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Činnost Tanečního studia Light v roce 2012 
 

Umělecký soubor Taneční studio Light existuje již bezmála dvacet let.  
Občanské sdružení Taneční studio Light se věnuje tvorbě a reprízám profesionálních 
inscenací a pedagogické činnosti. 
Taneční studio Light nabízí pravidelnou tanečně dramatickou výchovu pro děti a 
dospívající mládež. 

Pohyb je důležitý faktor ovlivňující psychomotorický vývoj dítěte. V pedagogické praxi je 
kladen důraz především na poznání možností tanečního sebevyjádření a na rozvoj přirozené 
kreativity dítěte. Zkušení lektoři studia ověřují alternativní pedagogické metody využívající 
umění jako prostředku výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Děti Tanečního studia Light 
pravidelně dosahují nejvyšších ocenění na národních a mezinárodních přehlídkách a vybraní 
členové studia tvoří soubor tanečního divadla, který několikrát do roka realizuje rozsáhlé 
projekty mezinárodní spolupráce a zahraniční reprezentace. Taneční studio Light nabízí 
dětem bohaté volnočasové aktivity sportovní a kulturní, utužuje 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 zkušenosti.  
V roce 2012 navštěvovalo pravidelné lekce Tanečního studia Light víc než 120 členů ve věku 
od 3 do 20 let v sedmi věkových skupinách. V roce 2012 se celkem 40 dětí a studentů 
zúčastnilo zahraničních projektů souboru tanečního divadla. Celkem 20 dětí účinkovalo 
v profesionálních inscenacích. Všechny děti a studenti studia pravidelně prezentovali výsledky 
své umělecké práce na představeních a festivalech – adekvátně svému věku a schopnostem. 
Svoji činnost by sdružení nemohlo realizovat bez pomoci dobrovolníků, rodičů dětí a 
absolventů studia. 
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Taneční studio Light 
tvoří a reprízuje 
profesionální 
interaktivní tanečně  
divadelní inscenace 
pro děti a mládež 
(Pohádka po kapkách, 
Putování ve větvích, 
Krabat, Hodně malá 
čarodějnice) a pořádá 
odborné workshopy 
pohybové a taneční 
výchovy pro děti a 
dospělé. 
Taneční studio Light 
každoročně získává za 
vedení autorských 
komunitních divadel 
(interaktivních 
inscenací) pro děti a 
mládež odborná 
ocenění národní a 
mezinárodní. Při své 
tvorbě úzce 
spolupracuje s předními 
umělci současné 
taneční a divadelní 
scény.  
Představení Pohádka po 
kapkách, Putování ve 
větvích, Krabat a 
Hodně malá 
čarodějnice patřila k 
vyhledávaným 
kulturním nabídkám 
mateřských a 
základních škol v Praze. 
Pro aktivní spoluúčast 
dětských diváků a 
zároveň velmi vysokou 
uměleckou kvalitu 
inscenací si tvorbu 
studia oblíbili 
pedagogové i rodiče 
dětských diváků v Praze 
i mimo hlavní město. 
Profesionální tvorba 
Tanečního studia Light 
je podstatná pro 
diváckou veřejnost a 
uplatnění zde najdou i 
absolventi studia – začínající umělci a mladí tvůrci nových projektů. 
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Taneční studio Light vede výuku tvořivé taneční a pohybové výchovy na základních školách 
v rámci projektu Tanec školám, která vrcholí veřejnými ukázkami práce. Taneční studio 
Light též realizuje workshopy a odborné přednášky pro učitele a tvůrce divadla. 

