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Občanské sdružení Taneční studio Light 
působí na poli současného 

tance a divadla 
 

Taneční studio Light ověřuje a 
hledá alternativní pedagogické 
metody využívající umění jako 
prostředku výchovy a vzdělávání 
dětí a mládeže 
Studio více než 15 let realizuje 
pravidelné lekce tanečních technik a 
tvořivé dramatiky, umělecky a 
sportovně zaměřené víkendové a 
prázdninové pobyty dětí a mládeže 
v přírodě, workshopy  tanečně  
pohybové a dramatické výchovy a 
výuku taneční a pohybové výchovy 
na základních školách.  
 
Taneční studio Light tvoří a reprízuje komunitní divadlo a integruje profesionální 
uměleckou tvorbu s pedagogickým působením 

Studio se zaměřuje na tvorbu 
interaktivních tanečně divadelních 
inscenací dětí a studentů ve spolupráci 
s profesionálními umělci, aktuálně 
reprízuje inscenace POHÁDKA PO 
KAPKÁCH, PUTOVÁNÍ VE VĚTVÍCH, 
KRABAT, HODNĚ MALÁ 
ČARODĚJNICE, HLASY ZEMĚ a 
další. Veřejná interaktivní představení 
jsou určena vždy cca 60 - 80 aktivním 
dětským divákům, jako rodinná 
představení nebo scénické dílny. 
Realizujeme cca 10x ročně sérii 4 – 6ti 

představení. Studio pořádá tematická tvůrčí setkání v rámci svátků (Jaroslav, Mikulášská 
atd.) a pořádá festival komunitního divadla pro děti PARTITURA. 
 
Taneční studio Light realizuje projekty zahraniční spolupráce a iniciuje tvorbu 
představení, která mají povahu sociálních projektů 
Studio se zaměřuje na uměleckou 
tvorbu s lidmi v oblastech 
zasažených společenskou či 
existenční nouzí – krajané 
v rumunském a srbském Banátu, 
Rusíni v Podkarpatské Rusi, 
krajané v poválečném Chorvatsku 
atd. Studio realizuje uměleckou 
spolupráci se zahraničními 
partnery, kteří obohacují jeho 



 

využívané tvořivé metody – například Velká Británie, Norsko, Německo, Francie, Slovensko 
atd. Taneční studio Light je opakovaně zvané k reprezentaci na prestižních zahraničních 
festivalech a přehlídkách v Evropě. 

Úspěchy Tanečního studia Light dosažené v uplynulém roce 
V roce 2013 Taneční studio Light získalo mnoho ocenění na soutěžních přehlídkách 
tanečních a divadelních, včetně nominací pro inscenaci Tátové a mámy musí tu být s námi 
na národní přehlídku Dětská scéna ve Svitavách, choreografii To jsi ty na národní přehlídku 
Scénických dětských tanců v Kutné Hoře (pořadatel obou přehlídek je NIPOS Artama). 
V červnu 2013 studio reprezentovalo ČR v Paříži tanečním pásmem BuJARO, složeným 
z lidových tanců, hudby a veršů. Na festival Duhové divadlo do Písku byla pozvaná drobná 
inscenace začínajících dětí Strašidelná pravda. Profesionální inscenace Hodně malá 
čarodějnice se s velkým mezinárodním ohlasem zúčastnila v únoru festivalu Malá inventura 
a v létě festivalu KioSK v Žilině. Taneční studio Light se v létě 2013 s velkým úspěchem 
zúčastnilo mezinárodních festivalů na Slovensku a ve Francii, kam byly inscenace a 
choreografie souboru nominované z celosvětového výběru. V září byla inscenace Krabat 

nominovaná na 
festival Kefír 
v Třebovli a 
v říjnu se 

inscenace 
Putování ve 
větvích dočkala 
osobního ocenění 
autora literární 

předlohy 
Timothéa de 
Fombella na 
festivalu Tabook 
v Táboře. V říjnu 
studio hostilo 
zahraniční hosty 
z Paříže.  



 

Taneční studio Light organizuje pro 
své členy a jejich rodiče nadstavbové 
víkendové a prázdninové pobyty 
v přírodě. Studio připravuje děti pro 
studium na středních a vysokých 
uměleckých školách a pro účinkování 
v dětských rolích ve filmech a v 
profesionálních divadlech. 

 
Nejvýznamnější projekty  

Tanečního studia Light v roce 

2013 

 

Projekt tvorby nového inscenačního 

projektu se souborem dětí a 

dospívající mládeže „TÁTOVÉ A MÁMY 

MUSÍ TU BÝT S NÁMI“ 
Projekt byl celoroční náplní tanečně 

divadelního souboru dětí, který v průběhu 

pravidelných lekcí a během víkendových a 

prázdninových soustředění vytvořil novou 

inscenaci založenou na literární předloze 

Goscinnyho a písničkách hudební skupiny 



 

HM… Inscenace získala nominace na 

nejvyšší kola divadelních přehlídek v ČR, 

reprezentovala soubor na festivalu 

v Meschers ve Francii, na objednávku 

divadel se reprízovala nejen v Praze (Alta, 

Činoherní klub, Klub Biograf atd.) ale i 

v regionech ČR (Vratislavice, Kokořín, 

Vysoká, Rynholec a další). Inscenace měla 

v roce 2013 sedmnáct repríz a plánujeme 

rozšířit ji o spolupráci a živou přítomnost 

skupiny Hm… a další výjezdy inscenace do 

regionů i reprízy v pražských divadlech. 

