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Úvod

Téma  orientální  tanec  ve  studiu  Zambra  jsem  si  vybrala  v  rámci  hudebně 

antropologického semináře, který jsem absolvovala v rámci svého studia etnomuzikologie 

na Fakultě humanitních studií. Různým druhům tance se věnuji již od třinácti let, dnes již 

paralelně se studiem i profesionálně, specializuji se spíše na modernější styly jako je hip 

hop,  ale  okrajově  se  věnuji  také  scénickému  tanci,  baletu  a  jazzovému  tanci.  Téma 

orientálního  tance  tedy  bylo  spojením  mých  zájmů  -  studijního  oboru  a  mimoškolní 

aktivity, a tak jsem se po krátké semestrální práci rozhodla vypracovat na toto téma celý 

bakalářský esej. 

Orientálního tance jsem si všimla díky množícím se letákům v ulicích, internetovým 

upoutávkám a s příbývajícím množství orientálních tanečnic v mém okolí. Zmapovat kurzy 

v celé Praze mi přišlo časově téměř nemožné, tanečnice orientálního tance se v současné 

době dají počítat na tisíce a tak jsem se rozhodla vybrat si náhodnou metodou studio, ve 

kterém bych se stala „participantem jako pozorovatelem“1 a snažila se pak najít odpovědi 

na  níže  uvedené  hypotézy.  Nejprve  jsem  navštívila  několik  hodin  orientálního  tance 

různých lektorek především z Centra orientálního tance a poté jsem již začala navštěvovat 

pravidelné kurzy ve studiu Zambra, které vede Zorita Azrak. 

Ve  své  bakalářské  práci  se  snažím  přijít  na  to,  proč  se  stal  orientální  tanec  v 

současné době tak oblíbenou volnočasovou aktivitou, ačkoliv je nabídka různých tanečních 

a aerobních kurzů tak široká. Především mě zajímalo, jaké důvody vedou ženy k tomu, aby 

začaly orientální tanec navštěvovat, čím je pro ně orientální tanec tak atraktivní, že u něj 

zůstanou a  jakými specifickými rysy se  pokročilejší  kurzy orientálního tance vyznačují. 

Dále mě zajímalo jak vypadá prostor, kde se orientální tanec provozuje a na jaké bázi kurzy 

orientálního tance fungují. Také jsem chtěla zjistit, jestli se ženy věnující se orientálnímu 

tanci déle vnímají nějak odlišně od svého okolí. 

Vycházela  jsem z  několika  předpokladů  jež  měl  následný  výzkum potvrdit  nebo 

případně vyvrátit.

1 Viz. Miroslav Disman (1993): Jak se vyrábí sociologická znalost (str. 304 - 306) 
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1) Orientální tanec je součástí  dnešní,  do jisté míry módní,  vlny zájmu o etnické 

kulturní projevy, jako jsou africké tance, flamenko, irská hudba a tance, bubnování a další. 

Tyto „exotické“ aktivity jsou buď jen dalším o něco zajímavějším způsobem, jak si vyčistit 

hlavu a alespoň na chvíli uniknout z obyčejnosti (podle mého pro většinu společnosti to 

takhle je), nebo pramení ze skutečného zájmu poznat cizí kulturu a najít si v ní způsob své 

realizace. 

2) Orientální tanec je také alternativou pro ženy, které „klasické“ sportovní aktivity 

typu aerobiku omrzely, nebo se je z nějakého důvodu stydí navštěvovat. Tanec může těmto 

ženám dodávat na sebevědomí, neboť se jedná o nekompetitivní aktivitu se zaměřením na 

vyzdvihnutí  osobitých  ženských  atributů  –  orientální  tanec  bývá  spojován  s  ženskou 

sexualitou a smyslností. 

3) Spíše než o brilantní taneční kompetenci, nebo dokonce performanci, jde ženám 

spíše o celkový pocit z hodin, o vytržení z reálného světa a únik do světa vykonstruovaného, 

ryze ženského. 

4) Orientální tanec nabyl v Čechách své specifické podoby, takže nepředpokládám, 

že některá z žen by chtěla žít  orientálním způsobem života.  Pokud ženy u orientálního 

tance zůstanou domnívám se, že se v hodinách přizpůsobují „exotickému“ světu, ale ten se 

do jejich běžného života promítá jen v náznacích a skoro v absolutní většině se pro ně 

nestane hlavní náplní jejich života.

Jako skeletový překlad na FHS jsem překládala knihu The Antropology of Dance od 

Anya  Peterson  Royce  (1977),  to  byla  také  hlavní  publikace  k  problematice  taneční 

antropologie obecně. Dále jsem prostudovala texty J.  L. Hanna (1992):  Dance,  Daniela 

Stavělová  (2000):  Člověk  tančící a  Daniela  Stavělová  (2003):  Jak  se  dnes  v  Čechách 

tancuje -   oba texty Daniely Stavělové vyšly v Tanečních listech.

Literatura k problematice orientálního tance je velice sporá. K dispozici v češtině 

jsou dvě výukové příručky – Mila el Kral (2002): Kouzlo orientálního tance a Petr Petříček 

(2002):  V rytmu  života, které neposkytují moc validní informace, jedna antropologická 

studie Z. Lammelové: Takový český orient, která vyšla v Národopisné revue v roce 2003, 

dva  články   A.  Čumpelíkové (2000,  2001):  Za tancem do Sýrie v  Tanečních  listech a 

publikace K.  H.  Hardingové (2002):  Nejstarší  tanec na světě.  V angličtině dále  k této 
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problematice existuje kniha W. Buonaventura (1998):  Serpent of  The Nile. Woman and 

dance in the arab world.

Základní metodou práce bylo zůčastněné pozorování a antropologická interpretace, 

v těch jsem se metodologicky orientovala podle Miroslava Dismana (1993): Jak se vyrábí 

sociologická znalost, M. Hammersleyho a P. Atkinsona (1995): Etnography principles in 

practise a  Z.  Baumana (2002):  Úvahy o postmoderní době.  Dále čerpám z rozhovorů, 

které  jsem  udělala  se  všemi  účastnicemi  kurzu,  které  v  něm  zůstaly  déle  než  rok. 

Rozhovory byly vedené jako polostandardizovaná interwiev. Zajímalo mě především, jak se 

tanečnice  ke  kurzům  dostaly  a  jak  se  vyvíjely  ony  samy  a  jejich  přístup  k  hodinám 

orientálního tance poté, co je začaly navštěvovat.   

V  první  kapitole  se  zabývám  tancem  jako  takovým,  po  krátkém  úvodu  do 

problematiky  taneční  antropologie,  pojednávám  stručně  a  zjednodušeně  historii 

orientálního tance ve světě a jak se vyvíjel až do své dnešní podoby, v další části pak, jak se 

dostal do Čech. 

Následující  kapitola  se  věnuje  samotnému  pozorování.  Části  textu,  které  jsou 

vyznačeny  tučně,  odkazují  k  závěrečné  interpretaci.  Na  začátku  mého  pozorování  mě 

zajímalo, jaký je obraz orientálního tance v médiích a jak vypadají upoutávky, díky kterým 

začnou ženy orientální  tanec navštěvovat.  Dále  jsem se  snažila  popsat  prostor,  průběh 

hodiny, jazyk – to vše abych  zjistila koncepci kurzů orientálního tance. U prostoru jsem se 

snažila najít  všechny důležité znaky,  které by odkazovaly na orient,  ať  již mají  určitým 

způsobem přímou spojitost s orientem, nebo s jeho představou, či atmosférou, soustředila 

jsem se především na to, jak je prostor koncipován, tedy čemu by měla být v prostoru 

věnována pozornost a co je nenápadně odsouváno do pozadí. 

Následně jsem se snažila popsat hodinu orientálního tance a její účastnice, tedy jak 

hodiny probíhají a v čem se liší od hodin západních druhů tance, jak se tanečnice pohybují 

v  prostoru,  jestli  má  jejich  pohyb  určitá  pravidla.  Dále  jak  se  tanečnice  projevují  na 

hodinách,  jak  se  oblékají,  ať  již  na  hodiny,  nebo  mimo ně  a  jestli  se  jejich  projev  na 

hodinách liší od projevu v běžném životě. Na závěr jsem sledovala to, jak se průběh hodin a 
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vzhled tanečnic, v několika letech mého participování na nich, změnil. Zajímalo mě také, 

jestli se výjimečnost, kterou se kurzy orientálního tance vyznačují, promítá i do slovníku 

jejich účastnic, šlo mi především o způsob mluvení, tématické okruhy a klíčová slova a také 

jestli se způsob vyjadřování liší na hodinách a v běžném životě.

Další, tedy třetí kapitola se věnuje rozhovorům a jejich rozboru. Měly se v nich buď 

potvrdit, nebo vyvrátit myšlenky, které vykrystalizovaly během pozorování prostoru, hodin 

a  jazyka.  V této kapitole  jsem se zajímala především o to,  jaká je  motivace účastnic  k 

navštěvování kurzů orientálního tance, jaká je spojitost mezi sebevědomím a orientálním 

tancem  a  jak  orientální  tanec  zapadá  do  dnešního  trendu  dělat  něco  výjimečného, 

opředeného neurčitou spiritualitou. 

Ve čtvrté kapitole se snažím interpretovat výsledky výzkumu a shrnout je v páté 

kapitole, tedy závěru.  
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1) Tanec

Úvod do taneční antropologie2

Tanec patří k jednomu z nejstarších uměleckých projevů lidstva a může být jakožto 

jeden  z  aspektů  lidského  chování,  který  přispívá  do  propojeného  celku  kultury, 

plnohodnotně zkoumán jako jiné společenské jevy.

Dnes je tanečními antropology všeobecně přijatá teorie, že tělo v tanečním pohybu 

není přirozenou, ale sociálně  konstruovanou situací. Tanec můžeme chápat jako kulturní 

znalost, jedinec si ho osvojuje při svém začleňování do kultury.

Co  se  týče  taneční  antropologie  obecně  jako  vědy,  její  studium  mělo  v různých 

částech světa odlišný vývoj. V zásadě jde o tři rozdílné školy -  americkou, japonskou a 

evropskou.

Američtí badatelé se zajímali především o společenský kontext – co nám tanec může 

říci o společnosti. Zabývali se hlavně tanečními kulturami jiných národů. Japonský přístup 

můžeme označit jako historický a Evropský jako zabývající se především choreologickým 

složením tance. V Evropě se většinou jednalo o studium vlastní kultury. 