 
Občanské sdružení Taneční studio Light 

 
Taneční studio Light je občanským sdružením při ZUŠ Na Popelce v Praze 5.  
Pravidelné lekce taneční výchovy dětí a studentů se konají v tanečním sále na adrese Pod 
Klikovkou 13 v Praze 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.  
Taneční studio Light zajišťuje veškerou produkci profesionální činnosti. 
Personální zajištění občanského sdružení Taneční studio Light v roce 2012: 
Vedení Lenka Tretiagová, produkce Eva Kozáková a Sebastián Vích, pokladní Olga Staňková, 
hlavní technik Sebastián Vích, pravidelní lektoři Lenka Tretiagová, Renata Bártová, David 
Ryska a další. Činnost sdružení podporují dobrovolníci z řad rodičů dětí a absolventů studia. 
Občanské sdružení 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 Stroupežnického 21/3181, Praha 5, č.ú. 124428711-0300, 
číslo účtu 124428711-0300, 
IČ tanečního studia je 66002958 
DIČ  CZ 66002958 
web www.tanecnistudiolight.cz 
Činnost studia podpořila v roce 2012 ZUŠ Na Popelce v Praze 5, MHMP, MK ČR, MČ Praha 5,  
Studio Alta a rodiče dětí. 
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Tanečně divadelní tvorba dětí a studentů v roce 2012 

 
Děti a studenti v roce 2012 vytvořili tři nové inscenace a řadu choreografií, které 
reprízovali v ČR a v zahraničí. 
V roce 2012 děti Tanečního studia Light rozvíjely a reprízovaly pod vedením svých pedagogů 
celovečerní taneční inscenaci inspirovanou příběhem Otfrieda Preusslera „Malá 
čarodějnice“. Inscenace získala řadu prestižních ocenění - postup na Národní přehlídku 

scénických tanců v Kutné Hoře, na národní přehlídku Dětská scéna ve Svitavách, zařazení do 
dramaturgie světového festivalu Aberdeen International Youth Festival ve Skotsku a uvedení 
na festivalu Evropský týden ve francouzském Meschers. V představení tančilo a hrálo 20 - 25 
dětí a studentů Tanečního studia Light v režii Lenky Tretiagové, s uměleckou spoluprací 
Sebastiána Vícha a Jiřiny Krásové. Hudbu k představení vytvořil Marek Doubrava, s realizací 
lezeckých technik pomohl Jan Hlaváč. Představení bylo opakovaně uvedeno v divadlech v ČR 
(Studio Alta, KC Mlejn, Karlínské spektrum, Tylovo divadlo v Kutné Hoře atd.), v exteriérech 
(Jenštejn, Chřenovice, Klikovka atd.) i v zahraničí (Skotsko, Francie). Představení vzniklo 
s finanční podporou MČ Praha 5 a ZUŠ Na Popelce v Praze 5. 
Druhou tanečně divadelní inscenací, kterou Taneční studio Light uvedlo v ČR a v zahraničí, 
bylo představení na motivy Woodyho Allena s názvem „Velké vyhlídky“. V režii 
Lenky Tretiagové (s 
choreografiemi Kateřiny 
Feitové, hudbou Marka 
Doubravy, s uměleckým 
vedením Štěpána Tretiaga, 
Sebastiána Vícha a Jiřiny 
Krásové a kostýmy Terezy 
Tretiagové) vzniklo vtipné 
představení absolventů, 
starších studentů i dětí 
Tanečního studia Light. 
V rytmu swingu mladí 
tanečníci zaujali diváky ve 
skotských i pražských 
divadlech.  
Třetí inscenací, která 
získala nominaci na 
přehlídku dětských divadel 
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v Karlínském spektru, byla drobná etuda 
mladších dětí s názvem „Já chci kolo“, 
inspirovaná jedním z příběhů Reného 
Goscinyho o malém Mikulášovi. 
Nejmladší děti se v průběhu tvorby naučily 
základním principům jevištní práce. 
Děti a studenti vytvořili v roce 2012 řadu 
nových choreografií, z nichž většina získala 
výjimečná odborná ocenění. Choreografie 
„To je moje peřina“ získala řadu nominací 
na nejvyšší kola festivalů, včetně účasti na 
Celostátním ústředním kole tanečních oborů 
ZUŠ v Kroměříži, či nominace na Gala večer 
v Divadle Jeho veličenstva v Aberdeenu atd. 
Choreografie starších studentů „To jsi ty“ a 
„Mlýny“ získaly mnohá taneční ocenění a 
nominace v ČR a v zahraničí. Tanečně – 
hudební pásmo mladších dětí s názvem 
„Jaroslav“ (s korepeticí Petra Ožany) 
získalo zlatý pohár a hlavní cenu poroty 
přehlídky STAP v Praze. 
V rámci lekcí všechny děti studia pod 
vedením pedagogů vytvořily řadu 
choreografií a tanečních pásem, kterými 
reprezentovaly svoji činnost na soutěžích, 
přehlídkách a veřejných představeních 
(např. na Uměleckých trzích na náplavce 
Vltavy, na Velikonočních a Vánočních trzích 
u Anděla, v rámci veřejných představení v 
ZUŠ apod.), i během zahraničních projektů 
ve Skotsku, Francii, Německu atd. 
Taneční studio Light se zúčastnilo  
(a pomohlo s vedením workshopů) řady uměleckých setkání mladých umělců (Jaroslav, 
Mikulášská a další). V červnu 2012 Taneční studio Light přivítalo v Praze své umělecké 
partnery ze základní školy Chroščice v německé Lužici, se kterými vytvořilo společné 
představení v pražském Studiu Alta. 
Celoroční práce dětí a studentů vyvrcholila účastí všech na festivalu PARTITURA 
v listopadu 2012. 
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Taneční studio Light v oboru profesionální tvorby   

