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1.  Základní údaje o Tanečních aktualitách

Právní forma: občanské sdružení 
Sídlo: Ve Struhách 974/23, Praha 6, 160 00
IČ: 27043720
Registrace právní subjektivity vydána Ministerstvem vnitra dne 25. září 2006, pod 
číslem VS/1 – 1/65 212/06 - R  

2. Shrnutí aktivity Tanečních aktualit za rok 2009

Občanské sdružení Taneční aktuality o. s. navázalo v roce 2009 svým projektem 
www.tanecniaktuality.cz na svou prioritní činnost z předchozích let (2006, 2007, 
2008), kterou je provozování výše uvedeného webového portálu, reflektující taneční 
umění v ČR. Jeho hlavní náplní je kromě vysoce aktuálního zpravodajství z oblasti 
tance, širokého informačního servisu i autorská tvorba reportáží, recenzí, rozhovorů 
ad. Činnost byla a je kontinuální, dařilo se ji udržovat ve vytyčených standardech a 
dále rozšiřovat.

V roce 2009 byly Taneční aktuality.cz jediným obdobným veřejným médiem 
reflektujícím stav uměleckého profesionálního tance v ČR s takovým mezižánrovým 
přesahem a respektem odborné veřejnosti, kterou byly, dle osobních ohlasů, účastí v 
internetových diskuzích i odborných posudků, pravidelně sledován. Stejně tak měly 
možnost dostávat informace i laičtí čtenáři a zájemci o tanec. 

Internetové medium oplývá obrovskou výhodou dostupnosti téměř komukoliv. Jeho 
další  devizou  je  i  možnost  téměř  okamžité  aktualizace,  která  zaručuje  jistotu 
správnosti  informací.  Taneční aktuality.cz byly v roce 2009 objektivní,  nezávislé a 
jejich služby byly přístupné každému zdarma.
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3.  Vize a cíle Tanečních aktualit 

Taneční aktuality, o.s. jsou sdružením, které provozuje elektronický časopis Taneční 
aktuality.cz. Toto internetové médium funguje již čtyři roky a za tu dobu se stalo 
důležitým zdrojem informací o českém a částečně i zahraničním tanci. Svým širokým 
žánrovým záběrem (balet, současný tanec, pantomima, nový cirkus), ale i aktuálností 
je orientačním bodem ve světě tance. Na stránkách časopisu jsou k nalezení odborné 
recenze,  reportáže,  zajímavé  rozhovory  s předními  českými  i  hostujícími  umělci, 
festivalové  zpravodajství,  anotace  představení,  diář  veškerých  tanečních  událostí 
v celé  ČR.  Taneční  aktuality  přinášejí  aktuální  informace  o  konkurzech, 
workshopech, tanečních školách, rezidencích nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Hlavní činností členů sdružení je podávat aktuální informace prostřednictvím 
internetového portálu o profesionální i amatérské taneční scéně, podporovat dialog 
mezi tanečními subjekty, a tím přispívat k širší komunikaci a popularizaci tanečního 
umění. 

Mezi cíle a vize sdružení patří zejména: 

- podpora dialogu mezi choreografy, interprety, kritiky a diváky 

- poskytnutí odborného pohledu na současnou taneční scénu široké veřejnosti

- možnost uplatnění tanečních odborníků - kritiků, vědců, producentů, 
dramatiků

- podpora uplatnění tanečníků - komunikace mezi tanečníky a choreografy, 
vytváření prostoru pro setkávání umělců

- spolupráce s dalšími organizacemi podobného zaměření 

- osvětová činnost v oblasti tance

- atd.
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4. Organizační struktura Tanečních aktualit v roce 
2009

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni 
členové sdružení. Výkonným orgánem sdružení je Rada sdružení, která za svou 
činnost odpovídá Valné hromadě. Tříčlenná Rada řídí činnost sdružení v období 
mezi zasedáními Valné hromady. Součástí Rady je Předseda, který zastupuje 
sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního 
poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.