Evropské  studium  tance  (oproti  americkému,  které  se  vyvíjelo  společně 

s antropologií) vycházelo hlavně z hudebně vědního bádání a soustředilo se především na 

taneční  materiál.  V  osmnáctém  a  devatenáctém  století,  kdy  se  začaly  formovat  první 

evropské  státy,  se  kladl  důraz  na  podporu  venkovské  lidové  hudby  a  tance,  který  byl 

považován za srdce toho, co formuje národní kulturní uvědomění. Až do sedmdesátých let 

20.století  se  evropská  taneční  antropologie  (která  by  se  dala  označit  spíše  za 

etnochoreologii) zabývala metodou strukturální analýzy forem lidových tanců. 

Teprve v sedmdesátých letech se mění přístup k tanci, už se pokládají otázky typu 

„Jaký  je  vztah  mezi  taneční  formou  a  významem  tance“.  Tanec  začíná  být  brán  jako 

symbolický  prostředek  komunikace  určitého  sociokulturního  sytému.  V dnešní 

globalizované  době   se  tanec  stává  v západní  společnosti  spíše  než  výrazem národního 

cítění prostředkem ke ztotožnění s určitými zájmovými skupinami. Tanec tak souvisí spíše 

2 Není-li uvedeno jinak, vychází kapitola z knihz Anya Peterson Royce (1977) 
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s hledáním lidské identity. 

Taneční antropologie a vědecká práce

Na počátku každé vědecké práce s tancem je třeba vyslovit jeho řádnou definici, tedy 

takovou,  která bude určovat rozsah naší argumentace a dovolí  nám pojednávat taneční 

jevy. Tanec je podle Judith Lynne Hanna „lidské chování tvořené záměrnými rytmickými 

sekvencemi pohybu těla, které jsou jiné než běžné motorické aktivity.  Tento pohyb v čase 

a prostoru má estetickou hodnotu a symbolický potenciál.“ [Judith Lynne, Hanna 1992: 

„Dance“, in Helen Meyers] 

Tanec se dá obecně rozdělit na: 1)  tanec provozovaný pro estetickou hodnotu; 2) tanec 

sloužící nějakému účelu.

Dříve se tyto dvě sféry striktně oddělovaly, na každou bylo nahlíženo jinak, v roce 

1960 však Kurathová předeslala nový  směr ve studiu tance tím, že napsala: „Jakákoliv 

rozdílnost  mezi  etnickým  a  uměleckým  tancem  zmizí,  jestliže  nebudeme  na  taneční  

etnologii pohlížet jako na popis či reprodukování jednotlivých druhů tance, ale jako na 

metodu a přístup vymezující tanci místo v lidském životě – jednoduše, jako na odvětví  

antropologie.“[in Anya Peterson, Royce (1977), s. 183]

Tanec by se při jeho zkoumání neměl vytrhávat z jeho sociokulturního kontextu a 

také  by  si  badatel  měl  ošetřit,  co  všechno  v  dané  společnosti  tanec  znamená  a  také 

například kolika termíny se v dané společnosti tanec označuje - například ve Španělsku, 

kde rituálnímu tanci odpovídá termín „danza“ a světskému „bailo“. 

Pro antropologa je důležité nahlédnout spíše taneční událost, než tanec sám o sobě. 

„Například při svatebním obřadu společenství Zapoteků v Mexiku musí proběhnout tři  

druhy tanců. Volba a posloupnost těchto tanců vytváří smysl v celém kontextu zapotecké 

kultury a jakákoliv změna ve výběru tanců nám odkrývá určité informace, které bychom 

nezískali, kdybychom tyto tance shlédli samostatně.“ [Anya Peterson, Royce (1977), s. 12 - 

13] 

Antropolog  tedy  musí  za  taneční  událost  považovat  jakýkoliv  obřad  (svatba, 

3 Strany uvadím s ohledem na překlad.
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pohřeb), který by se bez tance v dané společnosti nemohl uskutečnit. Nehledě na to, že 

tanec  sám o  sobě je  jen velmi  zřídka tím jediným, co  se  během taneční  události  děje. 

Samozřejmě  se  musí  stanovit  hranice,  kam  až  taková  taneční  událost  sahá,  neboť 

vezmeme–li třeba přípravy na svatbu - mohou trvat celý rok a zahrnovat vše od návštěvy 

budoucích  příbuzných  po  posledních  pár  dní  samotného  obřadu.  Účastnice  kurzů 

orientálního tanec v Praze, o nichž pojednává tato práce, také nevnímají orientální tanec 

pouze jako samotnou taneční aktivitu, ale jejich taneční rituál začíná příchodem do studia 

a  končí  odpoledním  posezením  v  restauraci.  Celý  půlden  nebo  den  je  pro  ně  určitým 

relaxačním rituálem. 

Vědci náleží, aby zjistil, nakolik je daná kultura a tím pádem i její události provázaná 

s tancem. Merriam tvrdí že: „taneční jev není možné vyloučit z antropologického konceptu 

kultury. Je to jediná cesta, jak zjistit pravý význam tance v každém společenství, neboť  

jen s tímto přístupem se můžeme dívat na celistvost, do které tanec zapadá.“ [in Annya 

Pterson, Royce (1977), s. 14 - 15] Pokud ovšem nechceme pouze sdělovat dojmy, které v nás 

taneční  událost  vytváří,  musíme  taneční  jev  analyzovat,  což  znamená  jeho  jednotlivé 

aspekty z kontextu vytrhnout. Poté nezbývá nic jiného, než doufat,  že porozumíme jeho 

pravé podobě. 

Jak  velkou  důležitost  má  antropolog  připsat  tanci  v různých  kulturách  či 

společnostech  záleží  jednak  na  tom,  jak  dalece  ho  samotní  členové  dané  společnosti 

považují za důležitý. Pro antropologický výzkum je ovšem také důležité, kdo, kdy, jak, co a 

proč tancuje. Stejně důležité je také zjistit, v jakém vztahu je taneční událost s ostatními 

společenskými událostmi. Důležitost toho kterého tance zjistíme až v korelaci s ostatními 

společenskými jevy.

V dnešní době je tanec spojován také s hledáním lidské identity. Díky zmatenosti a 

prolínání zvyklostí a tradic v dnešní společnosti se zdá, že tanec v ní nemá jasné místo, jeho 

funce  se  stává  spíše  zábavní,  společenskou  a  integrační.  „Potřeba  ritualizace 

každodenního života a prožívání slavnostních okamžiků,  které dávají  životu řád však  

vede k vyhledávání, či vytváření příležitostí, jejichž neoddělitelnou součástí je i tanec.“ 

[Stavělová, Daniela (2000): „Člověk tančící“, Taneční listy 4, s. 16-17] 
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Orientální tanec

Historie a dělení orientálního tance 4

Prvními  Evropany,  kteří  přišli  s orientálním  tancem  do  styku  a  začali  se  o  něj 

zajímat, byli Francouzi (více o pronikání orientálního tance do Evropy v kapitole Orientální 

tanec v Čechách). Ty jej díky jeho důrazu na práci v oblasti boků a břicha nazvali „danse du 

ventre“ nebo-li tanec břicha a tento název se postupně ujal i v ostatních částech západního 

světa. V literatuře se používají oba názvy, jak orientální, tak břišní tanec, sami obyvatelé 

Blízkého Východu ho označují jako tanec orientální (raks sharqi), aby ho tak odlišili  od 

regionálních folklorních tanců (tzv. baladi). 

Zatímco ženy Středního Východu jsou zrazovány nebo dokonce kárány za to, že se 

snaží vybudovat  kariéru,  jako břišní tanečnice -  protože jde o činnost smyslnou a tedy 

sexuálně vyzývavou, je tedy z hlediska islámu nebezpečná, v západním světě si právě pro 

tyto  hodnoty  ženy  tanec  osvojují,  tak  v západním  světě  si  tento  tanec  ženy  osvojují  a 

nacházejí v něm zdroj identity. Břišní tanec, tedy to jak vypadá v západním světě, nebo jak 

je  dokonce  dnes  prezentován  na  Východě  (ve  své  kabaretní  podobě),  vzniká  většinou 

propojením několika tanečních stylů různých kultur. 

Vzhledem k tomu, že historické podklady pro výzkum orientálního tance jsou velice 

fragmentární a většinou se jedná o malby či řezby, o jeho prapůvodní podobě můžeme 

pouze  spekulovat.  Díky  tomu,  že  je  z  orientálního  tance  dodnes  patrné  jeho spojení  s 

plodností a erotičnem, můžeme se domnívat o jeho starobylosti. Až do moderní doby bylo 

v mnoha  zemích  Středního  východu  jeho  provozování  nezbytnou  součástí  svatebních 

rituálů,  při  kterých  je  symbolickým  požehnáním  páru  k jeho  plodnému  naplnění 

svazku(dnes již tento rituál není tak obvyklý, ale stále se udržuje v menší míře například v 

Egyptě nebo Maroku). 

Dnešní podoby orientální tanec nabyl sice kombinací několika desítek druhů tance 

Předního  a  Středního východu,  ale  za  tři  jeho nezákladnější  zdroje  je  možno  pokládat 

tradici egyptskou, perskou a turecko – arabskou. 

4 Není-li uvedeno jinak, vychází kapitola z publikace Karol, Henderson Hardingové (2002) 
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Egypt

Ve  starém  Egyptě  tančili  všechny  vrstvy  obyvatelstva.  Bohatší  a  výše  postavení 

ovšem nikdy nevystupovali na veřejnosti, pokud se pod jejich zaštitou konala nějaká větší 

slavnosti,  najímali  si  skupiny,  či  jednotlivé  tanečnice.  Paní  domu tančila  jen  při  velmi 

výjimečných příležitostech,  když  to  po  ní  tradice  vyžadovala-  například při  zasnoubení 

syna, či dcery, aby vyjádřila svůj souhlas se sňatkem. V Egyptě existovalo šest základních 

druhů tance: náboženské, slavnostní tance nenáboženské, tance pro bankety, harémové, 

soubojové a pouliční  tance.  Tanečnice starého Egypta by se daly rozdělit  na pouliční  a 

školené, pouliční byly zřejmě současně i porodními bábami, školené většinou pocházely a 

tančily v harému. 

Po  roce  1600  se  začínají  objevovat  zmínky  o  tzv.  Ghawazee  („tuláci  srdce“), 

pouličních tanečnících romského původu. Jejich pohyby nebyly tak rozevláté, ruce měli 

spíše u těla a nejtypičtější byl pro ně rychlý pohyb boků (tzv. šimy), který vychází z kolen a 

je dnes hojně používán v hodinách orientálního tance.

Tanec  harémových  dívek  byl  mnohem  více  sofistikovaný  -  nebyl  zcela 

improvizovaný,  jak  to  bylo  u  tanců  pouličních,  šlo  vždy  o  choreografii,  sólovou  nebo 

skupinovou.  Jednotlivé  prvky  (gesta,  pozice)  byly  označovány  názvy  typu  „správné 

nalodění  na člun“ apod.  Tanec byl  často doprovázen dřevěnými klapačkami,  které byly 

podobné  dnešním  kastanětům,  jenž  většinou  drželi  v ruce  samotní  tanečníci.  Kromě 

klapaček se zde vyskytovaly i malé činelky, které si tanečníci navlékali na prsty. Harémové 

tance  byly  dále  doprovázeny  lyrou,  píšťalami  a  tamburínami,  občas  tanečnice  tančily 

s hůlkou. 

