
Tisková zpráva 
 
 

Taneční představení v divadle STUDIO DVA, Václavské náměstí 56, 
Praha 1 

 dne 22.6.2018 od 18.30 - 20.00 hodin 
 

Taneční představení věnované Michaelu Jacksonovi, nejslavnější popové hvězdě 20. století, zpěvákovi, skladateli, 
choreografovi, tanečníkovi a producentovi v jedné osobě. Děti z Dětského baletu Praha budou v tento večer tancem vyprávět 
příběh o dobru a zlu, které provází náš svět již od vzniku všech civilizací. Pouze děti mohou náš svět zachránit a zlo odvrátit. V 
představení účinkuje téměř 140 dětí ve věku od čtyř do osmnácti let a tanečníci i zpěváci z řad významných umělců. 
Režie a choreografie: Ladislav Beran a Veronika Zídková 
 
Výtěžek z představení bude věnován na podporu UNICEF. 
 
UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od 
narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro 
všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Největší část pomoci směřuje do těch částí 
světa, kde je situace dětí nejtíživější – do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Práce 
UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze 
získaných prostředků. 
 
DĚTSKÝ BALET PRAHA velmi děkuje STUDIU DVA (hlavnímu partnerovi představení) ZA POSKYTNUTÍ KRÁSNÉHO 
DIVADELNÍHO PROSTORU BEZ MOŽNOSTI VÝDĚLKU! DĚKUJEME, že VÝTĚŽEK půjde ve PROSPĚCH charitativní 
organizace UNICEF!!! 
 
NAŠE PRVNÍ BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO UNICEF - DOUFÁME, ŽE SE NÁM PODAŘÍ VYBRAT VĚTŠÍ FINANČNÍ 
OBNOS PRO DĚTI, KTERÉ POTŘEBUJÍ POMOC!!! 

DĚTSKÝ BALET PRAHA si velmi váží spolupráce i přátelství s UNICEF, které trvá již několik let. Paní ředitelku UNICEF ČR a 
její další skvělé zaměstnance známe osobně již velmi dlouho a máme možnost pravidelně vidět výsledky jejich práce, která 
pomohla spousty dětem. Kdyby DĚTSKÝ BALET PRAHA mohl pomoci zachránit jen jedno dítě, tak to všechno, co společně 
děláme, má velký smysl:) 

 
Taneční soubor Veroniky Zídkové - Dětský balet Praha byl založen před 6 lety, za tuto dobu mnoho dívek 
a chlapců získalo ocenění na tanečních soutěží na mezinárodní úrovni, mnoho dětí se vydalo na 
profesionální dráhu tanečníků, kteří šíří i věhlas této školy a naší republiky v zahraničí. Jejich účast na 
významných českých i zahraničních akcích se stala již součástí jejich náplně.  
 
Jsou první dětský baletní soubor v Praze, který se věnuje zpracování významných baletních děl a tvorbě nových 
výpravných představení, která jsou ztvárněna pouze dětskými tanečníky ve věku 4 - 18 let. 
Májí profesionální a intuitivní přístup k dětem. Jsou flexibilní, nabízejí opravdovou zábavu a odlišné možnosti, jak 
mohou děti trávit svůj volný čas. Jejich repertoár zahrnuje mimo klasického baletu také lidový a charakterní tanec 
a současné moderní taneční styly, nechybí ani herecká průprava. V létě pořádají Letní baletní školu, kde děti se 
zdokonalují v oboru a také utužují svá přátelství. Dětský Balet Praha zve ke spolupráci mnoho významných 
pedagogů, choreografů a umělců, kteří patří mezi špičku v tanečním odvětví. Celá řada jejich akcí je pod záštitou 
známého baletního mistra pana Vlastimila Harapese. 
 
Akreditaci novinářů je nutné potvrdit na email:  
detskybaletpraha@gmail.com do 19.6.2018. 
Vstupenky pro vás budou připraveny na jméno v pokladně. 
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