bohatými 
veřejnými ukázkami práce. Taneční studio Light téţ 
realizuje workshopy pro učitele a tvůrce divadla.  
 

Občanské sdružení Taneční 
studio Light 

 
Taneční studio Light je občanským sdruţením při ZUŠ 
Na Popelce v Praze 5.  
Pravidelné lekce taneční výchovy dětí a studentů 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 sdruţení v pronajatých prostorách 
z vlastních finančních zdrojů a dotací. 
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Občanské sdruţení zajišťuje financování kostýmů, dekorací a materiálů, pojištění, účetní 
servis, lektorské a produkční sluţby, propagaci, výjezdy studia, účast na soutěţích a 
festivalech a vše, co souvisí s další činností studia.  
Taneční studio Light zajišťuje veškerou produkci profesionální činnosti. 
Personální zajištění občanského sdruţení Taneční studio Light v roce 2011: 
Vedení Lenka Tretiagová, produkce Eva Kozáková a Simona Večeřová, pokladní Olga 
Staňková, web Adam Eckhardt, hlavní technik Sebastián Vích, pravidelní lektoři Lenka 
Tretiagová, Renata Bártová, Ondřej Lipovský, David Ryska a další a dobrovolníci z řad rodičů 
dětí a absolventů studia. 
Občanské sdruţení Taneční studio Light  
je registrováno dne 24.6.1997 pod č.j. II/s-OVS/1-33 089/97-R  
se sídlem Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5. 
Bankovní spojení ČSOB Stroupeţnického 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 

Činnost studia podpořila v roce 2011 ZUŠ Na Popelce v Praze 5, MHMP, MK ČR, MČ Praha 5,  
Česko německý fond budoucnosti a další organizace. 

 

Tanečně divadelní amatérská tvorba 

dětí a studentů studia v roce 2011 
 
Tvorba představení je pro kaţdého člena studia podstatnou součástí jeho práce – výsledky 
svého snaţení chce kaţdý ukázat 
svým rodičům a popř. (podle 
míry své dosaţené umělecké 
vyspělosti) i dalším divákům.  
V roce 2011 děti Tanečního 
studia Light vytvořily pod 
vedením svých pedagogů tři 
tanečně – divadelní 
inscenace dětí a studentů: 
Krabat, legenda o učni 
Mistra čaroděje  - inscenace 
podle knihy Otfrieda Preusslera 
Čarodějův učeň v reţii Lenky 
Tretiagové, ve které hraje a 
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tančí 30 dětí a studentů a jeden 
profesionální tanečník. 
Inscenace a její rozsáhlá tvorba 
na území ČR a Německa vznikla 
jako work in progress pro 
tvorbu profesionální inscenace, 
inspirované stejnou legendou. 
Inscenace dětí a studentů 
získala nominaci na krajské kolo 
přehlídky Dětská scéna, na 
národní přehlídku Otevřeno 
v Kolíně v dubnu 2011, na turné 
v německé Luţici v srpnu 2011 
a na festival Tančící vesnice 

v Kosoři v říjnu 2011.  
O panence, která není pro 
každého - tanečně divadelní 
inscenace mladších dětí, 
vytvořená na motivy povídky 
Zdeňka Šmída, byla 
nominovaná na Národní 
přehlídku Dětská scéna ve 
Svitavách v červnu 2011.  
Hodně malá čarodějnice - 
interaktivní vzdušná inscenace 
pro děti byla inspirovaná 
pohádkovou knihou Otfrieda 
Preusslera a její tvorbu ovlivnily 
záţitky dětí a studentů při 
zdolávání vzdušných ţelezných cest v Luţici. V inscenaci tančí a hraje (částečně na lanech ve 

vzduchu) 25 zkušených dětí a studentů Tanečního 
studia Light. Premiéry měla inscenace v listopadu 
na festivalu Partitura ve Studiu Alta a ve 
Strašnickém divadle na sklonku roku 2011. 
V tomto roce bude reprízována v praţských 
divadlech a bude se ucházet o nominace na 
přehlídky a festivaly. 
V rámci lekcí všechny děti studia pod vedením 
pedagogů vytvořily řadu choreografií a 
tanečních pásem, kterými reprezentovaly svoji 
činnost na soutěţích, přehlídkách a veřejných 
představeních (např. na Uměleckých trzích na 
náplavce Vltavy, na Vánočních trzích u Anděla, 
v rámci veřejných představení v ZUŠ apod.), i 
během zahraničních projektů v Chorvatsku, Luţici 
a Bavorsku. 
Vybrané děti a studenti účinkovali v uplynulém 
roce v profesionálních představeních studia.  
 
Tvorbu a reprízy dětských inscenací Krabat a Hodně 
malá čarodějnice podpořila MČ Praha 5 a ZUŠ Na 
Popelce v Praze 5. 
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Taneční studio Light v oboru 
profesionálního tance 

a divadla v roce 2011 
 
Taneční studio Light uskutečnilo v roce 2011 celkem 
27 profesionálních představení určených dětským a 
dospívajícím divákům, jejich rodičům a pedagogům. 
V roce 2010 rozšířilo studio svoje působení o profesionální 
činnost, jejímţ cílem je rozvoj a výchova dětí tanečně – 
divadelními prostředky v rámci profesionálních 
interaktivních představení.  
 