Projekt pravidelné výuky, tvorby a 
prezentace Tanečního studia Light 
Pravidelné lekce pro členy studia (cca 110 
členů) probíhají 1 – 3x týdně dle zájmu a 
věku dětí a jsou doplněné o víkendová a 
prázdninová soustředění. Jednotlivé 
skupiny prezentují výsledky své práce na 
soutěžích a drobných představeních 
v průběhu roku. K nejvýznamnějším 
úspěchům v roce 2013 patří nominace 
inscenace Strašidelná pravda na přehlídku 
Otvírání a na Duhové divadlo v Písku, 
ocenění za choreografie BuJARO, 
Škytavka, Klekání, Prase za tebou a 
nominace pro choreografii To jsi ty na 
Národní přehlídku scénických tanců, 

účast inscenace Tátové a mámy na celostátní přehlídce Dětská scéna. Pro velkou 



 

oblibu je často reprízované studentské představení Velké vyhlídky. Všichni členové 
pravidelně prezentují výsledky své práce na festivalu PARTITURA, a na závěrečných 
představeních souboru. 
 
Projekt zahraniční reprezentace a spolupráce souboru 

V roce 2013 Taneční studio Light 
realizovalo výměnný pobyt 
s prezentací své tvorby se školou 
Pantin v Paříži. V červnu 2013 
byl soubor dětí z Prahy týden 
v Paříži a reprezentoval českou 
kulturu pásmem českých lidových 
tanců, písní a slovesnosti s 
názvem BuJARO. Děti 
dramatického souboru školy 
v Pantin dorazily do Prahy v říjnu 
2013. Soubor reprezentoval 
českou kulturu na festivalu KioSK 
v Žilině na Slovensku s inscenací 
Hodně malá čarodějnice 

v červenci 2013, a na festivalu Český týden v Meschers ve Francii v srpnu 2013. 
 
Projekt reprízování komunitního divadla pro děti a festival PARTITURA, účast 

profesionálních inscenací na 
předních festivalech Malá 
inventura, KioSK, Kefír, 
Tabook atd.  
Taneční studio Light v rámci svého 
zaměření i na profesionální činnost 
reprízuje v roce 2013 své autorské 
inscenace komunitního divadla pro 
děti a mládež. V roce 2013 
studio realizovalo 36 repríz  
a jednu premiéru 
profesionálních inscenací 
komunitního divadla, z toho 
33 představení v Praze.  
 
Inscenační projekt Hlasy 
země, zaměřený na spolupráci 
seniorů, jejich vnoučat a 
mladých umělců  
V roce 2013 v rámci pravidelných 
lekcí pro seniory a několika 
týdenních a víkendových 
soustředění soubor vytvořil novou 
inscenaci Hlasy země, tentokrát 
zaměřenou na interaktivní 
program pro seniory a jejich 
vnoučata. 



 

Inscenace měla úspěšnou 
premiéru 17. 12. ve 
studiu ALTA a byla 
nominovaná na festival 
Malá inventura 2014. 
 
Projekt TANEC ŠKOLÁM 
a workshopy pro děti a 
pedagogy nad rámec 
členství ve studiu 
Pedagožka, režisérka a 
choreografka studia vede 
ve spolupráci s absolventy 
studia pravidelné lekce 
tanečně pohybové výchovy 
v ZŠ Lyčkovo náměstí 
v Praze 8, workshopy pro 
děti ve Studiu Alta, 
odborné workshopy a 
konferenční příspěvky 
v rámci tance a divadla 
(KreaDance v Českých 
Budějovicích apod.) 
 
Projekt víkendových a 
prázdninových akcí dětí 
mimo Prahu 
Akce mimo Prahu pořádá 
studio jako doplňkovou 
zájmovou činnost dětí a 
mládeže, určenou ke 
sportovním činnostem a 
posílení vzájemných vztahů 
mezi členy souboru. V roce 
2013 jsme pořádali mimo 
jiné pobyt v klášteře Sv. 
Jan pod Skalou, jarní 
prázdniny dětí s jízdou na 
koních ve stájích Štětice, 
velikonoční prázdniny na 
stanici CHKO Třeboňsko na 
Hajnici, jarní pobyt s jízdou 
na koních ve Štěticích, 
červnový pobyt ve skalním 
městě Kokořínska 
v Osinalicích, červencové 
týdenní plachtění rodičů 
s dětmi na Orlíku, podzimní pobyt na Kokoříně a zimní polární výpravu do Rynholce. 