V této  době  tančili  i  muži  (v  dnešní  době  je  to  spíše  výjimka),  kteří  měli  svá 

představení  plná akrobatických prvků, jednalo se především o pouliční  tanečníky,  kteří 

občas také předváděli velice synchronizovaný párový tanec. 

V Egyptském tanci  se tančilo vždy bez bot,  střídala se jednoduchá pomalá chůze 

s chůzí svižnou, různé typy otoček, většinou jen o 180 stupňů, ruce při tanci byly většinou 
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jemné, často otevřené, jen občas byly dlaně v pěst nebo strnule propnuté. Kombinovalo se 

kroužení v bocích, v pase, v hrudníku a ramenou, trup zůstal buď strnule rovný, nebo se 

nakláněl  vpřed  a  vzad.  Samostatně  se  pak  prováděly  i  úklony  do  stran.  Jeden 

z nejzákladnějších kroků Egyptského tance používaný dnes v břišním je tzv. krok „dolů“, 

při kterém chodidlo jemně našlápne přes bříška prstů a když došlápne, tak jde bok dolů, 

což je daleko nepřirozenější, než když se boky zdvihají s každým krokem.

Do egyptské civilizace začaly pronikat kolem 2.st př.n.l. vlivy především z Foinikie, 

Palestiny  a  Sýrie,  později  z Asýrie  a  Persie,  kolem  roku  1500  př.n.l.  přišly  do  Egypta 

Bajadéry, tanečnice z Indie, které do Egyptského tance vnesly jemnost a ladnost.

Egyptská tradice je dnes zřejmě tou nejzastoupenější v hodinách orientálního tance, 

nejen jsou přejímány typicky Egyptské prvky,  ale  z Egypta také  pochází  efektní  a  dnes 

velmi  oblíbené tance  s hůlkou,  nebo s  mečem (který  dříve  tančili  spíše  muži).  Podoba 

egyptského tance, kterou můžeme vidět dnes v mnoha českých školách, se zcela zformovala 

až na počátku 20. století. 

Pod vlivem Západu (a západních tanců, baletu a kabaretnímu stylu tance) se začal 

klást důraz na celkovou pompéznost a dojem na diváka, což u původního egyptského tance 

nebylo obvyklé.  Tomu začaly odpovídat i  kostýmy, které se stávaly stále více zdobené a 

propracované-  v  tanci  začalo  nejvíce  záležet  na  tom,  aby  tanečnice  působila  co 

nejkrásnějším dojmem.  

Persie 

Perská  taneční  tradice  je  zcela  odlišná  od  té  Egyptské,  neboť  v Persii  „jde 

tanečníkovi především o to, aby se přiblížil více k bohu, tanec je intimní záležitostí, jenž  

není určena  pro jakékoliv diváky“  [Buonaventura, Wendy (1998): Serpent  of The Nile.  

Women and dance in The Arab world]; zatímco v Egyptě šlo spíše o zábavnou podívanou. 

Ačkoliv  islám  hudbu  a  tanec  zakazoval,díky  tomu,  že  panovníci  až  do  nástupu  Agha 

Mohammada Khana roku 1794  patřili povětšinou k Sufijům (kteří byli tolerantnější), se ho 
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nepodařilo  úplně  eliminovat,  ovšem  Perský  tanec  se  dochoval  pouze  v jedné  části 

Afghánistánu. 

Jedním  z historicky  doložených  tanců  je  Batchas  -  chlapecký  tanec,  který  je 

kombinací gymnastických prvků, tance a hry na kastaněty. Tanečník musí být extrémně 

pružný, musí umět otočky, rychle se pohupovat v bocích a zároveň mít lehkost v pohybu a 

smysl pro rytmus. 

Zřejmě všechny tančící ženy v Persii byly kurtizány (v Isfahanu vytvořily společnost, 

která čítala 14 000 členek), byly to obdivované ženy, bohatě se zdobily šperky a nosily 

luxusní  oblečení.  Během svého představení  měly sklopené oči  a  nikdo neznal  jiné,  než 

jejich umělecké jméno. Bohužel s nástupem Agha Mohammad Khana - vládl do roku 1797 - 

byla instituce těchto tanečnic zrušena.

Perský tanec vychází především z ramen, nejdůležitější je práce rukou (tzv.  perské 

paže, nebo „hadí ruce“), boky se nehýbou, ruce jsou často vysoko nad hlavou. Pokud  ženy 

tančí pro zábavu, většinou v úzkém kruhu pozorovatelů, není neobvyklé použití egyptského 

pohybu  boků.  Při  tanci  se  často  používá  hedvábný  šátek,  karafa  nebo  růže,  během 

předvádění   nedochází  ke  kontaktu  s publikem,  jen  málokdy  jej  tanečnice  obdaruje 

kratičkým pohledem, nebo drobným úsměvem. 

Turecko

Největším přínosem Turecka pro břišní tanec je rytmus, v turecké trdici se často 

používá luskání prstů, malé činelky, nebo klapačky. Pro tureckou hudbu je typický tzv. 

kulhající rytmus („aksak“), který je tvořen několika neobvyklými rytmickými vzory, které 

jsou asymetrické (9/8, 10/4). 9/8 rytmus, nebo-li karslima bývá většinou použit v úvodní 

skladbě  orientálních tanečnic. 

Turci  přišli  z Centrální  Asie  a  usadili  se  na  Anatolském  poloostrově,  kde  byli 

vystaveni velkému množství kulturních vlivů z Řecka, Kapadocie a Lýdie. Samotný klasický 

turecký  tanec  neexistuje.  Ve  větších  městech  a  především  v  Istanbulu  podléhalo  vše 
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událostem  Osmanského  dvora,  venkov  si  díky  relativní  odříznutosti  zachoval  svůj 

specifický ráz (regiony se díky mnoha kulturním vlivům ze sousedících států od sebe dost 

lišily). 

Turecký tanec se dá rozdělit do tří kategorií: náboženské tance (súfijská tradice), 

tance  pro    vlastní  potěšení  (folklór  vesnic)  a  tanec  jako  divadelní  představení 

(profesionální tanečníci). 

V  Turecku  byla  většina  tanečníků  romského  původu  a  učenci  obecně  tanečníky 

považovali za hříšné lidi s nepatřičným chováním. Chlapci často tančili jako dívky – zdobili 

se a někdy se dokonce oblékali jako dívky, jejich tanec se skládal z volné chůze, luskání, 

krátkých cupitavých kroků, pomalých pohybů, sugestivních gest, někdy i zápasu. Chlapci se 

sdružovali  do  společností  „Kol“  a  dívky  do  „Kolba~I“  .  Dívky  tančily  vždy  po  12  za 

doprovodu houslí, „nekkaru“ (tureckého bubnu) a dvou tamburín, jejich tanec spočíval ve 

velmi propracovaných pohybech břicha, v rotacích různými částmi těla, velmi hlubokých 

záklonech s padáním na kolena (v tuto chvíli  jim přihlížející  dávali  na čelo minci,  jako 

odměnu) a ve chvění všech svalů a ramen (šimy) – toto všechno se střídalo s ladnými 

pózami. 

Tanečnice často používaly hedvábný šátek, který si například kladly před obličej, aby 

zahrály vychytralou kurtizánu,  nebo cudnou dívku,  nebo s  šátkem vířily  kolem hlavy a 

krku. Jako doprovod hrála k tanci s šátkem většinou tamburína. Základní krok, který je 

možno rozeznat na miniaturách a dochoval se v tureckém folklóru dodnes je tzv. „stomp“ 

nebo-li  dup.  Nejen  díky  tomuto  přetrvávajícímu  prvku,  ale  i  jiným  tanečním  figurám 

dupání a krčení se vědci domnívají, že tento tanec je příbuzný se španělským flamenkem. 

Nejspíš se břišní tanec a flamencové prvky začaly mísit na přelomu 15. a 16. století, kdy 

museli  v  souvislosti  s  reconquistou Židé a Romové odejít  z Pyrenejského poloostrova a 

dostali se i do oblasti Turecka.

Orientální tanec má velmi dlouhou a bohatou historii.  Vliv na něj měly nejen tři 

tradice  obšírněji  popsané  výše,  ale  také  berberská  taneční  tradice  a  transovní  tance 

Středního a Předního východu. Vztah  k tanečníkům býval dost ambivalentní,  na jednu 
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stranu byli  adorováni básníky a jinými umělci,  obdivováni pro svůj um a krásu,  ale na 

druhou stranu bylo povolání tanečníka, zejména v islámském prostředí,  považováno za 

cosi odsouzeníhodného. 

Dnešní podoba orientálního tance se dost liší od jeho klasických forem. Prolínaním 

kultur,  předáváním  tanečních  dovedností,  přidáváním  svého  repertoáru  v rámci 

improvizace  a  především vliv  západoevropské taneční  tradice,  to  vše tvoří  orientální 

tanec, jak jej známe dnes. [Lammelová, Zdeňka 2003: „Takový český orient. Břišní tanec: 

způsob jak být ženou“, Národopisná revue 2, s. 78]

Orientální tanec v Čechách  5  

Pokud  pomineme  pár  divadelních  představení  ve  dvacatých  letech  20.  století, 

informace  o  orientálním  tanci  do  Čech  začaly  pronikat  přibližně  před  patnácti  lety  z 

Německa. Do Německa se zase orientální tanec dostal  z  USA, kde se v podobě,  jak jej 

známe  dnes, zformoval na počátku 20. století. V západní Evropě se boom orientálního 

tance odehrál již přibližně před třiceti lety a na jeho šíření se podíleli imigranti z Blízkého 

východu  a  severní  Afriky,  jejichž  počet  byl  ve  Francii  a  Německu  vysoký.  Význam 

orientálního tance však ve volnočasových aktivitách západu v dnešní době již klesá. 

Přibližně  ve  stejné  době  tu  začaly  učit  Mila  el  Kral  a  Lisa  Vegrová,  jsou  tedy 

nejstaršími lektorkami orientálního tance, z jejichž řad se rekrutovala značná část tanečnic, 

které dnes vyučují a jsou povážovány za nejfundovanější v Čechách - tedy ne mezi laickou 

veřejností, ale v užším kruhu lektorek a profesionálních tanečnic (mezi patří například i 

Zorita Azrak, u které jsem ve studiu Zambra dělala svůj výzkum). 