Taneční studio Light s podporou MHMP a MK ČR, ve 
spolupráci s Alt@rt, ZUŠ Na Popelce v Praze 5, 

Produkčním 
domem 

Vzlet, Strašnickým divadlem, KC Mlejn a 
s pomocí dobrovolníků uskutečnilo v roce 
2011 sedm sérií komunitního divadla pro 
děti vedeného profesionálními umělci, 
jeden týdenní festival komunitního divadla 
PARTITURA v Praze a jednu sérii 
profesionálních představení v regionech.  
 
Taneční studio Light uvedlo 9 repríz úspěšné 
interaktivní inscenace Putování ve větvích ve 
Studiu Alt@, 10 repríz tanečně divadelní 
inscenace Pohádka po kapkách v divadle 
Vzlet, v KC Mlejn, v KD Kolín, pět představení 
work in progress, dvě premiéry a jednu reprízu 
nové inscenace Krabat ve Studiu Alta, v divadle 
Vzlet a ve Strašnickém divadle. 

Taneční studio Light nabídlo veřejnosti další tématické interaktivní dílny současného 
tance pro děti vedené profesionálními tanečníky a pedagogy v rámci festivalu Partitura. 
 
Studio zajistilo  
odborné 
semináře tvorby 
tanečního a 
pohybového 
divadla  
pro pedagogy a 
studenty vysokých 
odborných škol v ZŠ 
Lyčkovo náměstí. 
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Zahraniční projekty studia v roce 2011 
 

V roce 2011 Taneční studio 
Light uskutečnilo tři 
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 aţ k dosaţení cíle. 
Tanec a pohybové divadlo jsou 
prostředky spolupráce 
umoţňující všem zúčastněným 

porozumění i přes vzájemné 
jazykové a společenské rozdíly. 
Taneční studio Light opakovaně 
pracovalo v červnu s krajan - 
skými dětmi v Chorvatsku, 
v srpnu procestovalo česko – 
německé pohraničí Lužice a 
spolupracovalo se školou 
v Crostwitz a v prosinci 
Taneční studio Light zopakovalo 
projekt spolupráce s organizací 
Bavaria Bohemia v Schonsee 
v Německu, kde se jiţ tradičně 
děti studia podílí na programu 
Adventu v lese. 

 
 
Více o zahraničních projektech najdete na 
http://www.tanecnistudiolight.cz/inpage/nase-akce/ 
 
 
 
Zahraniční projekty v roce 2011 podpořili MČ Praha 5, Česko 
německý fond budoucnosti, MHMP a rodiče zúčastněných dětí.  
 

Na plánovanou opakovanou kulturní podporu krajanů 
v rumunském Banátu se mladým tvůrcům projektu 
nepodařilo získat podporu v rámci dotačních programů 
Mláděţ v akci, byť jejich projekt byl oceněn jako velmi 
dobrý a krajanská mládeţ se na pokračující spolupráci 
obzvlášť těšila. 
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Víkendové a prázdninové výjezdy mimo Prahu 
v roce 2011 

 
Výjezdní akce jsou důleţitou 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 sama a druhé. Společné pozitivní 
proţitky je později motivují k dlouhodobé práci 
na pravidelných tanečních trénincích během 
týdne v Praze a následně při náročné spolupráci 
na tvorbě představení. 

 
V roce 2011 Tanečního studio Light uskutečnilo 
řadu soustředění zaměřených na tanečně – 
divadelní práci na představeních (Sv. Ján 
pod skalou, Mnichovo Hradiště atd.), na 
výjezdy na festivaly a soutěže (Kolín, Kosoř 
atd.), plachtění na jezerech, plavbu po 
kanálech řeky Sprevy, jízdu na koních ve 
stájích Štětice, turistiku, lezení a zimní 
sporty v Luţických horách a na Brdech u Prahy, 
ekologickou výchovu v CHKO Třeboňsko i 
výtvarné soustředění v Chřenovicích, 

zaměřené na tvorbu kostýmů a základy filmování, 
či výjezd na Sázavu s hudební náplní, 
zaměřený na tvorbu hudebních ploch a 
nahrávek. 