Členy Rady sdružení v roce 2009 jsou:

MgA. Zuzana Smugalová – předseda
MgA. Lucie Burešová – místopředseda
Mgr. Daniela Zilvarová – člen Rady sdružení 

Kontrolním orgánem Sdružení je Revize, která se zodpovídá Valné hromadě. Revizi 
vykonává Kristina Durczaková.

Členská základna v r. 2009

Rok 2009 ustálil rozdělení pravomocí a činnosti v redakčním kruhu:

Z pozice šéfredaktora koordinovala činnost redakce Zuzana Smugalová, jenž 
zastupovala redakci navenek. Finančnímu zajištění a mediální spolupráci se 
věnovala Lucie Burešová a Daniela Zilvarová. Kristina Durczaková koordinovala překlad 
stránek do anglického jazyka. 

Dalšími členy redakce jsou: Lucie Kocourková (aktuální zpravodajství, korektury), Jana  
Bitterová (editace - taneční diář), Lucie Břinková (editace - informační servis 
workshopy, festivaly apod.) Hana Galiová (inzerce). Všichni interní členové redakce 
byli zároveň i aktivními tvořiteli autorského obsahu webu.

Dále  s  redakcí  spolupracovalo  několik  externích  dopisovatelů,  mezi  nimiž  bylo 
možno  nalézt  jak  studenty  HAMU  (především  oboru  Taneční  věda),  začínající 
novináře s nadšením pro tanec, tak i známá jména uznávaných tanečních kritiků. Na 
anglické mutaci webu spolupracovalo šest externích překladatelů, kteří fungovali dle 
svých časových možností a finančních možností redakce. 
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Přehled interních členů redakce a jejich administrativní činnosti mimo 
činnost redakční:

• MgA.  Zuzana  Smugalová  –  předseda  a  jednatelka  sdružení,  šéfredaktorka 
časopisu, jednatelka sdružení, koordinace celé redakce,

• MgA. Lucie  Burešová –  místopředseda  sdružení  kontaktní  osoba pro  PR a 
fundraising, administrativa

• Mgr.  Daniela  Zilvarová  –  místopředsedkyně  sdružení,  ekonomická  správa, 
fundraising

• Kristina Durczaková – koordinace anglické verze portálu, překlady, korektury

• Mgr. Hana Galiová – PR, fundraising

• BcA. Lucie Kocourková - koordinace aktuálního zpravodajství, korektury

• Lucie  Břinková  -  PR,  koordinace  přehledu  akcí,  workshopů,  konkurzů, 
festivalů, spolupráce se stálými partnery

• Jana Bitterová – koordinace tanečního kalendáře

Externí  spolupráce  s redakcí: Marcela  Benoniová,  Lucie  Derscényiová,  Barbora 
Čepičková, Barbora Stýblová, Denisa Šmídová, Heather McGadie, Tomáš Valníček, 
Zdenka Brungot Svíteková, Lenka Trubačová         
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5. Zpráva o činnosti webového portálu Taneční 
aktuality.cz v roce 2009

Taneční aktuality.cz jsou internetovým časopisem o tanečním dění u nás i ve světě. 
Čtenářům nabízejí jak autorské texty jako jsou recenze, reportáže, rozhovory, tak 
aktuální zpravodajství z dění v České republice i ve světě. Celkem bylo v roce 2009 
publikováno na našich stránkách www.tanecniaktuality.cz  82 původních autorských 
textů, z toho 71 recenzí, 8 reportáží a 3 rozhovory. 