O  pár  let  později  se  na  scéně  orientálního  tance  objevila  i  Anna  Čumpelíková 

(umělecký pseudonym Adla el chombelik), která pochází ze Sýrie a její taneční styl se tedy 

trochu  lišil od ostatních lektorek. 

Mila el Kral měla svou školu v Německu v Lipsku, její styl orientálního tance byl 

5  Není-li uvedeno jinak vychází kapitola z publikace Z. Lammelová (2003)  
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tedy identický s podobou tance, jak k nám přišla ze západu - tedy egyptský kabaretní styl 

zjednodušený pro širokou veřejnost. Lisa Vegrová oproti tomu strávila několik měsíců v 

Maroku a specializuje se mimo egyptského kabaretního tance i na lidovější styly severní 

Afriky.6 Toto mělo jistě vliv na vytváření pozdější podoby orientálního tance v Čechách, 

který je  dnes kombinací  všemožných  lidových stylů z  různých částí  arabského světa  a 

moderního scénického tance. Vzhledem k tomu, že v Čechách není orientální tanec vázán 

na tradici, ve které vznikl, vytvořil si svoji svéráznou podobu.

První orientální studia začala vznikat kolem roku 1995 v Praze -  ze začátku pod 

hlavičkou Orient agency, po několika letech si ale začaly lektorky zakládat vlastní studia a 

ta se vzrůstající  poptávkou začala expandovat  do menších měst,  jako jsou Plzeň,  Brno, 

Ostrava, Mladá Boleslav, Kolín atd. Dnes má nejvíce svých výukových prostor a působí po 

celé republice Centrum Orientálního Tance, které kromě orientálního tance nabízí i jiné 

druhy tanců – salsu, afro, hip hop atd. Jenom v Praze je dnes přes dvacet studií, jejich 

počet  se  nedá  přesně  určit,  neboť  jedinou  existující  databází  je  internetová  stránka 

http://bellydance.mysteria.cz/,  která  přináší  nejaktuálnější  informace  ze  světa 

orientálního tance; nejsou tu však zaregistrována všechna studia. 

6  “Líza mezi berbery”, Reflex 40/06, s. 62 - 64 
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2) Orientální tanec ve studiu Zambra

První setkání s orientálním tancem

Na  úvod  svého  antropologického  výzkumu  jsem  chtěla  zjistit  jak,  vypadá  obraz 

orientálního  tance,  který  se  dostává  k  široké  veřejnosti,  a  tedy  i  k  budoucím 

frakventantkám  kurzů  orientálního  tance.  Nejprve  jsem  chtěla  zjistit,  jak  sebe  sama 

prezentují  studia  orientálního  tance,  jaké  výrazivo  používají  k  upoutání  potenciálních 

frekventantek jejich kurzů, jak vypadají jejich propagační materiály. Poté jsem se zaměřila 

na to, jak média píší o orientálním tanci, jaké jsou klíčové výrazy používané ve spojitosti s 

orientálním  tancem  a  nakolik  se  obraz  orientálního  tance  v  mediích  liší  od  jeho 

sebeprezentace. 

Toto všechno podle mého názoru vytváří obraz toho, proč ženy žačnou navštěvovat 

kurzy orientálního tance. 

Prezentace studií orientálního tance

Jako zrcadlo toho, kdo a proč navštěvuje kurzy orientálního tance v Praze, mohou 

dobře posloužit upoutávky a informace, jakými se pražská studia prezentují na veřejnosti 

(v našem případě bude v centru pozornosti nejnovější médium, tedy internet7). Soustředila 

jsem se na pražská studia; velikost studia či jeho popularita a návštěvnost nerozhodovaly. 

Tyto  informace  formují  nejvíce  skupinu,  která  kurzy  orientálního  tance  navštěvuje, 

respektive na jaký popud začnou ženy kurzy orientálního tance navštěvovat.

V dnešní době opravdu není těžké najít nějaké studio orientálního tance. Spíše je 

těžké  na  něj  nenarazit  -  a  když  ne  přímo  na  něj,  tak  alespoň  na  reklamu  na  něj 

upozorňující.  Všechny  reprezentační materiály jsou koncipovány podobným způsobem. 

Nejlepší  bude ukázat  si  porovnání jednotlivých mediálních prezentací  na internetových 

stránkách. 

7 Internet je dnes bezpochyby nejúžívanějším médiem pro prezentaci tanečních studií.
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Stránky  každého  studia  obsahují  alespoň  krátkou  historii  orientálního  tance  - 

informace o ní se na jednotlivých stránkách liší, tradic, ze kterých se postupně vytvořila 

dnešní forma orientálního tance, je totiž mnoho, a tak si školy vezmou jen kousek historie 

té které tradice8. Klíč, podle kterého si tradice vybírají, se mi nepodařilo rozluštit. Svou roli 

jistě hraje předchozí vzdělání lektorky a její zájem. 

Dále stránky obsahují  popis  hodin orientálního tance a  historii  vlastního studia, 

většinou navíc doplněnou o životopis zakladatelky, nebo hlavní lektorky (lektorek). Často 

jsou doplněny o tipy, jak a kde sehnat potřebnou výbavu - šátky, sukně, kalhoty, boty a 

hudbu. U většiny studií orientálních tanců najdete přidružený obchůdek s daným zbožím, a 

když ne přímo ten, tak alespoň drobné doporučení, kde a co si pořídit, aby prožitek z tance 

byl opravdu intenzivní- tedy čistě reklamně-obchodní záležitost. 

Stránky jsou často doplněny fotografiemi a v posledních několika letech stále více i video-

sekvencemi. 

 

Co je na orientálním tanci nejvíce vyzdvihováno, je jeho působení na zdravotní stav 

ženy - jak fyzický, tak psychický. Záměrně píši stav ženy, protože ve většině studií v Praze 

jsou mužští  tanečníci  neakceptovatelní,  neboť „...dámy- tanečnice se necítí  pohodlně a 

uvolněně,  když je s nimi na hodině muž“  [http://www.fitline.cz/doc/faq_orient.html.]  9 

Vyjmenovávání pozitivních účinků na zdravotní stav ve většině studií  začíná u správného 

držení  těla,  pokračuje  přes  uvolňování  blokád  zad  a  napětí  svalstva,  zmírňování 

menstruačních a klimakterických obtíží, dále také kladné působení na zažívací systém a 

končí  jednoznačně  pozitivním  vlivem  na  psychiku  (většinou  jsou  jmenovány  deprese, 

úzkosti, žádné sebevědomí a komunikační problémy). „Uvolňuje napětí v pánevní oblasti  

a  přispívá  tak  k  léčbě  neplodnosti  plus  velmi  pozitivně  ovlivňuje  psychické  potíže  

(deprese,  úzkost,  nízké  sebehodnocení,  komunikační  problémy  apod.)“10 V některých 

případech upoutávky dokonce tvrdí, že orientálním tancem lze vyléčit neplodnost a může 

být využíván jako poúrazová rehabilitace. „Orientální tanec je zdravý způsob, jak předejít  

zdravotním obtížím. Jestliže již máte zdravotní problémy, zanedlouho poznáte, že tanec 

8 Více o historii orientálního tance v kapitole Historie a dělení orientálního tance.
9    Toto se netýká lektorů - mužů, kteří v Praze vyučují pouze semináře, většinou se jedná o cizince a ti jsou bráni jako 
samozřejmost.
10 http://www.milaelkral.cz
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též  slouží  jako  rehabilitace  a  brzy  přinese  vašemu  tělu  přinejmenším  úlevu.  Snižuje  

bolesti  v  zádech,  pomůže  vám  s  odblokováním  zad,  slouží  též  k  odbourávání 

nadbytečných tuků, pomáhá při rekonvalescenci po zlomeninách končetin, či je dokonce 

součástí terapie po různých úrazech.“11

Na vliv na zdravotní stav bezprostředně navazuje formování postavy, které je podle 

mého sloganem číslo jedna. „Břišní tance mají blahodárný vliv na ženské orgány, formují  

postavu, zeštíhlují pas a upravují držení těla.“12

V naprosté většině propagačních materiálů  najdeme zmínku o tom, že  orientální 

tanec není omezen věkem, konstitucí ani talentem. ( Univerzálnost orientálního tance, tedy 

to,  že  je  určen  pro  všechny  věkové  i  váhové  kategorie,  je  podle  mne  jedním 

z nejdůležitějších faktorů jeho stále stoupající oblíbenosti.)  „Důvodů proč tančit je mnoho. 

Orientální (břišní) tanec Vám pomůže zábavnou formou například zlepšit držení těla a 

zpevnit  postavu,  navodí  dobrou  náladu  z  příjemně  prožité  hodiny,  budete  se  cítit  

„ženštěji“.  Udělejte  něco  pro  své  zdraví  (jak  fyzické,  tak  psychické)!Tento  tanec  není  

omezen věkem, postavou, ani pohybovými schopnostmi!“13

Dalšími  klíčovými  slovy  v propagaci  jsou  „ženská  energie“,  individuální  krása  a 

uvědomování  si  sebe  sama.  Ve  většině  pražských  studií  se  vyzdvihuje  starobylost 

orientálního tance - jeho kořeny v rituálních tancích Afriky a Předního východu, spojených 

s kultem plodnosti. „Břišní tanec je jednou z nejstarších tanečních forem, která je dodnes  

živá. Předpokládá se, že tento  tanec je asi 5 až 10 tisíc let starý. Jeho stopy se nacházejí v 

různých kulturách, ale přesný původ není znám. Základem břišního tance jsou krouživé,  

chvějivé pohyby, které odpovídají přirozenosti těla. Ženy takto odedávna vyjadřovaly své  

hluboké  city  a  svou  jednotu  s  přírodou.  Antropologové  zjistili,  že  břišní  tanec  se  

praktikoval v dávných kulturách Afriky, Indie a blízkého východu.“14 Ačkoliv informace o 

tom, kde a jak orientální tanec vznikl, se studio od studia liší (nehledě na to, že to se dá jen 

velmi těžko vypátrat),  jen v několika málo informačních materiálech lze najít  zmínku o 

11 http://www.muna.cz/tanec.htm
12 http://www.ruzanna.cz
13 http://fatin.wz.cz
14 http://www.milaelkral.cz
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vlivu  západních  tanců  (především  baletu)  na  dnešní  podobu  orientálního  tance.  Se 

starobylostí  se nepřímo pojí také výše zmíněná vnitřní krása, kterou lze „objevit“ právě 

díky získaným znalostem, jak s onou „ženskou energií“ pracovat.  Ve spojitosti  s  vnitřní 

krásou se objevují přirovnání jako orientální princezna nebo krásná Šahrazád. 