Taneční studio Light uskutečnilo v roce 2012 celkem 29 profesionálních 
představení v Praze, určených dětským a dospívajícím divákům, jejich rodičům a 
pedagogům (Pohádka po kapkách, Putování ve větvích, Krabat a Hodně malá čarodějnice). 
Inscenace Krabat byla přijata do dramaturgie festivalu Malá inventura. 
Taneční studio Light vytvořilo v roce 2012 novou úspěšnou interaktivní inscenaci 
Hodně malá čarodějnice – scénář a režie Lenka Tretiagová a Vojta Švejda, hudba Marek 
Doubrava, choreografie David Ryska a Lea Švejdová. Představení mělo premiéru 18. 11. ve 
Studiu ALTA, které poskytlo rezidenci pro tvorbu inscenace. 
Taneční studio Light uskutečnilo řadu tematických tanečních workshopů a 
přednášek v Praze, regionech i v zahraničí, a realizovalo projekt Tanec školám 
v šesti třídách ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8 a ve dvou třídách MŠ Montesorri v Praze 5. 
Od roku 2010 rozšířilo studio svoje působení o profesionální činnost, jejímž cílem je výchova 
diváků tanečně – divadelními prostředky v rámci profesionálních interaktivních představení a 
dílen. 
Taneční studio Light s podporou MHMP a MK ČR, Studia ALTA, ZUŠ Na Popelce 
v Praze 5 a s pomocí dobrovolníků uskutečnilo v roce 2012 jedenáct sérií 
komunitního divadla vedeného profesionálními umělci, v Partnerství MHMP  
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týdenní festival komunitního divadla PARTITURA v Praze a s podporou NIPOS 
ARTAMA jednu sérii profesionálních představení ve středočeském regionu. 
Na inscenacích Tanečního studia Light se podílelo v roce 2012 celkem dvacet profesionálních 
interpretů, deset tvůrců a deset zkušených jevištních techniků (zvukařů, osvětlovačů …). 
 