 
 
 

Víkendové výjezdy studia v roce 2011 podpořil MHMP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Taneční studio Light a projekt 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, jehoţ hlavní 
pedagoţkou byla Lenka 
Tretiagová. Brzy se 
ukázalo, ţe tento 
předmět, i kdyţ probíhal 
za improvizovaných 
podmínek a jen jednu 
hodinu týdně, má pro 
ţáky nesporný přínos. 
Projekt se rozšířil do více 
škol a dnes je taneční a pohybová výchova uznaným volitelným předmětem pro ţáky 
základních škol. 
V rámci projektu Tanec školám Taneční studio Light pravidelně v roce 2011 zajišťovalo 
výuku tanečně – pohybové výchovy celkem šesti třídám na ZŠ Lyčkovo náměstí 
v Praze 8. 
Výsledky své pravidelné práce ţáci školy prezentovali na zahradní slavnosti školy a v rámci 
představení ve Studiu Alta v červnu 2011.  
Projekt Tanec školám podpořila ZŠ Lyčkovo nám. v Praze 8 
 

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 dobrovolnické spolupráce rodičů dětí a dospělých absolventů studia.  
Taneční studio Light rozvíjí v rámci dostupných moţností svoji dlouholetou činnost – a to 
zejména na základě dobrovolnictví a nadšení svých členů pro dosaţení společných cílů. 

 

Děkujeme všem, kteří umožňují Tanečnímu studiu Light  
práci s dětmi a pro děti. 

 



 10 

Členové Tanečního studia Light v 1. a 2. pololetí v roce 2011 

 
Balík Kryštof 

Budínská Filipa 

Havrlíková Anna 
Janoušková Andrea 

Kašičková Anita 

Kotrčová Natálie 
Kotrčová Barbora 

Kršková Alţběta 
Kubín Prokop 

Roszkowská Anna 

Soperová Julie 
Zelenková Sára Josefina 

Zodetová Agáta 
Bártová Julie 

Bociánová Lucie 
Bystrovová Nikol 

Dukičová Ema 
Hlavničková Viktorie 

Hlaváčová Anna Marie 

Pokorná Nela 
Semerádová Aneţka 

Balíková Alţběta 
Hapalová Rebeka 

Klinková Klára 

Kozáková Lucie 
Krausová Johana 

Krausová Vendula 
Munzbergerová Anna 

Slezáková Natálie 
Solarová Tereza 

Rendlová Anna 
Londinová Alţběta 

Šišmová Tereza 

Mihalčiková Magdalena 
Malaková Simona 

Kolářová Terezie 
Krejčí Eliška 

Fantová Barbora 

Eberhardová Amélie 
Fedoronchuk Anastasiya 

Hokešová Nela

Bociánová Barbora 
Budínská Viktorie 

Feit Prokop 

Henebergova Klára 
Hlaváčová Julie 

Hodanová Gabriela 
Kabelková Justina 

Pokorná Linda 

Poláček Adam 
Votrubová Linda 

Balíková Marie 
Dbalá Dominika 

Feitová Marie 

Korseltová Natálie 
Pešková Kristyna 

Rebcová Jasmina 
Schenková Lea Anna 

Bernardová Hana 

Buldra Ivan 
Eckhardt Jan 

Heneberg Šimon 

Kozáková Jana 
Králík David 

Nahodilová Lenka 
Podskalská Anna 

Kateřina Molíková 

Staňková Marie 
Šefrnová Anna 

Tretiagová Anna 
Volejník Tomáš 

Volejníková Veronika 

Burdová Tereza 
Krásová Jiřina 

Křesťanová Klára 
Mazurová Jana 

Růţičková Anna 

Staněk Tomáš 
Tretiagová Tereza 

Velátová Tereza 

Holubová Denisa 
Hrabáková Barbora 

Londin Viktor 
Poláčková Eva 

Poláková Julie 

Přeučilová Justina 
Solarová Julie 

Třísková Nora 
Soperová Aneţka 

Spurná Viktorie 

Hodková Agáta 
Stupková Anna 

Stupková Marie 
Svobodová Johana 

Symonová Ema 
Tomek Lukáš 

Tomková Vendula 

Šnobl David 
Kratochvíl Daniel 

Vacková Magdalena 

Valentová Kateřina 

Mušková Magdalena 
Mušková Amálie 

Dittrichová Ema 
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Pravidelní lektoři studia v roce 2011     ww.tanecnistudiolight.cz 

Tretiagová Lenka – umělecká vedoucí 
Bártová Renata – taneční pedagog 

Lipovský Ondřej - tanečník 
Ryska David - tanečník

 

Vedení a produkce studia v roce 2011 
Lenka Tretiagová 

Sebastián Vích 
Eva Kozáková  

Simona Večeřová 

Olga Staňková 
 

Profesionální umělci, spolupracujících na tvorbě a reprízách inscenací Tanečního 
studia Light v roce 2011 

Marta Trpišovská 
Michael Vodenka 

Jan Čtvrtník 

David Ryska 
Radim Klásek 

Vojta Švejda 
Eliška Kašparová 

Jan Holeček 

Agnes Kutas 
Tomáš Ţiţka  

Ondřej Lipovský 
Milan Loviška 

Ján Polák 

Bára Látalová 
Petra Brabcová 

Jana Sýkorová 
Lenka Reishnerová 

Renata Bártová  

Sebastián Vích

Tereza Tretiagová 
 

 

V lednu 2012 zpracovala      
Lenka Tretiagová 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

V prosinci 
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