Obecně je jazyk internetových  stránek, letáků a jiných propagačních materiálů plný 

květnatých přívlastků, rozvitých vět s častými přirovnáními (viz.  Šahrazád): „Orientální 

tanec  se  může  stát  zdrojem  zábavy,  zdraví  a  nové  životní  síly.  Smysl  pro  krásu,  

důstojnost,  sebeovládání a sílu, které tato aktivita přináší,  jsou základními součástmi 

všech oblastí spokojeného a šťastného života. Může pomoci překonat pocity nejistoty a  

zvýšit  sebedůvěru  a  sebevědomí.  Pro  ženy  více  umělecky,  duchovně  a  emocionálně  

založené  se  orientální  tanec  může  stát  odrazovým  můstkem pro  zvýšení  kreativity  a  

osobní seberealizace. Břišní tance mohou také být nástrojem meditace a pomáhat zůstat  

v souladu se svým tělem, myslí i duchem.“15 

Vizuální  stránka  propagace  velmi  koresponduje  s  reálnou podobou tanečních 

studií - ozdobné písmo, ornamentální grafická výzdoba doplněná o obrázky závojů, šátků, 

nástěnných  maleb  tanečnic  (poukazování  na  starobylost  tance),  šavlí,  hůlek,  vodních 

dýmek…tedy všeho, co je v naší civilizaci spojené s pojmem Blízký východ.16  

Co  je  tedy  typické  pro  prezentaci  studií,  kde  se  orientální  tanec  

vyučuje?  Především  jde  o  to  přesvědčit  budoucí  frekventantky  o  tom,  že 

tento tanec je určen pro širokou veřejnost, tedy i  pro ně.  Když se začnou 

orientálnímu  tanci  věnovat,  tak  si  odpočinou  od  každodenních  starostí, 

příjemnou a nenáročnou formou udělají  něco pro své tělo a navíc získají  

sebedůvěru,  která  je  každý  den podrývána  médii  předkládanými  ideály 

krásy.  

15 http://www.aisha.cz/index.php?=otanci
16 Viz přílohy 1-5
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Obraz orientálního  tance v médiích

   

Jako doplnění k tomu, jak se prezentují studia orientálního tance na veřejnosti jsem 

udělala  menší sondu do toho, jak se o orientálním tanci vyjadřují média, kde se dají najít 

rozdíly a kde podobnosti  v tom, jak se vnímají  orientální  tanečnice a jak vnímá široká 

veřejnost  je.  Vybrala  jsem si  pět  běžných novin  a  jejich  přidružených časopisů-  Blesk, 

Lidové noviny, MF dnes, Právo a Hospodářské noviny a jeden internetový časopis Novinky. 

Skrze  klíčová slova,  která  se  často objevují  i  v  propagačních materiálech,  jsem hledala 

podobnosti a rozdíly.  

Jako  klíčová  slova  jsem  si  vybrala  zdraví,  sebevědomí,  ženskost,  sex  (erotiku), 

přitažlivost,  exotiku a hmotnost (váhu).  Doufala jsem, že právě na těchto slovech bude 

možné  demonstrovat,  jak  se  liší  prezentace  studií  orientálního  tance  a  jejich  obraz 

vytvářený médii.

Nejčastěji  se  o  orientálním  tanci  píše  ve  spojitosti  s Anife  Vyskočilovou  široké 

veřejnosti zřejmě nejznámější lektorkou orientálního tance. Několik článků, ze kterých je 

valná většina bulvárních uvedl Blesk, ale také Mladá fronta a Lidové noviny.17 Částečně 

díky  ní  se  také  orientální  tanec  dostal  do  širokého  povědomí.  Zajímavé  je,  že  ačkoliv 

v prezentacích studií orientálního tance se slovo exotika a exotický velmi používá (typický 

je  obraz  exotické  tanečnice-princezny),  v samotných  mediích  je  orientální  tanec  spíše 

spojován se zdravím a  praktickým využitím orientálního tance pro zdraví.18 Je prezentován 

jako nová o něco méně kondičně náročná alternativa k jiným fitness aktivitám. 

Druhým markantním rozdílem mezi tím, jak média reflektují orientální tanec, a jeho 

sebeprezentací v mediích, je jeho spojení s erotikou nebo sexem. V sebeprezentacích studií 

orientálního  tance  se  setkáváme  s pojmem  ženská  sexualita,  ale  tato  sexualita  není 

spojována s erotikou, nebo, že by měl orientální tanec nějaký erotický podtext19, v médiích 

je s ním erotika, bez komentářů kladných nebo záporných, spojována- např: „tanečnice,  

která se vznáší v kabaretně-harémovém výstupu nahoru a dolů vzduchem na orientální  

17 Viz. Seznam literatury
18 Pokud není uvedeno jinak viz. Příloha č. 6 - tabulka č. 1
19   http://www.milaelkral.cz 
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podestě obklopena pestrobarevným kaleidoskopem světel, pohubuje boky, vlní rukama a 

sděluje  svou  životní  filozofii  sexuálního  symbolu  “  [Hospodářské  Noviny  - 

http://ihned.cz/3-14739520-orient%E1ln%ED+tanec-000000_d-d6 ].

 

Noviny  a  časopisy  se  vyjadřují  o  orientálním  tanci  méně  květnatě, 

přívlastky tajemna a exotična zde chybí. V článcích se klade důraz spíše na 

fyzioterapeutickou stránku tance, jeho praktické využití v běžném životě, než 

na efekt exotiky, tajemna a vnitřní krásy.  
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Prostor

Studio Zambra, které jsem po dobu dvou let navštěvovala se nachází v klasickém 

činžovním domě v ulici U Zvonařky na Vinohradech, tedy v převážně rezidenční čtvrti, v 

centru  města,  což  je,   v  době  stále  se  zvyšující  nabídky  kurzů,  jasnou výhodou.   Toto 

taneční  studio  bylo  založeno  v roce  2002  třemi  lektorkami  Renou  Milgrom,  která  se 

zabývala orientálním tancem, ale dnes zde vyučuje především tradiční perské a romské 

tance, Zoritou Azrak, která zde vyučuje pouze orientální tanec a Janou Drdáckou, jež se 

zabývá flamencem.20 

Na studio upozorňuje jen zcela nenápadná cedulka vedle dveří a pokud se chcete 

dostat dovnitř, musíte nejprve projít nepřívětivým průchodem, na jehož konci narazíte na 

plechová vrata s nápisem Zambra. Rozdíl  mezi oprýskaným průchodem a prostorem za 

ním je opravdu markantní a jenom umocňuje dojem “jiného (exotického) světa”, který je 

vytržen z našeho světa okolního. 

Když  chcete  vejít  do  studia,  hned  za  dveřmi  se  musíte  doslova  prodrat  těžkým, 

tmavě červeným závěsem. Vzduch v místnosti za ním je prosycen vonnými tyčinkami nebo 

aroma-lampou.  Na zemi  jsou  všude,  kromě tanečního sálu,  koberce  – respektive  tu  je 

modrý zátěžový koberec, na kterém jsou v čajovém koutku, šatně a schůdkách položené 

barevné ozdobné koberce s velkým vzorem.21 Stěny jsou, opět kromě sálu, natřené teplými 

barvami- červenou, oranžovou a žlutou. 

Na  pravé  straně  visí  nástěnka,  na  které  se  dozvíte  aktuální  informace  o  akcích 

tohoto i jiných tanečních studií; na levé straně čajový koutek, nebo alespoň tento prostor 

jako  čajový  koutek  působí.22 Je  tu  nízký  čtvercový  stolek  a  okolo  něj  všude  polštářky, 

většinou v červených odstínech s nějakou výšivkou, nebo alespoň potiskem, na stropě lustr 

s ozdobným stínidlem. Na stolku jsou svíčky, často i nějaké malé občerstvení v podobě 

oříšků atp. Na stěnách jsou umístěny zrcadla   s masivními ornamentálními rámy, lampy s 

barevnými  stínítky,  koberce-  vše  pečlivě  sladěné  v  odstínu  červené.  V  rohu  čajového 

koutku  stojí  exotická  květina  a  vodní  dýmka.   Místo  rovného  stropu  jsou  zde  klenuté 

20 Viz. http://www.zambra.cz
21 Viz. Příloha č. 8
22 Viz. Příloha č. 7
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oblouky,   podle  mého záměrně,  aby to zde působilo více  orientálním dojmem, protože 

budova, ve které studio sídlí není původně určená k něčemu, kde by se tyto stropy daly 

očekávat. S největší pravděpodobností se jedná o bývalou garáž.

Čajový koutek tvoří dominantu v celém studiu, samotný taneční sál je zařízen stroze, 

stěny jsou bílé, jen v jedné části je na stěně koberec hnědé barvy.23 Podle mého je to tím, že 

toto studio se nesoustředí jen na orientální tanec, ale vyučuje se v něm také flamenco, 

tradiční tance orientu a cikánské tance.  Delší stěna v obdélníkovém sálu (cca 12x6 metrů) 

je pokryta zrcadly a na podlaze je tvrdší druh baletizolu24. Vchody do všech částí (šatny, 

sálu  a  čajového  koutku)  studia  jsou  olemovány  závěsy,  které  ladí  se  zbytkem  celého 

prostoru a jsou tedy v různých odstínech červené a jsou staženými k okrajům tak,  aby 

vypadaly nařaseně. Celkovou atmosféru dokresluje orientální hudba, která vždy, když do 

studia přijdete na hodinu, tlumeně hraje ze sálu. 

Studio je malé a členité, působí spíše rodinným dojmem. Vše je tu pečlivě sladěno a 

ozdobeno do posledního detailu,  stínitka na lampách mají  stejnou barvu jako závěsy  a 

stěny, koberečky na stěnách a polštáře mají podobný vzor jako koberce na zemi. 

Všechny výše uvedené atributy tanečního studia Zambra, jako polštářky 

a  celkový  důraz  na  vytvoření  dojmu  pohodlí,   odpovídají  tomu,  co  avizují 

upoutávky na orientální tanec, tedy že tanečnice si má ve studiu odpočinout 

od  každodenního  stresu,  cítit  se  příjemně  uvolněně  a  „jako  princezna“. 

Dojem  prostoru  jakoby  vytrženého  z  tohoto  světa,  něčeho  exotického  a 

nevšedního podporuje spousta dekorací, jako je vodní dýmka, aroma lampy, 

exotické květiny, které jsou u nás obecně spojovány s Orientem. 

Na prostor pak navazuje celkový nádech hodin orientálního tance. Ty 

nikdy nezačnou včas, většinou mají zpoždění kolem patnácti minut. Tanečnice 

vždy před hodinou sedí převlečené v čajovém koutku a povídají si. Po prvním 

půl roce se v něm začaly zastavovat na chvilku i po hodině  a sdělovat si dojmy 

z hodiny, nebo dokončovat započaté rozhovory.  Celkově to působí tak, jako že 

samotný tanec je až na druhém místě a jde spíše o celkový dojem z hodin.