Přehled autorských textů redaktorů Tanečních aktualit k akcím 
realizovaným v roce 2009

2.1.2009 Velké espreso při pozorování pádu Ikara Lucie Břinková
5.1.2009 Ghetto 1577 Lucie Kocourková
5.1.2009 Staré pověsti české Lucie Kocourková
23.1.2009 PopBalet vrací tanec do popkultury a děti do tance Barbora Stýblová
25.1.2009 Happening tanečních konzervatoří Jana Bitterová
25.1.2009 Rottenhammer-Wunderkammer Jana Bitterová
25.1.2009 Prague Ballet Gala 2009 Lucie Kocourková
26.1.2009 Camoufl•AGE Zuzana Smugalová
8.2.2009 Mezinárodní týdny tance 2009 – Slavnostní gala Lucie Kocourková
9.2.2009 Klenot klasického baletu zazáří v Národním divadle Lenka Trubačová
15.2.2009 Pop Balet Company: Osobnění Daniela Zilvarová
15.2.2009 Anna Polívková a Pan Padlý v Ponci Daniela Zilvarová

18.2.2009
Labutí jezero - kombinace přepjatého dramatu a 
impresionistické něhy Zuzana Smugalová

11.3.2009 Miniatury Daniela Zilvarová
12.3.2009 100 Wounded Tears Zuzana Smugalová
14.3.2009 Taneční Zlatovláska stále láká malé diváky Lucie Kocourková
16.3.2009 Daria Klimentová ve Státní opeře Praha Zuzana Smugalová
17.3.2009 Resonance v Ponci Heather McGadie
17.3.2009 Zjasněná noc – představení Baletu Praha Jana Bitterová
17.3.2009 Liberecká Marná opatrnost Zuzana Smugalová
17.3.2009 Identita Zuzana Smugalová

25.3.2009
Rozhovor s Ivannou Illyenko, sólistkou baletu 
Národního divadla Tomáš Valníček         

1.4.2009 Nová generace v Disku Daniela Zilvarová

13.4.2009
Nová inscenace Libereckého divadla: Marie Antoinetta 
/ Markýz de Sade Jana Bitterová

13.4.2009 Balet 21. století: Působivé uchopení detailů Lucie Dercsényiová
14.4.2009 DANCE 2XS (Time 2XS) Urbanite 2009 Barbora Stýblová
16.4.2009 The Twin (Twilogy I) Lucie Burešová
5.5.2009 Posedlost, aneb Bournonville trochu jinak Daniela Zilvarová
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6.5.2009 Absolventský koncert Duncan Centre Lucie Břinková
9.5.2009 NANOHACH na Nohách Heather McGadie
9.5.2009 Tore a Gaia Lucie Břinková

9.5.2009
Material for the Spine a movement study (materiál pre 
chrbticu; pohybová štúdia)

Zdenka Brungot 
Svíteková

21.5.2009
Úspěšná vystoupení i dramatické zážitky baletu 
Národního divadla v USA Lenka Trubačová

1.6.2009 Květnová Nová generace Daniela Zilvarová

4.6.2009
Tanec Praha 2009 se s Compagnie Montalvo-Hervieu 
rozjel s plnou parádou Kristina Durczaková

5.6.2009 Pitvorný spor Lucie Dercsényiová
7.6.2009 Anouk van Dijk v Arše Lucie Burešová
11.6.2009 Crankovský Romeo a Julie na vídeňský způsob Tomáš Valníček
12.6.2009 Canto Hondo Jana Bitterová
12.6.2009 Bohemia Balet ve Stavovském divadle Jana Bitterová
12.6.2009 Kylián opět v Praze: Last Touch First Lucie Burešová
12.6.2009 UNA – Unknown Negative Activity Zuzana Smugalová
18.6.2009 Evropská taneční laboratoř I. Lucie Břinková
20.6.2009 Evropská taneční laboratoř II. Daniela Zilvarová
20.6.2009 Compagnie Drift: Sound Machine Zuzana Smugalová
30.6.2009 Evropská taneční laboratoř III. Jana Bitterová
30.6.2009 Au bleu cochon Zuzana Smugalová
10.7.2009 Zpovědi beze slov Lucie Kocourková
10.7.2009 Absolventské představení TKP 2009 Lucie Kocourková
21.7.2009 La Putyka Lucie Burešová
17.8.2009 Bubeníček and Friends Zuzana Smugalová
17.8.2009 Extrém – extrémně zvláštní vkus Zuzana Smugalová
17.8.2009 Hradišťan a balet Národního divadla Zuzana Smugalová
18.8.2009 Loa > 15 Steps a Magnet Jana Bitterová
19.8.2009 Filigrán a Malé F Lucie Břinková
7.9.2009 Francouzský trojboj na Letní Letné Kristina Durczaková
7.9.2009 Echoes Zuzana Smugalová
15.10.2009 Taksim Müșterek Lucie Kocourková
4.11.2009 Debut - Choreografický ateliér II. Lucie Kocourková
10.11.2009 Ryba Lucie Břinková
12.11.2009 Jedenáctý ročník festivalu Natřikrát Lucie Břinková
23.11.2009 Chunky Move Barbora Stýblová

