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Úspěšné turné po Mexiku 

Pražský komorní balet se na přelomu července a srpna účastnil v rámci turné po Mexiku v 

několika prestižních festivalů. První zastávkou bylo město Querétaro, kde soubor uvedl v 

celovečerním představení choreografie Podmínka zániku (ch.: Ji-Eun Lee) a Mono No 

Aware (ch.: Hana Polanská Turečková). Za toto představení byl Pražský komorní balet 

oceněn krom bouřlivého aplausu obecenstva také čestným uznáním od Mtro. José Antoniem 

Mac Gregorem Campuzana, generálního ředitele Instituto de Cultura del Municipio de 

Querétaro. Navíc soubor po představení čekalo příjemné setkání s představiteli českých 

krajanských spolků, které jsou v Querétaru četně zastoupeny. 

 

Ocenění od generálního ředitele Instituto de Cultura del Municipio de Querétaro 

 



Druhou zastávkou souboru bylo město San Luis Potosí, kde se v rámci festivalu současného 

tance Festival internacional de danza Lila López konala choreografická soutěž, jíž se účastnili 

i sólisté PKB s vlastními choreografiemi. Před mezinárodní porotou se tanečníci předvedli 

v nejlepším světle. Sólistce PKB Jaroslavě Janečkové bylo uděleno čestné uznání a celkovým 

vítězem soutěže se stal další sólista PKB Joshua Beaver.  

Ihned po soutěži se soubor přesunul do města Salinas, jehož divadlo je také zapojeno do 

tohoto festivalu. Přes 500 diváků, kteří zaplnili jeviště, odměnilo tanečníky neutuchajícím 

potleskem, který nebral konce. Aplaus, gratulace a následné focení téměř se všemi 

návštěvníky divadla „pozdrželo“ tanečníky na jevišti ještě hodinu po konci představení – 

takřka nevídaná událost. Ani zde však soubor nezůstal delší dobu, protože již druhý den 

začínaly workshopy s rezidenční choreografkou a pedagožkou PKB –  Ji-Eun Lee zpět v San 

Luis Potosí. Workshopy byly určeny profesionálům a také studentům tanečních konzervatoří.  

 

 

workshop s choreografkou a pedagožkou PKB –  Ji-Eun Lee 

 

V pořadí třetí zastávkou a posledním vystoupením byla účast na závěrečném gala večeru 

XXXIV. ročníku festivalu současného tance Festival internacional de danza Lila López v San 

Luis Potosí. Letošního ročníku festivalu se zúčastnily významné soubory jako Bejart Ballet, 

La Esquina Desplazada Colombia, La compañía Nacional de Danza de Ecuador a Pražský 

komorní balet. Soboru byla udělena pocta vystoupit při slavnostním zakončení festivalu před 

1400 diváky v Teatro De La Paz, v jednom z architektonicky nejkrásnějších divadel v 

Mexiku. Na programu večera byly choreografie Podmínka zániku (ch.: Ji-Eun Lee) a Mono 

No Aware (ch.: Hany Polanské Turečkové). Za účasti mexického ministra kultury Ing. Xavier 



Alejandro Torres Arpi a generálního ředitele mezinárodních festivalů José Arturo Castillo 

Jiméneze bylo na jevišti předáno ocenění jak sólistům PKB, kteří se umístili v rámci 

choreografické soutěže, tak celému souboru za umělecké zásluhy prokázané v rámci festivalu.   

 

členové souboru Pražský komorní balet před Teatro De La Paz, San Luis Potosí 

 

Z tohoto úspěšného turné si Pražský komorní balet přivezl nejen skvělé zážitky, ale posbíral 

mnoho zajímavých zkušeností a hlavně došlo k navázání nových přátelství s umělci z celého 

světa.  

 

V Praze 14. srpna 2014         

Martin Kolda, manažer PKB 