23 Viz. Příloha č. 9
24 Taneční protiskluzový povrch podobný klasickému PVC.
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Hodina orientálního tance a popis účastnic

Lektorka     25  

V současné době, kdy nabídka kurzů orientálního tance je velmi široká, se sama 

lektorka stává  jedním z hlavních faktorů určujících návštěvnost kurzů. 

Zorita Azrak, která své pravé jméno a věk nikdy neuvádí, se k orientálnímu tanci 

dostala skrze svou kamarádku, za jejíž rodinou s ní jezdila do Turecka. Tam přišla poprvé v 

roce 1996 do kontaktu s orientálním tancem skrze tanečnici Mitru Ghafari, za kterou se 

pak několik let vracela, aby se od ní mohla učit.  Ve studiu potom pokračovala u dalších 

věhlasných tanečníků a lektorů jako jsou např. Jihan Jamal, Yamuna, Sabuha Shahraz,  

Meziana  Ghaieb,  Shahrazad,  Fatima  Manonar  a  další.  Učila  se  turecký  kabaretní  a  

folklórní styl, který je jí nejbližší, egyptský raks sharqi, saaidi, beledi, tuniský a marocký  

folklórní styl.26 Zorita vystudovala hereckou konzervatoř, hrála ve filmech Mazaný Filip, 

Doblba a také v několika televizních seriálech, také se zabývá navrhováním oblečení na 

štíhlé i plnoštíhlé. V roce 1999 založila svoji taneční skupinu "Z ABU DABI BABY". 

Díky hereckým zkušenostem je pro ní vystupování na veřejnosti přirozené. Ve svých 

vystoupení musí mít vždy něco originálního, buď v choreografii nebo v kostýmu, obojí si 

vytváří vždy sama. Je silnou, charismatickou a energickou a sebevědomou osobností. Podle 

ní  je  orientální  tanec  spojený  s  mystikou,  tajemnem  a  okultními  věcmi,  za  jednu  z 

nejdůležitějších věcí na tanci vidí energii, kterou tanec vyzařuje a dává.   

         Na závěr povídání o lektorce bych chtěla objasnit její pseudonym a jak pseudonymy s 

orientálním tancem souvisí. Jak mi sama Zorita objasnila, tak každá tanečnice, která se 

začne  prezentovat  nějakým  způsobem  na  veřejnosti,  musí  mít  svůj  pseudonym,  aby 

neporušovala tajemno, do kterého by podle Zority měla být každá tanečnice zahalena.  Tři 

tanečnice  ze  Zoritiny  skupiny,  které  navštěvovaly  zároveň  i  čtvrteční  kurzy,  měly  své 

pseudonymy,  kterými je  na hodině lektorka oslovovala,  i  mezi  sebou tyto pseudonymy 

používaly. Mimo hodinu se ovšem oslovovaly svými občanskými jmény. 

To  mi  ve  mně  jen  podpořilo  dojem  alternativního  světa  k  tomu 
běžnému, se svými specifickými jmény, oblečením, ve specifickém prostoru. 

25 Není-li uvedeno jinak, vycházím z rozhovoru - příloha č. 10.
26 http://www.zambra.cz/zorita_azrak.htm  
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Popis hodiny

Do čtvrtečního kurzu pro mírně pokročilé, který probíhal vždy od 12 do 13 hodin, 

jsem se přihlásila na konci roku 2004. V té době jsem za sebou měla pouze několik hodin 

orientálního  tance  ve  studiu  tanečnice  Atyi  a  v  Centru  orientálního  tance.  Mezi 

tanečnicemi jsem působila zpočátku dost exoticky díky svému vzhledu – mám velice světlé 

odbarvené vlasy s barevnými výstřelky a měla jsem na sobě volné tepláky, na které jsem 

byla  zvyklá  z  hodin  moderního  tance.  Mé  spolutanečnice  z  kurzu  mě  pozorovaly 

přinejmenším se zájmem, samy se mezi sebou většinou znaly, já jsem přišla v době, kdy již 

kurz dva měsíce probíhal. Po prvním měsíci, během něhož jsem si pořídila adekvátnější 

úbor s penízkovým pásem, mi tanečnice přestaly věnovat takovou pozornost a dá se říci, že 

jsem  mezi  ně  zapadla.  Přibližně  po  třech  měsísích  jsem  dostala  poprvé  pozvání  jít  s 

lektorkou a několika tanečnicemi po hodině do nedaleké restaurace na oběd a tam jsem se 

dozvěděla, že po hodině chodí na oběd téměř každý týden. 

K popisu, jak vypadá hodina orientálního tance, jsem si vybrala svou  pátou lekci. Po 

příchodu na hodinu orientálního tance do studia Zambra, která nikdy nezačne v určenou 

hodinu,  jdou všechny účastnice  nejprve do šatny,  kde se rychle převléknou (ve většině 

případů do sukně, trička a penízkového šátku či pásu). 

To,  že se tanečnice jdou okamžitě převléknout a převlékání omezují  jen na dobu 

nezbytně nutnou, připisuji tomu, že se hned jak dorazí do studia, které je jakoby vytrženo 

z okolního světa chtějí vstoupit do své role tanečnice a vystoupit z role každodenní. 

V šatně probíhají debaty o běžných věcech, tedy kde a kdy se zasekla tramvaj, kdo 

má nový účes a podobně. Poté se všechny účastnice postupně přesunou (pokud nepřijedou 

později než pozdě)  do čajového koutku, kde je na zemi spousta polštářků a od kterého je 

šatna  oddělena  závěsem.  Tady  si  tanečnice  povídají  s lektorkou  (většinou  o  ní  nebo  o 

událostech kolem orientálního tance).  Na její výzvu se pak odeberou do tanečního sálu, 

kde se již pohybují mimo rámec výuky jen minimálně, například při odchodu na WC, nebo 

pro pití. Při výuce stojí všechny účastnice čelem k zrcadlu a lektorka během rozcvičky stojí 

čelem k nim,  ale poté na variaci se také otočí k zrcadlu.

 Při variaci se totiž často zdůrazňuje výraz a prosycení tance vnitřní energií, což při 

rozcvičce  samozřejmě  není  potřeba.  Také  při  rozcvičce  nejde  ještě  v pravém  smyslu  o 
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tanec,  takže přímý kontakt nevadí,  pokud mají  ovšem tanečnice nasadit  i  nějaký výraz, 

kontakt z očí do očí by byl nepříjemný.  

Mezi lektorkou a zbytkem tanečnic je asi dvoumetrová mezera a jen občas lektorka 

tuto pomyslnou bariéru poruší a prochází se mezi tanečnicemi a opravuje jejich špatně 

prováděné pohyby. Každá tanečnice má přesně vymezen svůj prostor. Na začátku hodiny 

zaujme  místo  tak,  aby  na  sebe  dobře  viděla  v zrcadle  a  zároveň  nebránila  ve  výhledu 

ostatním. Když lektorka tančí variaci čelem k zrcadlu, soustředí se pouze na sebe. Ve chvíli, 

když se chce na tanečnice podívat, jak předváděnou kreaci ovládají samy bez ní, tak odejde 

do rohu místnosti,  aby nerušila  výše  zmíněné prožívání  tance.  Sem tam také odejde k 

přehrávači manipulovat s hudbou, ale vždy se vrátí do středu čela tanečního sálu. Během 

hodiny  se  lektorka  snaží  neustále  tanečnice  povzbuzovat,  ať  již  slovně,  nebo  pouze 

mimicky. Na závěr hodiny všem tanečnicím vždy poděkuje, pochválí je a nabádá je, aby 

přišly na další hodinu.

 

Každá tanečnice si na začátku hodiny určí své místo - svůj osobní prostor a bylo by 

pro všechny účastnice  velice podivné, pokud by nějaká z nich své místo během hodiny 

opustila a přesunula se jinam.  

Pokud  se  tanečními  kreacemi  nějakým  způsobem  posune,  opět  se  vrátí  na  své 

původní místo. V průběhu hodiny je pozornost tanečnic soustředěna především na svůj 

obraz v zrcadle, kde se sledují, jak na nich předváděné prvky vypadají. Neustále si nějakým 

způsobem upravují  svůj  zevnějšek (vlasy,  oblečení),  aby si  v  daných pozicích  přišly  co 

nejlépe.27 Na  konci  hodiny  všechny  tanečnice  zatleskají  a  opět  se  odeberou  do  šatny, 

některé se ještě po cestě zastaví u lektorky, aby prohodily pár slov. Ta zůstává stát v rohu u 

dveří a čeká, až všichni ze sálu odejdou. Po převlečení  některé z tanečnic rovnou odchází a 

zbytek  zůstává  a  čeká,  až  se  lektorka  převlékne,  aby  mohly  odejít  spolu  s ní.  Všechny 

účastnice poté odcházejí do nějaké z okolních restaurací na jídlo. Některé jen ve dvojicích, 

ale větší část s lektorkou.

27 Vycházím ze svého srovnání s hodinou moderního tance, kde se lidé spíše než na to jak vypadají oni sami, soustředí 
na to, jak vypadá daný prvek, který právě dělají. Když mají chvíli čas, tak si většinou zkouší úseky, které jim z 
variace nejdou, než aby si  upravovali své šaty.
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Řeč těla

Co   se  týče  vzhledu  orientálních  tanečnic  na  hodině  nebo  mimo  ni,  tanečnice 

orientálního  tance  v davu  s největší  pravděpodobností  nepoznáte.  Nemají  žádné 

signifikantní  znaky- podobný účes,  či  oblečení,  které by je  od zbytku společnosti  nějak 

oddělovaly. Když je ale poté pozorujete jako separovanou skupinu, docházející do jednoho 

centra, jisté podobnosti vyplují na povrch. Tak například jsem si všimla, že jsem v kurzu 

jediná, která má blond vlasy. Většina tanečnic má vlasy obarvené, nejvíce převládá tmavě 

až středně hnědá, s odleskem do červena. Také v kurzu není jediná tanečnice, která by 

měla vlasy kratší než na ramena. 

Všechny tyto postřehy týkající se vlasů mohou být samozřejmě souhrou náhod, ale 

domnívám se, že existuje spojitost se vzhledem tanečnic  na Blízkém východě - blondýnu 

byste zde hledali asi marně a tanečnici na ježka zřejmě také - při vystoupení je též zvykem 

mít vlasy rozpuštěné, nebo nosit paruku, či příčes, aby při otočkách efektně vířily a vůbec 

celkově dokreslovaly „ženský“ dojem z tance. 

Co  se  týče  civilního  oblečení,  jak  jsem  již  předznamenala,  tak  zde  neexistuje 

konkrétní  styl,  který  by  převažoval,  ale  oblečení  je  vždy dokonale  sladěno.  Většinou je 

doplněno o nějaký masivní šperk na krku a také větší, visací náušnice, většinou z korálků. 