 



 

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 2013:  
Vedení Lenka Tretiagová, produkce Sebastián Vích, pokladní Olga Staňková, revizor Eva 
Kozáková, hlavní technik Sebastián Vích, sekretářka Andrea Korseltová, účetní ing. Ladislava 
Zámečníková, 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,   
číslo účtu 124428711-0300,  
IČ tanečního studia je 66002958  
DIČ CZ 66002958  
web www.tanecnistudiolight.cz  
 

Činnost studia podpořili v roce 2013 
ZUŠ Na Popelce v Praze 5, MHMP, MK ČR, MČ Praha 5, MZV, 

MČ Praha 7, Státní fond kultury ČR, Alt@rt a rodiče dětí. 
 

Členové Tanečního studia Light v roce 2013 
Balík Kryštof 
Balíková Alžběta 
Bartošková Líza 
Bartošková Mína 
Bártová Julie 
Bártů Adéla 
Bártů Kateřina 
Belokopytová Maria 
Beránková Klára 
Bezdíčková Antonie 
Bezdíčková Eliška  
Bláhová Alžběta 
Bláhová Alžběta  
Bláhová Maria 
Bociánová Barbora 
Bociánová Lucie  
Borovičková Adéla 
Borovková Amálie 
Brolímová Anna 
Budínská Filipa 
Budínská Viktorie  
Caisová Evelína 
Čižmariková Tatiana 

Dolanská Amelie 
Eberhardová Amélie  
Fantová Barbora  
Feit Prokop  
Fiřtová Beáta 
Fiřtová Johana  
Gajdošová Johana 
Havlíková Johana 
Henebergová Klára 
Hlaváčová Julie 
Hluchovičková Klára 
Hodková Agáta 
Holanová Maja 
Huňátová Františka  
Jakoušová Klára  
Jobová Ester 
Kabelková Justina  
Kašičková Anita 
Kašičková Hana 
Klenk Jáchym 
Klenková Hanah  
Kletečka Anna 
Klinková Klára   

Kopecká Sofie  
Korseltová Natálie  
Kozáková Jana   
Kráčmarová Eva 
Krajčík Matěj 
Králík David   
Krásová Markéta 
Krejčí Eliška   
Kremlíková Anežka 
Lerchová Diana 
Mazurová Jana 
Mihalčiková Magdalena  
Molíková Kateřina  
Müllerová Natálie  

Munzbergerová Anna 
Nahodilová Lenka  
Navrátilová Tamara 
Nesen Jaroslav 
Opl Aleš 
Opravilová Jana 
Pokorná Linda   
Pokorná Nela  
Poláček Adam 

http://www.tanecnistudiolight.cz/


 

Poláčková Eva 
Rákosníková Natálie 
Rážová Anna  
Rendlová Anna  
Rendlová Eliška 
Rüklová Alžběta 

Rumlenová Anežka 
Rumlenová Žofie 
Růžičková Hana 
Semerádová Anežka 
Smoleňová Dorka 
Solarová Kateřina 
Solarová Tereza  

Soperová Julie 
Součková Štěpánka 
Staňková Marie   
Stanzin Odzer  
Sýkorová Marta 
Šnobl David 
Šutovská Julie 
Švejdová Anna 
Teissingová Anežka 
Tomek Lukáš 
Tomková Vendula  
Tretiagová Anna  
Turková Magdalena  

Turková Meda 
Vacková Emma 
Vacková Magdalena  
Vavřenová Veronika 
Volejník Tomáš  
Volejníková Veronika  
Vondráčková Běla 
Votrubová Linda  
Zálešáková Šarlota 
Zavřel Ondřej 
Zemanová Amálie 

 
Dospělí a senioři, pravidelně využívající lekce Tanečního studia Light v roce 2013 
Beranová Eva 
Bociánová Marie 
Dufková Milada 
Fišerová Libuše 
Heřman Petr 

Holoubková Bohumíra 
Keroušová Eva 
Králík Michal 
Krejčová Marie 
Rusičová Eva 

Semerádová Barbora 
Semerádová Kateřina 
Solarová Eva 
Vrba Petr 
Vrbová Jarmila 

 

Profesionální umělci v představeních Tanečního studia Light v roce 2013  
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 Michal  
Žižka Tomáš  

 
Absolventi, kteří se v roce 2013 podíleli na umělecké činnosti sdružení  
Bureš Jan  
Krásová Jiřina  
Růžička Matěj  

Šefrnová Anna 
Tretiag Štěpán  
Tretiagová Tereza  

Vích Sebastián  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lektoři Tanečního studia Light v roce 2013 
 

Bártová Renata  Čtvrtník Jan  
Krásová Jiřina   Molíková Jana  
Ryska David   Řezáčová Hedvika 
Stará Eva  Tretiag Štěpán  
Tretiagová Lenka  Vích Sebastián 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šťastný start do roku 2014 přeje 

Taneční studio Light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prosinci 2013 zpracovala Lenka Tretiagová 

S využitím fotografií z archivu Tanečního studia Light



 

 