Zahraniční projekty studia v roce 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2012 Taneční studio Light uskutečnilo tři zahraniční projekty zaměřené na 
mezinárodní spolupráci a reprezentaci souboru.  
Zahraniční projekty jsou pro děti nejen motivací, ale také osobní zkušeností s realizací 
projektové práce od plánování 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 opakovaně spolupracovalo v červnu 2012 se školou 
v Crostwitz. S podporou Česko-německého fondu budoucnosti navázalo studio na úspěšný 
projekt s dětmi lužiskosrbské menšiny v Německu - a tentokrát hostilo děti s jejich učiteli 
v Praze. Společná akce vyvrcholila představením, věnovaném příběhům O. Preusslera, jehož 
tvorba oba národy spojuje. 
V červenci 2012 vyrazilo Taneční studio Light za moře do Velké Británie a v srpnu 2012 na 
pobřeží Atlantiku ve Francii. Taneční studio Light uvedlo svá představení na 
jubilejním 40. ročníku Festivalu mladých v Aberdeenu (Skotsko) v unikátních 
prostorách městských divadel, včetně honosného pódia Divadla Jeho Veličenstva. Prestižní 
účinkování na světovém festivalu přineslo všem účastníkům velkou uměleckou zkušenost. 
Během cesty tanečníci poznali krásu britské přírody a památek. Projekt reprezentace na 
světovém festivalu se uskutečnil s finanční podporou MHMP a MČ Praha 5. 
Na týdenním festivalu ve francouzském Meschers Taneční studio Light vedlo 
každodenní ateliery taneční a dramatické výchovy a uspořádalo řadu 
inspirativních představení pro účastníky festivalu a místní obyvatele. Závěr prázdnin děti 
strávily v neopakovatelné atmosféře uměleckého střediska na pobřeží oceánu. 
Projekt spolupráce a reprezentace v jedinečném středisku kultury ve Francii nebyl podpořen 
MK ČR a uskutečnil se díky finančnímu přispění rodičů dětí a Asociace espace-du-possible. 
Pozvání profesionálního představení KRABAT na krajanský festival v Rusku také nebylo 
podpořeno ze státního rozpočtu. 
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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 naučily lépe vnímat 
sebe sama a druhé. Společné pozitivní 
prožitky je později motivovaly k 
dlouhodobé práci na pravidelných 
tanečních trénincích během týdne v 
Praze a následně při náročné spolupráci 

na tvorbě představení. 
 
V roce 2012 Tanečního studio Light 
uskutečnilo s podporou MHMP řadu 
soustředění zaměřených na tanečně 
divadelní tvorbu představení 
(Chřenovice, Hajnice atd.), výjezdy na 
festivaly a soutěže (Kutná Hora, 
Svitavy, Jenštejn atd.), rekreační 
plachtění na Orlíku, jízdu na koních 
ve stájích Štětice, turistiku, lezení a 
zimní sporty v horách ČR i v zahraničí. 

 

 
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, jehož 
hlavní pedagožkou byla Lenka Tretiagová. 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 2012 zajišťovalo 
výuku tanečně – pohybové výchovy celkem šesti třídám na ZŠ Lyčkovo náměstí 
v Praze 8. 
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Výsledky své pravidelné práce žáci školy 
prezentovali na zahradní slavnosti školy a v rámci 
představení ve Studiu Alta v červnu 2012.  
Lekce projektu Tanec školám poskytlo Taneční 
studio Light i dvěma třídám Montesorri mateřské 
škole v Praze 5 a zúčastnilo se několika 
konferencí, věnovaných rozvoji tohoto projektu 
v Praze a regionech ČR. 
 

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 
možností svoji dlouholetou činnost – a to 
zejména na základě dobrovolnictví a nadšení 
svých členů pro dosažení společných cílů. 

 

 

 

 

V prosinci 2012 zpracovala Lenka Tretiagová,  
s využitím fotografií Ondřeje Staňka, Jakuba Hraba, Terezy Tretiagové a dalších 
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Členové Tanečního studia Light v roce 2011 