23.11.2009
Proměnná a Mostup jeden blok ve dvou festivalech 
najednou Lucie Břinková

23.11.2009 Here Whilst We Walk - absolutno minimalismu Zuzana Smugalová
23.11.2009 To nejlepší a nejhorší z nás - výběr je důležitý Zuzana Smugalová
24.11.2009 Correspondances, aneb Méně je někdy více Daniela Zilvarová
24.11.2009 Experimentální večer Jana Bitterová
24.11.2009 Večer na téma „Předmět a křehké tělo“ Jana Bitterová
24.11.2009 Večer Helge Letonji Kristina Durczaková
24.11.2009 Stáž coachingu – prezentace Kristina Durczaková
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http://tanecniaktuality.cz/cela-recenze/a/nanohach-na-nohach/
http://tanecniaktuality.cz/cela-recenze/a/absolventsky-koncert-duncan-centre/


24.11.2009 Dílna se Sergem Riccim Jana Bitterová
24.11.2009 Oidipús Rex ve Strašnicích Tomáš Valníček
24.11.2009 Rozhovor s Helge Letonjou, Barbora Čepičková
25.11.2009 První Nová generace sezóny 2009/ 2010 Jana Bitterová
25.11.2009 Případy doktora Toureta Lucie Břinková
30.11.2009 Úspěch primabaleríny Nikoly Márové v Helsinkách Lenka Trubačová
1.12.2009 Rozhovor s fotografem Pavlem Hejným Tomáš Valníček         

4.12.2009
Faust a Mefisto se utkají na prknech Stavovského 
divadla Lenka Trubačová

23.12.2009 Nic více, nic méně… Lucie Dercsényiová
23.12.2009 Řídká síť pohybových nápadů Lucie Dercsényiová
23.12.2009 Okna do duše Lucie Kocourková
23.12.2009 Café Aussig aneb (ústecké?) obrázky z 20. století Tomáš Valníček

Na webu Tanečních aktualit.cz bylo v roce 2009 možno nalézt téměř veškeré informace o 
uměleckém tanci  na jednom místě:  přehled a termíny a reflexe  představení,  informace o 
workshopech a tanečních kurzech, inzerci, nabídku konkurzů a pracovních míst, festivalová 
zpravodajství, informace ze zahraničí. Taneční aktuality.cz  tak pokrývaly a dále pokrývají 
potřebu  intenzivní  reflexe  tanečního  oboru,  který  ve  svém  vývoji  poslední  dobou 
expandoval, nejen co do četnosti realizovaných projektů, ale i narůstajícího zájmu diváků. 

Devizou Tanečních aktualit.cz je především jejich mezižánrový přesah, který do sebe pojímá 
od klasického baletu, přes současný tanec a pohybové divadlo i obor pantomimy, nového 
divadla a cirkusu a multimediální projekty. Tím je podporována mezioborová komunikace, 
která vede k širšímu povědomí a zájmu o obor a tím zvyšuje jeho prestiž. 

Bez nadsázky dnes můžeme mluvit o době "před" a "s" Tanečními aktualitami.cz. Taneční 
aktuality.cz  oživily  skomírající  prostředí  české  taneční  žurnalistiky,  inovovaly  způsob 
propagace představení a zavedly informační servis, který nemá ve střední Evropě obdoby. 
Pokud by byl projekt ukončen, znamenalo by to velkou ztrátu v informovanosti o tanci.

