
Jmenuji se Lenka Zahálková a narodila jsem se 23.4.1999 v malebném  
historickém městě Louny.
Vzdělání: od roku 2010 jsem studovala v Tanečním centru Praha - konzervatoř 
- gymnázium - školu jsem zakončila maturitou a absolutoriem (DiS.)
Jazykové znalosti: Anglický jazyk, Španělský jazyk-začátečník, Italský jazyk- 
začátečník.

Jiné taneční předpoklady a dovednosti:
V roce 2002-2009 jsem se věnovala moderní gymnastice (SK Motorlet Praha) a získávala me-
daile nejen na přeborech Prahy a v mnoha českých pohárových závodech, ale také na mezinárod-
ních závodech.
V roce 2005-2010 jsem byla členkou přípravného dětského studia Tanečního centra Prahy 
— konzervaroře + gymnázia z. ú. Ve stejných letech jsem vystupovala také s dětským divadelním 
studiem Švandova divadla.
V roce 2009-2012 jsem se věnovala synchronizovanému plavání v Praze Hloubětíně (SK Nep-
tun Praha), kde pro mě největším úspěchem byla medaile z Mistrovství České republiky .
V roce 2016 jsem měla příležitost zúčastnit se týdenní 
stáže na Královské konzervatoři v Antwerpách, která byla 
zakončena společným vy- stoupením konzervatoře Taneční 
centrum Praha a Belgické Královské konzervatoře.
V roce 2017 jsem se zůčastila kurzu taneční terapie 
v Centru komplexní péče v Dobřichovicích.

Zdroj - fotografie z TCP Praha



Několikrát jsem se zúčastnila Multitaneční letní školy Leony (Qaši) Kvasnicové, mezinárodní 
letní taneční školy Tanec bez hranic a Letní taneční školy Tanečního centra Prahy.
V roce 2018 jsem úspěšně absolvovala Taneční centrum Praha - konzervatoř + gymnázium  
z. ú. - maturitou a následným absolutoriem, po kterém získala titul diplomovaného specialisty  
v oboru pedagogiky tance (DiS.)
Ve stejném roce jsem byla vybrána na zahraniční stáž Art Factory International v italské Boloni, 
kde jsem strávila 8 měsíců. V roce 2019 jsem také získala certifikát Corpo Poetico o práci 
a zkoumání možností pohybu zdravotně postižených.

Taneční praxe:
Od roku 2010 do roku 2018 jsem absolvovala každoroční vystoupení (TCP) v divadlech jako 
je například Stavovské divadlo, Nová scéna Národního divadla, Divadlo ABC, Švandovo di-
vadlo, Divadlo Komedie a mnoho dalších.
Od roku 2011 jsem byla členkou souboru Baby Balet Praha (BBP), se kterým jsem se účastnila 
vzdělávacího programu pro záklaní školy Jak se dělá tanečník? a navšívila tak různá divadla po 
celé České republice (cca 60 představení za rok).
V roce 2013 a 2014 jsem vystupovala s BBP v celovečerním představení Tanec Pralesa.
Od roku 2015 jsem byla členem souboru Balet Praha Junior (BPJ), se kterým jsem dostala 
příležitost vystupovat i v zahraničí (Maďarsko, Polsko, Belgie..) a na dalších společných vys-
toupeních například s Pražským komorním baletem nebo s Dekkadancers (soubor sólistů 
Národního divadla), dále také se zahraničními hosty na Mezinárodních týdnech tance, na festi-
valu Golden Prague a dalších akcích po celé České republice (cca 90 představení za rok). 
Od roku 2012 jsem také hostovala s oběma soubory na pravidelných vzdělávacích koncertech 
Orchestru hl. m. Prahy FOK

Na stáži v Itálii jsem také 
dostala možnost vyzkoušet si 
vystupovat na neobvyklých 
místech, kde lidé taneční 
vystoupení nečekají a kde se 
z náhodných kolemjdoucích 
stává obecenstvo.


