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Tisková zpráva 

Vlastimil Harapes se stal patronem Dětského baletu Praha 

PRAHA (16.8. 2018) Dětský balet Praha (DBP) získal svého nového patrona. Stal se jím 
pan Vlastimil Harapes – český herec, tanečník, choreograf, taneční pedagog, dlouholetý člen a 
sólista baletu Národního divadla v Praze a též jeho dlouholetý umělecký šéf. Stalo se tak dne 22. 
června 2018, v rámci benefičního představení DBP "Pocta pro Michaela Jacksona”, kterým 
soubor velkolepě zakončil svou již šestou taneční sezónu. Spolupráce tohoto dětského tanečního 
souboru s národním umělcem, panem Vlastimilem Harapesem, probíhá téměř již od samotného 
založení DBP. Kromě patronátu se pan Vlastimil Harapes ujal také supervize nad prací tohoto 
souboru a zaujal hlavní místo v jeho umělecké a taneční radě. 

Dětský balet Praha je první dětský baletní soubor v Praze, který se věnuje zpracování 
významných baletních děl a tvorbě nových výpravných představení, která jsou ztvárněna pouze 
dětskými tanečníky. DBP má profesionální a intuitivní přístup k dětem. Výuku uzpůsobuje 
fyzickým možnostem dětí, klade důraz na přirozenost a ochranu zdraví. Prioritou souboru je 
nejen dobrá technická průprava, ale především radost a nadšení dětských tanečních interpretů. Se 
svou výukou je DBP flexibilní a nabízí opravdovou zábavu a odlišné možnosti, jak mohou děti 
trávit svůj volný čas. Repertoár souboru zahrnuje mimo klasického baletu také lidový a 
charakterní tanec a současné moderní taneční styly. Nechybí ani herecká a gymnastická průprava. 
Koncept výuky DBP je úplně jiný. Cílem je, aby děti tančily často na jevišti. Dětský balet Praha 
zve ke spolupráci mnoho významných pedagogů, choreografů a umělců, kteří patří mezi špičku v 
tanečním odvětví. Soubor má profesionální scénu, kostýmy i maskéry. Výjimkou není ani 
spolupráce s tanečními konzervatořemi. 

V září a v říjnu chystá DBP přijímací řízení pro děti ve věku 4–16 let. A co je nutné udělat, když 
rodiče chtějí přihlásit své děti? Stačí se podívat na webové stránky souboru 
www.detskybaletpraha.cz. Zde rodiče naleznou základní informace o přijímacích zkouškách i 
formuláře k přihlášení. Navíc mohou telefonicky kontaktovat vedení souboru a navštívit i 
ukázkovou hodinu. Dětský balet Praha neustále hledá talentované a nadšené tanečníky – pokud 
máme volná místa je možné se k přijímacím zkouškám hlásit celoročně. 

Zakladatelka a vedoucí souboru, tanečnice Veronika Zídková, za několik let působení vychovala 
spoustu mladých tanečníků, kteří se stále tomuto krásnému “řemeslu” věnují a šíří věhlas tohoto 
souboru. Každým rokem pravidelně několik členů DBP úspěšně skládá zkoušky na taneční 
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konzervatoře nebo též na Hudební akademii múzických umění v Praze a vydávají se na 
profesionální taneční dráhu. O svém souboru Veronika Zídková říká: „DBP vede své členy ke 
správným morálním hodnotám a k lásce k umění. Snažíme se o rodinné prostředí i zázemí, kde se 
děti učí především slušnému chování v oblasti "vrcholového a profesionálního sportovně-
tanečního i uměleckého světa“. Velmi si na tom zakládáme, snažíme se učit děti přátelství a úplně 
vytěsnit rivalitu. Snažíme se pomáhat druhým lidem prostřednictvím tance na různých 
charitativních akcích. Dětský balet Praha si velmi váží spolupráce i přátelství s UNICEF, které 
trvají již několik let.“ Během benefičního představení “Pocta pro Michaela Jacksona”, které se 
uskutečnilo za velkorysé podpory divadla Studio DVA, se například podařilo vybrat 65.000,- Kč 
pro fond UNICEF (Dětský fond OSN) na podporu dětí v rozvojových zemích a v oblastech 
zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou.  

Kontakt: 
Mgr. Veronika Zídková - Art vedení DBP 
Tel.: (+420) 775 609 993 
zidkova@detskybaletpraha.com 
www.detskybaletpraha.cz 

Několik slov zakladatelky, tanečnice Veroniky Zídkové o souboru:  

„Náš dětský soubor (nejsme škola, i když děti vyučujeme) vznikl v říjnu v roce 2012. Máme za 
sebou šest velmi úspěšných let. Nejprve jsem pro radost založila maličký soubor, který jsem 
vedla na živnostenský list, ale od začátku jsem nazývala soubor DĚTSKÝ BALET PRAHA - 
TANEČNÍ SOUBOR VERONIKY ZÍDKOVÉ, postupem času se však soubor rozšiřoval a bylo 
zapotřebí dětem zajistit lepší podmínky, proto bylo nutné založit v roce 2016 neziskovou 
organizaci DĚTSKÝ BALET PRAHA z.s. DBP se zaměřuje na vzdělávání dětí, které projeví 
dostatečné nadání a vlohy ke studiu v oblasti klasického baletu.“ 

„Kromě celovečerních představení (např. Peter Pan, Sněhová královna, Louskáček, Večer plný 
muzikálů, aj.) a mnoha projektů (např. vystupování v muzikálu, TV reklamy a spolupráce při 
významných projektech jako je i Česká Miss) se děti velmi úspěšně účastní soutěží u nás i v 
zahraničí. Navíc pořádáme vlastní taneční soutěž s mezinárodní účastí "Taneční korunka 
Dětského baletu Praha".  
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