.
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6. Návštěvnost

Návštěvnost  portálu  www.tanecniaktuality.cz se  udržuje  ve  vytyčeném 
standardu, který odráží věrnost návštěvníků webu, mezi 250 a 500 návštěvami 
denně, podle doby právě vrcholící sezóny, měsíčně zhlédne portál v průměru 
4000  návštěvníků.  Čtenáři  jsou  jak  diváci  všech  tanečních  žánrů  z  mnoha 
regionů České republiky, tak i umělci a produkční.  

Měsíc Unikátní návštěvníci Návštěvy Stránky Hity Přenesená data

Led 2009 5,999 9,700 86,860 350,643 2.65 GB

Úno 2009 6,146 10,272 99,009 383,078 2.98 GB

Bře 2009 6,510 10,801 102,976 414,816 3.48 GB

Dub 2009 4,423 7,080 62,646 259,952 2.49 GB

Kvě 2009 5,469 8,978 80,488 352,272 3.36 GB

Čvn 2009 5,266 8,460 82,956 348,937 3.76 GB

Čvc 2009 4,436 7,659 61,987 246,698 2.68 GB

Srp 2009 3,867 6,275 55,459 209,000 2.32 GB

Zář 2009 4,636 7,458 67,684 272,281 2.71 GB

Říj 2009 4,877 8,236 71,278 300,016 3.02 GB

Lis 2009 4,774 8,254 69,784 311,685 2.99 GB

Pro 2009 4,594 8,804 62,481 276,459 3.23 GB

Celkem 60,997 101,977 903,608 3,725,837
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7. Spolupráce s jednotlivými subjekty

Hlavní a potřebnou činností Tanečních aktualit.cz je také navazování a udržování 
mediálních spoluprací s divadly, umělci, soubory a ostatními produkcemi.

V roce 2009 jsme pokračovali v udržování partnerství s následujícími institucemi:

Divadla:

Národní divadlo
divadlo Ponec
divadlo Alfred ve dvoře

Festivaly:

Malá inventura 2009
Tanec Praha  2009
Česká taneční platforma 2009
Festival Nové Evropy – Cena Jarmily Jeřábkové 2009
Dance Meridian 2009 
Festival tanečních filmů 2009
Festival Nanohach 5 let Naplno
Festival Happy Verte

Zahraniční festival:

Štyri (+1) dni tanca pre Vás 2009 Banská Bystrica (SK)

Produkční jednotky a taneční skupiny: 

420People
Balet Praha
KoresponDance Europe 2009 – 2010

Internetovými portály 

www.scenicky-tanec.cz
Moravská televize.cz. 
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Kromě toho byly Taneční aktuality.cz i mediálním partnerem jednotlivých 
představení: 

Nová generace - cyklus představení HAMU (divadlo Disk)
Dance 2Xs ( Laterna magika)
Barokní tělo odhaleno - Muzeum hudby 
Nanohach -Zločin a trest (Studio Alt@), Kde je Anik (divadlo Ponec)
Echoes Synagoga na Palmovce 2009
Vertedance - Dance of Cannis Lupus (divadlo Ponec)
Teatro Pantomissimo - Dante (NoD. Roxy)
La Bohéma (Hudební divadlo Karlín)
Les Ballet Russes - přímý přenos z LÓpera Paris ve vybraných kinech
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8. Ročenka Tanečních aktualit 2008/2009

Již podruhé byly v tomto roce Taneční aktuality.cz převedeny i do fyzické podoby. 
Publikace vzniklá v rámci projektu Ročenka Tanečních aktualit.cz byla a je určena 
všem čtenářům z řad odborné i laické veřejnosti, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají 
pravidelný přístup k internetu, nefandí moderním technologiím nebo zkrátka 
preferují odborné časopisy a publikace v tištěné formě. Zároveň je tak obsah fyzicky 
zachován pro budoucí generace. Čtenáři publikace jsou z řad studentů tance (ZUŠ, 
Konzervatoře, AMU) a další odborná i laická veřejnost.