Oblečení na trénink je oproti tomu celkem uniformní. Každá tanečnice má sukni, na ni 

penízkový šátek a přiléhavější tričko, většinou je jedna část oblečení jednobarevná a druhá 

s nějakým výrazným vzorem. Ačkoliv tanečnice na oko dělají, že v zrcadle pozorují jen sami 

sebe, tak monitorují jakoukoliv změnu v oblečení i u svých kolegyň, kterou po hodině také 

zhodnotí. V tomto se orientální tanec liší od lekcí moderních západních tanců28,  kde se 

tanečníci před hodinou zbaví všech šperků, které by jim mohly překážet v pohybu, nebo by 

se  mohly  nějak  poškodit,  na  orientálních  tancích  naopak  nevadí  mít  na  sobě  nějaký 

masivnější  šperk  (spíše  je  to  záhodno).  Celé  to  připisuji  tomu,  že  pohyb  není  tak 

komplikovaný,  aby  v  něm šperky  bránily  a  v celém orientálním  tanci  jde  především o 

estetický dojem ze sebe samé. 

Při  hodině  se  tanečnice  neustále  upravují  -  vlasy  i  oblečení.  Pohyby,  které  mají 

28 Pod tímto pojmem rozumím balet, scénický tanec a jakékoliv současné podoby moderního tance, jako je disco, hip 
hop atd.
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provádět, dělají podle lektorky jen do té míry, aby se stále líbily samy sobě - to znamená 

žádné extremní pozice, ve kterých si přijdou neelegantně.  Mimo hodinu je to podobné, 

tanečnice nedělají žádné trhané pohyby, chůzi mají spíše pomalejší, ladnější s pohledem 

upřeným vpřed.

Vývoj hodin orientálního tance a řeči těla

          Pohyb účastnic kurzu orientálního tance a celkové chování na hodině se v průběhu 

dvou let,  kdy jsem do kurzu chodila, změnilo a poukazuje tím na měnící se vztah tanečnic 

k hodinám orientálního tance. Účastnice již po příchodu do studia neběží hned do šatny, 

aby se převlékly, ale zastaví se rovnou v čajovém koutku, kde prohodí pár slov s lektorkou. 

Podle  mé  interpretace  to  znamená,  že  nepotřebují  tak  okamžitě  vystoupit  ze  své 

každodenní role, respektive spíše, že jejich role orientální tanečnice  není již tolik fixována 

na oblečení a prostředí, ale spíše na určitý okruh lidí. 

Také oblečení na trénink se mění: v prvních několika měsících docházení na kurzy je 

vidět  veliká snaha o to  vypadat  co  nejvíce  orientálně,  tedy  i  celé  kostýmy orientálních 

tanečnic s pásem, prostřiženými kalhotami v tureckém stylu a ozdobná podprsenka není 

výjimkou.  Po  několika  letech  tato  potřeba  opadne  a  již  není  nutností  mít  kolem boků 

penízkový šátek,  sukně a zdobné detaily  na oblečení  zůstávají,  ale zdobnost,  která byla 

dříve  na předním místě,  ustupuje  spíše  pohodlnosti.29 V  civilním oblečení  se  účastnice 

kurzů postupem času začnou zaměřovat na podobný styl, s lehce orientálním nádechem 

(šátky, orientální vzory, pestré barvy).

Pohyb tanečnic se v průběhu hodiny také mírně změnil: na začátku hodiny si sice 

tanečnice vymezí svůj prostor, ale ten již ale nemá tak ostré hranice jako dříve. Pokud se 

účastnice nějakou choreografií  posune ze svého místa, již si  tak úzkostlivě nehlídá,  aby 

došla přesně zpět na svoje místo. Také fixovanost na svůj obraz v zrcadle poněkud mizí, 

ačkoliv  vývoj  v  několika  letech  je  takový,  že  na  začátku  docházení  do  kurzů  tanečnice 

kontrolují hlavně své okolí, jestli dělají pohyby správně, tento počáteční stud po několika 

29 Viz. Příloha č. 11-20
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prvních hodinách mizí a soustředěnost na sebe samotnou se stává absolutní. Prožitek a 

soutředěnost na vlastní vzhled v prováděných prvcích je přednější než jakákoliv vizuální, 

nebo verbální  komunikace s okolím a preciznost  prováděného prvku.  V průběhu let  se 

tanečnice začnou soutředit na přesnou podobu pohybu a ve chvilkách, kdy lektorka obchází 

ostatní účastnice hodiny a opravuje jejich chyby, nesledují jen samy sebe, ale spíše ostatní 

účastnice, občas se dají do řeči s okolními spolutanečnicemi. 

Veškerý tento posun je  dán jak tím, že tanečnice mezi sebou mají  již 

důvěrnější vztah než na  začátku jejich docházení do kurzů, ale také tím, že se 

mění jejich vztah k nim samotným, více si věří, orientální tanec pro ně není již 

způsobem, jak si dodat sebevědomí, ale určitou zajímavější, pro ně na nich 

samotných  estetičtěji  vypadající  aktivitou,  skrze  kterou  si  odpočinou  jak 

fyzicky tak psychicky od všedního dne.
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Slovník

Stejně tak jako prostor orientálního studia je velice zdobný, tak i jazyk orientálních 

tanečnic  je  květnatý  a  plný přívlastků.  Tanečnice orientálního tance a  jeho lektorky se 

většinou vyjadřují spisovnou češtinou, tím spíše pokud jsou zrovna na hodině. Lektorka 

používá slova jako „osobitost“- jde o vás jako o individuum, nemusíte to tančit stejně jako 

vaše kolegyně, hlavně, že si to užíváte, „energie“, „krása“ , „výraz“, „prožitek“ a s těmito 

slovy se nejčastěji pojí výraz „vnitřní“ - tedy nejde o techniku, ale o váš osobní pocit, který 

je tady nejdůležitější. Obecně lektorka mluví pomalu a květnatě. Často jsou také ve studiu 

slyšet zdrobněliny, jako „naušničky“, „oblečky“ a podobně.30 

Účastnice  nemají  ze  začátku  signifikantně  podobné  vyjadřovací  tendence,  ale 

postupem času,  tak jako u oblečení,  se  nechávájí  orientálním tancem ovlivnit  a  začnou 

používat podobné výrazy jako lektorka a i když mluví mezi sebou, tak se vyjadřují květnatě 

a svojí mluvu rozšiřují o výrazy používané na hodině. Slovník na hodinách orientálního 

tance je  genderově specifický,  mluví  se  často o „ženskosti“,  „ženské energii“,  „ženském 

výrazu“. Tématy hovoru jsou nejčastěji: oblečení a móda, tanec, vztahy, rodina a kultura.  

Nejčastěji používaným výrazem v orientálním tanci je „ženskost“. Této výraz bývá 

nejčastěji spojován s prožitkem z tance, nebo s energií, která z něj má „vyzařovat“, nebo 

také  s  tím,  co  se  má  tancem  dát  najevo.  Koncept  ženskosti  v  orientálním  tanci  bývá 

účastnicemi spojován s   kultem plodnosti, dnes jaksi transformovaným do přijetí vlastní 

sexuality.31 Ženskost také ženy spatřují ve zdravém sebevědomí a lehké vyzývavosti, která 

musí  být  ovšem spojena s nadhledem. Když jsem se přímo zeptala lektorky,  co  přesně 

znamená  pojem  ženskosti  v  orientálním  tanci,  odpověděla,  že  jde  o  grácii,  jemnost  a 

lehkost, kterou tanec podporuje v každé ženě, která jej začne tančit a také o přijetí sebe 

samé jako krásné ženy. 

Dalším z výrazů, který je hojně používán na hodinách orientálního tance je „energie“ 

a   „výraz“.  Většinou  je  tím  míněna  osobitá  interpretace  tanečnic,  jejich  soustředění  a 

absolutní  vžití  do  role  orientální  tanečnice.  To  dodává  hodinám  spolu  s  prostorem  a 

hudbou pocit  jinakosti,  díky  kterému ženy vyhledávájí  kurzy  orientálního tance  a  jsou 

30 Viz rozhovor - příloha č. 10
31 Viz. Rozhovor - příloha č. 18
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schopny vystoupit ze své každodenní role.  K pocitu jinakosti také příspívá lektorčino časté 

nabádání, že tanečnice má působit „tajemně“. Orientálnímu tanci v hodinách nebo mimo 

ně  připisuje  lektorka  „mystičnost“  a  „tajemno“.  Tato  specifická  spiritualita,  kterou  je 

orientální tanec opředen, je zcela v souladu se současným trendem, zabývat se něčím, co je 

mimo náš běžný,  reálný svět,  neboť v úniku před každodenností  je to ta nejjednodušší 

alternativa. 
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3) Rozbor rozhovorů

Jak  již  bylo  řečeno  v  úvodu,  druhým  největším  zdrojem  dat  této  práce,  vedle 

zúčastněného pozorování, jsou rozhovory. Přibližně rok jsem se ve studiu pohybovala a 

neformálně  zjišťovala  informace,  které  mě  zajímaly  a  přišly  mi  relevantní,  než  jsem 

sestavila  otázky  k  rozhovorům.  Používala  jsem  techniku  polostandardizovaného 

interview.32 Rozhovory  jsem vedla  se  všemi  stálými  frekventantkami  kurzu  -  bylo  jich 

jedenáct  a  z  toho  byly  tři  zároveň  členkami  lektorčiny  taneční  skupiny,  která  občas 

vystupuje na veřejnosti. Všechny tancují v rozmezí od tří do osmi let, ve studiu Zambra 

jsou vesměs všechny 2-3 roky,  kromě tří  tanečnic ze Zoritiny skupiny,  které v Zambře 

tancují 5-6 let.

V první části rozhovorů jsem chtěla především zjistit, jak se frekventantky dostaly ke 

kurzům orientálního tance a jaká je jejich motivace v nich zůstat. 

V další části mi šlo o to zjistit, nakolik souvisí  orientální tanec se sebevědomím, 

jestli je v pozadí opravdu myšlenka, která by se dala vyjádřit sloganem “být krásná, taková 

jaká jsem, bez ohledu na to, jak mě hodnotí mé okolí”, jenž je současným, emancipovanými 

ženskými časopisy často proklamovaným vzorcem ženského chování. 

V  poslední  části  kladu otázky tak,  aby se dalo zjistit,  nakolik  kurzy  orientálního 

tance zapadají do současného velice populárního stylu života, kdy se lidé chtějí zajímat o 

něco  exotického  (co  je  pouhým  obrazem  exotiky,  je  to  tím,  co  je  v  Čechách  chápáno 

například pod pojmem Orient), co je naplněné neurčitou spiritualitou, která jim pomáhá 

vytvořit  si  alternativní  svět  k  běžnému  životu.  Tedy,  že  se  ženy  navštěvující  hodiny 

orientálního tance nezajímají systematicky a racionálně o Orient33, ale vytvářejí něco jako 

“orientální náladu”, nebo-li “český orient”34. 

