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  MgA. Hana Třeštíková 

  zastupitel, radní 

  MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. 

  ředitel odboru 

 

V Praze dne 14.4.2021 

 

Nominace členů Komise Rady HMP pro poskytování dotací v oblasti kultury a umění  

 

Děkujeme představitelům města za možnost nominace do nového Dotačního systému 

v oblasti kultury a umění. Jménem Rady Asociace tanečních umělců ČR, jejíž členové jsou i 
šéfové a umělečtí vedoucí mnoha profesionálních tanečních souborů v ČR, bychom rádi 
nominovali tyto odborníky: 
 

Mgr. Zdeněk Prokeš  

Absolvoval taneční oddělení Konzervatoře v  Praze. Jako tanečník působil v pražském 

Hudebním divadle Karlín (1971-79). Na taneční katedře Akademie múzických umění v Praze 

u Jiřího Němečka dále vystudoval choreografii (1975 -79) a následně přijal angažmá jako 

choreograf ve Státním divadle v Ostravě (1979-83). Absolvoval několik zahraničních stáží, 

mj. v Polsku, Belgii a Francii. Jako choreograf a zároveň šéf baletu působil v Hudebním 

divadle Karlín (1983-90) a v Národním divadle v Brně (1991-2004). V letech 2002 -07 pak 

zastával post ředitele Národního divadla v Brně. Od listopadu 2007 byl poradcem ředitele 

Národního divadla v Praze a po návratu Laterny magiky do svazku Národního divadla v roce 

2010 byl jmenován jejím uměleckým šéfem (do 2017). V letech 1994-2011 zároveň působil 

jako pedagog choreografie a baletní dramaturgie na Janáčkově akademii múzických umění v  

Brně a v letech 1995-2006 také na Akademii múzických umění v Praze. V současné době 

přednáší na VŠE na katedře Arts Management. 

V divadlech v České republice i v zahraničí vytvořil cca 150 choreografií v inscenacích 

baletů, oper, operet, muzikálů a činoher. Zdeněk Prokeš bývá členem odborných porot (např. 

Cena Thálie), správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru, kolegií a komisí, např. Rady 

Českého centra I. T. I., grantových komisí Ministerstva kultury ČR, Garanční rady Národního 

divadla a expertní poradce grantové komise MHMP a dalších. Je zakladatelem a dlouholetým 

předsedou profesní organizace Taneční sdružení ČR (1990-2004, 2008-2012, 2016-2019), 

nyní je členem Rady Asociace tanečních umělců ČR – nástupnické organizace TSČR. Je 

organizátorem tanečních přehlídek, soutěží a festivalů. Dlouhodobě se zabývá ochranou 

autorských práv choreografů a „druhou“ kariérou jevištních umělců. 



 

 

Taneční sdružení České republiky, z.s., IČO: 00506001, vznik 23.4.1990,                                                               

přejmenováno na Asociace tanečních umělců ČR, z.s. dne 16.6.2019. 

 
 

 

MgA. Martin Kolda  

Zakladatel a ředitel společnosti Art 4 People s praxí v oboru produkce a managementu. 

Působí také jako kreativec, dramaturg, pedagog a porotce interpretačních a choreografických 

soutěží. 

Od mládí se věnoval společenskému tanci, roku 2007 dosáhl titulu vicemistra ČR ve 

standardních formacích, reprezentoval ČR na mistrovství světa a v současnosti je držitelem 

nejvyšší mezinárodní třídy „M“. Vystudoval konzervatoř Taneční centrum Praha, kde byl 

členem souboru Balet Praha Junior. Již při studiích byl členem baletního souboru 

Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem. V roce 2013 absolvoval magisterské 

studium na katedře tance na HAMU. Při studiu vysoké školy  zastával pozici vedoucího 

produkce souboru Balet Praha Junior. Od roku 2014 začal spolupracovat s Pražským 

komorním baletem a v letech 2015–2016 zde působil jako výkonný ředitel a člen 

dramaturgické rady. Je dramaturgem a jedním ze zakladatelů festivalu Dance Lif e!, který se 

kontinuálně pořádá od roku 2012. Od roku 2014 produkčně a dramaturgicky zajišťuje 

koordinaci oslav Mezinárodního dne tance v ČR. 

Režijně a choreograficky se podílel např. na projektech v rámci akcí jako Mezinárodní 

filmový festival Karlovy Vary, Designblok, Czech team Grand Event, Česko-Slovensko má 

talent, Dance Life Expo, na doprovodných programech festivalu Zlatá Praha nebo na mnoha 

TV pořadech či filmech (Télévision Française 1, ZDF, TV Prima, Česká televize atd.).  

 

Víme, že vás čeká náročný úkol vybrat ze všech nominací takové odborníky, kteří 

podpoří a motivují žadatele, aby co nejlépe naplnil uvedené priority Prahy 

(Strategického plánu, Zásad kulturní politiky atd.).  

V dotační oblasti C. to jistě nebude lehký úkol, protože zde patří TANEC, 

NONVERBÁLNÍ UMĚNÍ I NOVÝ CIRKUS – což už samo o sobě jsou tři oblasti na dva 

odborné hodnotitele.  

Věříme, že budou nadále prostřednictvím těchto hodnotitelů podpořeny projekty, které 

(svou kvalitou, schopností dosáhnout cíle, hospodárností a kredibilitou žadatele) tyto 

priority naplní.  

 

Předem děkujeme za váš čas a energii, kterou jste pro změny tento rok vynaložili.  

 

 

Za Radu ATU ČR:  

   

Mgr. Linda Svidró 

     Předsedkyně Asociace tanečních umělců ČR 

Členka Rady I.T.I., umělecká ředitelka PKB 
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Pavel Knolle - místopředseda Rady ATU ČR, choreograf a režisér: Laterna Magika 

Filip Barankiewicz - člen Rady ATU ČR, šéf Baletu Národního divadla Praha 

Helena Bartlová – zastupuje Balet ND Praha, PR oddělení  

Mgr. Ladislava Jandová - ředitelka Balet Praha, Pražský komorní balet 

PhDr. Vlasta Schneiderová - členka Rady ATU ČR, ředitelka Konzervatoř TCP, z.ú. 

Mgr. Jaroslav Slavický - člen Rady ATU ČR, ředitel Taneční konzervatoř hl. m. Prahy  

 

 

Kopie: lucie.tuzova@praha.eu 