Publikace je výběrem recenzí a rozhovorů s ohledem na významnosti taneční 
produkce v ČR a spolupráci s partnerskými organizacemi. Některé texty byly v roce 
2009 vytvořeny i přímo pro Ročenku Tanečních aktualit.cz. Obsah publikace byl 
koncepčně rozdělen na několik sekcí, ve kterých je prostor vyhrazený prostor pro 
hlavní mediální partnery Tanečních aktualit.cz. Články byly řazeny chronologicky, 
což přirozeně nastiňuje přehled stavu uměleckého tance u nás v sezóně. Obsah byl 
vybírán systémem, aby komplexně postihl všechny žánry tanečního umění a pokud 
možno i regionální dění. Fotografický materiál byl volem tak, aby i vizuální stránka 
reflexe tance byla v publikaci pro čtenáře tzv. "neokoukaná".

Ročenka Tanečních aktualit.cz vyšla v kompletní dvojjazyčné verzi (CJ/ AJ), což je 
významnou možností propagace českého tance v zahraničí a u nečesky mluvících 
diváků tanečních představení. V publikaci je i místo pro inzerci s taneční tématikou, 
která se z části podílela na úhradě nákladů.

Bibliografické údaje:
Název: Taneční aktuality.cz - Výběr z publikovaných textů v sezóně 2009/2010
Vydavatel: nakladatelství Tribun EU, Brno 2009 
ISBN: 978-80-7399-860-8
Počet stran: 255
Formát: B5, brožovaný
Náklad: 200 ks
Doporučená prodejní cena: 90,- Kč

Počet prodaných kusů publikace za rok 2009: 57
(včetně prodejte předchozího vydání Ročenky Tanečních aktualit.cz). Počet zdarma 
distribuovaných výtisků: 50 (autorské výtisky, recenzentní výtisky, partneři projektu, 
inzerenti)
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Ročenka byla distribuována na několik míst v ČESKÉ REPUBLICE, 
kde ji lze zakoupit:

Ročenka byla nabídnuta do všech krajských a vědeckých knihoven v ČR, 
distribuována skrze místa navštěvovaná diváky tanečních představení (pokladny 
divadel Archa, Ponec, Alfred ve dvoře, Národní divadlo, Duncan Centre), jek dostání 
v nezávislých knihkupectvích a prodejnách s tanečními potřebami. 

• Národní divadlo – denní pokladna, Ostrovní 1, Praha 1
• Divadlo Archa, Na Poříčí 1047/26, Praha 1
• knihkupectví Via Musica, Malostranské náměstí 13, Praha 1
• knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1
• taneční studio Dance Perfect, Národní 961/25, Praha 1
• Experimentální prostor Roxy NoD, Dlouhá 33, Praha 1
• Grishko Mikulandská 4/122, Praha 1
• Divadlo Ponec, Husitská 899/24a, Praha 3
• Duncan Centre, Branická 41, Praha 4
• Divadlo Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7
• Studio Alt@, U výstaviště 21, Holešovice, Praha 7
• Grishko, Mezírka 5, Brno
• Knihkupectví Michala Ženíška, 
Alfa pasáž – Poštovská 4-657, Brno 
• Literární čajovna Skleněná louka, 
Kounicova 276/23, Brno 
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9. Finanční zpráva
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10. Podpora subjektu Taneční aktuality.cz

Činnost Tanečních aktualit.cz podpořilo dotací Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního 
města Prahy. Na podpoře Tanečních aktualit.cz se dále podílejí velkou měrou naši partneři 
inzerováním svých akcí na našem portálu či v Ročence Tanečních aktualit nebo výměnou 
služeb a barterové propagace Tanečních aktualit.cz.  

V Praze, 22. 4. 2013
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