Balík Kryštof 
Balíková Alžběta 
Bartošková Mína 
Bártová Julie 
Bártů Kateřina 
Belokopytova Maria 
Bernardová Hana 
Bezdíčková Antonie 
Bezdíčková Eliška 
Bláhová Alžběta 
Bláhová Maria 
Bociánová Barbora 
Bociánová Lucie 
Borovičková Adéla 
Borovková Amálie 
Budínská Filipa 
Budínská Viktorie 
Buldra Ivan 
Bystrovová Nikol 
Caisová Evelína 
Dittrichová Ema  
Dukičová Ema 
Eberhardová Amélie 
Fantová Barbora 
Fedoronchuk Anastasiya 
Feit Prokop 
Feitová Marie 
Fiřtová Johana 
Hapalová Rebeka 
Havrlíková Anna 
Henebergova Klára 
Heneberg Šimon 
Hlaváčová Anna Marie 
Hlaváčová Julie 
Hlavničková Viktorie 
Hodková Agáta 
Holubová Denisa 
Hrabáková Barbora 
Janč Jeroným 
Jančová Maja 
Janoušková Andrea 

Jobová Ester 
Kabelková Justina 
Kašičková Anita 
Kašičková Hana 
Klinková Klára 
Kolářová Terezie 
Kopecká Sofie 
Korseltová Natálie 
Kotrčová Barbora 
Kotrčová Natálie 
Kozáková Jana 
Kozáková Lucie 
Králík David 
Krásová Jiřina 
Krásová Markéta 
Kratochvíl Daniel 
Krejčí Eliška 
Kršková Alžběta 
Křesťanová Klára 
Kubín Prokop 
Londin Viktor 
Londinová Alžběta 
Mazurová Jana 
Mazurová Jana 
Mihalčiková Magdalena 
Molíková Kateřina 
Munzbergerová Anna 
Mušková Amálie 
Mušková Magdalena 
Nahodilová Lenka 
Opl Aleš 
Opravilová Jana 
Podskalská Anna 
Pokorná Linda 
Pokorná Nela 
Poláček Adam 
Poláčková Eva 
Poláková Julie 
Přeučilová Justina 
Rážová Anna 
 

Rendlová Anna 
Rigl Nikolas 
Roszkowská Anna 
Ruklová Alžběta 
Rumlenová Anežka 
Rumlenová Žofie 
Růžičková Anna 
Růžičková Hana 
Semerádová Anežka 
Slezáková Natálie 
Smoleňová Dorka 
Solarová Julie 
Solarová Tereza 
Soperová Julie 
Součková Štěpánka 
Spurná Viktorie 
Staněk Tomáš 
Staňková Marie 
Symonová Ema 
Šefrnová Anna 
Šišmová Tereza 
Šnobl David 
Šutovská Julie 
Švejdová Anna 
Teissingová Anežka 
Tomek Lukáš 
Tomková Vendula 
Tretiagová Anna 
Třísková Nora 
Turková Magdalena 
Vacková Emma 
Vacková Magdalena 
Valentová Kateřina 
Velátová Tereza 
Volejník Tomáš 
Volejníková Veronika 
Vondráčková Běla 
Votava Kryštof 
Votrubová Linda 

 
Profesionální umělci v představeních Tanečního studia Light v roce 2012 

Brabcová Petra 
Čtvrtník Jan 
Dalecký Michal 
Holeček Jan 
Kašparová Eliška 
Klosová Lucie 
Kutas Agnes 

Látalová Bára 
Lipovský Ondřej 
Reishnerová Lenka 
Ryska David 
Řezáčová Hedvika 
Sýkorová Jana 
Švejda Vojtěch 

Švejdová Lea 
Tretiag Štěpán 
Tretiagová Tereza 
Vích Sebastián 
Vodenka Michael 
Žižka Tomáš 
 

 
Absolventi, kteří se v roce 2012 podíleli na umělecké činnosti sdružení 

Bureš Jan 
Krásová Jiřina 
Růžička Matěj 

Tretiag Štěpán 
Tretiagová Tereza 
Vích Sebastián 

 
Lektoři Tanečního studia Light v roce 2012 

Bártová Renata 
Čtvrtník Jan 
Feitová Kateřina 
Krásová Jiřina 
Molíková Jana 
Ryska David 

Tretiag Štěpán 
Tretiagová Lenka 
Vích Sebastián
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Hodně zdravé energie a sil do dalšího tanečního roku! 