Otázka č. 8 se může zdát poněkud vytržena z kontextu – hodila by se více do první 

části  rozhovoru,  ale  je  záměrně  položena   mimo,  neboť  jsem  chtěla  zjistit,  jestli  výše 

zmíněné osobní emancipační tendence nejsou povrchní a není za nimi skryta touha líbit se 

právě mužské části populace, pro kterou není tanec primárně určen, jak sama propagace 

32 Martyn Hammersley and Paul Atkinson (1995): Etnography principles in practise (str. 124-157) 
33 Viz rozhovory – např. Příloha č. 12
34 Takto označuje situaci v kurzech orientálního tance v Čechách Z. Lammelová
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studií, lektorky a tanečnice tvrdí.  

Proč orientální tanec

Ve většině případů frekventantky uvedly, že je tanec jako takový bavil vždycky, ale 

až orientální tanec byl přesně to pravé pro ně. V souvislosti s tímto uvádějí, že pro bylo 

důležité jak je typicky ženský a sympatická na něm byla jeho univerzálnost – tedy měly 

pocit,  že  ať  již  měly  jakoukoliv  postavu  a  schopnosti,  tak  to  bylo  jedno.  U  jiných 

pohybových  aktivit  si  tedy  přišly   kvůli  svému  vzhledu,  či  schopnostem  neadekvátně. 

Zpočátku jej braly jen jako příjemnou, ne tak náročnou relaxaci. Ve dvou případech začaly 

tanečnice s orientálním tancem, protože to pro ně bylo něco, co nikdo v té době neznal a 

dnes díky jeho stoupající popularitě by se rozhodly pro něco jiného, ale zůstávají v kurzu 

díky spolutanečnicím. 

Ve čtyřech případech ženy uvedly,  že  již  před navštěvováním kurzu byly  zaujaty 

Blízkým východem.  Nejčastěji  mluví  o  vzhledu  tanečnic  při  jejich  performanci,  kterou 

viděly buď ve filmu nebo živě v Egyptě či Turecku, a celkové podobě orientálního umění a 

hudbě.  Jde  tedy  o  povrchní   představu  orientu,  o  to,  jak  je  prezentován  západní 

společnosti, nikoliv o jeho celkový kulturní kontext. 

Velkou  roli,  proč  frekventantky  v  tomto  kurzu  zůstaly,  hraje  lektorka.  Všechny 

dotazované uvedly ve spojitosti se svými začátky v jejích kurzech zaujatost její osobností.  

Z toho vyvozuji, že s rostoucí nabídkou je samotný lektor jednou z nejpodstatnějších 

složek, kvůli které v tom kterém kurzu tanečnice zůstávají. 

Orientální tanec a sebevědomí

Téměř  všechny  respondentky  uvedly,  že  orientální  tanec  jim  dodal  sebevědomí, 

protože  než  do  kurzu  nastoupily,  měly  komplexy,  každá  jiný,  ale  všechny  se  nějakým 

způsobem  týkaly  jejich  těla,  nebo  pohybové  kompetence.  Zvýšení  sebevědomí  často  v 

rozhovorech dopňuje změna stylu oblékání – většinou   respondentky uvádí, že se začaly 
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oblékat odvážněji, barevněji, začaly nosit výstřihy a více se zdobit. Hned na začátku se však 

nabízí  otázka,  nakolik  je  faktem, že  se  účastnicím zvedlo sebevědomí a  nebo je  to  jen 

nevědomky přijatý vzorec, který je obecně vžitý a propagovaný (viz. kapitola První setkání s 

orientálním tancem). Zda se jedná o fakt nebo konstrukt není možné zjistit, neboť samy 

účastnice  to  nedokáží  posoudit.  Jelikož  se  jedná  o  změnu  dost  intimní,  která  se  sice 

projevuje navenek, ale je už odrazem interní změny, tak nedokážu ani já v tomto výzkumu 

posoudit, o kterou z variant se jedná.

V  několika  případech  je  v  rozhovoru  zmiňována  spolu  se  sebevědomím  přímo 

celková proměna účastnice kurzu – např. : “Mě vlastně orientální tanec změnil v tomhle 

život, ne že bych se změnila v orientálku, to ne, ale změnilo mi to pohled na svět“35, když 

přijdou ženy na hodinu – oblečení a celkové prostředí jim dovolí  vidět samy sebe jako 

orientální krásné princezny, což jim pak pomáhá cítit se sebevědoměji i v běžném životě. V 

jednom případě respondentka přímo uvedla, že orientální tanec pro ni znamená vyjetí z 

běžných kolejí a jiný svět. “Pohyb-tedy něco, co dělám pro zdraví a taky vyjetí z obvyklých 

kolejí. Dostávám se do úplně jiného světa, než je ten běžný.”36 Co se obecně oblečení týče, 

je  podle  všech  respondentek  oblečení  na  orientální  tanec  důležité,  ať  už  jde  pouze 

jednoduše  o  to,  že  mají  sukni,  na  kterou  nejsou  v  civilním životě  zvyklé,  nebo  o  celý 

ozdobný kostým. Podle většiny je speciální oblečení od orientálního tance neoddělitelné.

To, jak tanečnice často zmiňují změnu oblékání v běžném životě, souvisí podle mého 

s tím, že v oblečení musí  stále vidět obraz orientu (to, v jakém druhu oblečení jej vidí, se 

může jednotlivě lišit) a postupně svou proměnu, kterou procházejí po příchodu do studia 

na hodinu, aplikují i na běžný život. 

Neoddělitelnost orientálního oblečení od tance souvisí dle mého s tím, že jej může 

dělat  v  podstatě  kdokoliv,  s  jakýmikoliv  předpoklady  a  právě  orientální  oblečení  může 

doplnit chybějící taneční kompetenci. 

Ačkoliv všechny respondentky uvedly, že jim tanec zvýšil sebevědomí, jen málo z 

nich se nestydí vystupovat a pouze dvě uvedly, že chtějí, nebo tančí doma v soukromí pro 

svého partnera.37  “ ... Ale mám v plánu si osvíčkovat místnost a zatancovat příteli - až jej  

35 Viz. Příloha č. 12
36 Viz. Příloha č. 15
37 Což tedy dost odporuje celkovému konceptu orientálního tance. Tanec jen pro sebe samé, abychom se sami sobě 

líbíly, bez ohledu na to, co si o nás mužské okolí myslí.

37



tedy  potkám. “38

Všechny respondentky uvedly, že tanec pro ně znamená “ženskost”, nebo že v nich 

ženskost probudil. Tato ženskost se u nich začala většinou projevovat ve výše zmíněném 

oblékání, držení těla, nebo v celkovém pocitu jako ženy v současném světě - tedy, že si ve 

své roli ženy začaly připadat sebevědomější. V několika případech je v rozhovorech tato 

ženskost  spojována  s  berberskými  porodními  tanci,  které  jsou  považovány  za  jednu  z 

tanečních  tradic,  které  měly  vliv  na  dnešní  podobu  orientálního  tance.  “Když  už 

zmiňujeme ten rituál, tak je to vlastně i takový trochu návrat do minulosti. K té plodnosti  

a sexualitě. Ty pohyby pánve pomáhající té rodičce. “39 

Orientální tanec je neodiskutovatelně spojen s ženskou sexualitou a plodností, ale 

to, že ženy z tohoto studia zmiňují nejčastěji právě berberskou tradici, je rozhodně zásluha 

lektorky, která jí nejčastěji zmiňuje ve svých hodinách. Každé studio orientálního tance má 

své oblíbené tradice, z nichž orientální tanec pochází, ke kterým nejčastěji odkazuje. 

Podle lektorčina názoru přebírají ženy v dnešním světě stále více mužské role, s tím i 

částečně mužské chování a vzhled. Stále vzrůstající oblibu orientálních tanců tak vidí právě 

v tom, že je to tanec ryze ženský, který podporuje ladnost.40 Orientální tanec není příliš 

náročný ani technicky, ani na fyzickou kondici - z toho vyplývá jasně jeho univerzálnost, 

spolu s jeho důrazem na ženské atributy (krouživé pohyby pánve, shimy, penízkové šátky, 

sukně...atp.).  Se  svým  důrazem  na  individuální  taneční  interpretaci  vytváří  prostředí 

příhodné ke zbavení komplexů méněcennosti. Je tedy i příhodnou aktivitou, při které je 

naplňován současný trend “být krásná - “orientálně”, tedy odlišně, vzdáleně a být i sama 

sebou.”  

Orientální tanec jako současný trend

Respondentky vidí stoupající popularitu orientálního tanec především v tom, že je 

nenáročný a může ho dělat kdokoliv s jakýmikoliv dispozicemi. Dále se často schodují v 

38 Viz. Příloha č. 13
39 Viz. Příloha č. 18
40 Viz příloha č. 10

38



tom, že je neobvyklý, exotický a tajemný a to jej  činí přitažlivým. Také bylo několikrát 

zmíněno, že je to aktivita související s pocitem: “jak být sexy” - a to není tím myšleno s 

tímto  výrazem  dnes  hojně  spojované  “být  trendy”  nebo  “in”.  “Já  se  u  tohohle  typu 

tancování začala cítit moc dobře, najednou víc žensky, sexy a myslím, že jsem se v tom 

hodně našla.”41 V jednom případě respondentka přímo uvedla, že zvyšuje sebevědomí - 

...“Ruku v ruce s tím se mi zvýšilo i sebevědomí a povedlo se mi trochu odbourat trému.  

„42 - a v jednom, že jde o jeden ze způsobů, jak si posílit svůj etno-přístup k životu. 

Kromě dvou respondentek,  které  se  ve  spojitosti  s  orientálním tancem nezačaly 

zajímat  o  žádné  další  pohybové  vyžití,  účastnice  kurzů  buď  zkoušely  nebo  paralelně 

provozují jógu, pokud u ní nezůstaly, uvádějí, že je oproti orientálnímu tanci moc klidná. 

Často účastnice zkoušely i jiné tance, ale vrátily se většinou k orientu. 

 Jóga  a orientální tanec jsou podobné v několika bodech - jedná se o aktivitu spíše 

relaxační,  v  jakési  bazální  podobě  nenáročnou  na  fyzickou  kondici,  nekompetitivní, 

exotickou, která má v sobě specifickou spiritualitu.43 To je podle mě i důvod proč většina 

tanečnic zkusila jógu, ačkoliv  jóga a orientální tanec spolu na první pohled souvisí velmi 

málo - vycházejí z odlišné tradice a cvičební technika je zcela jiná. Účastnice jógy většinou 

zanechají,  neboť jí  chybí  performance a v určitém stupni pokročilosti  již vyžaduje větší 

pohybovou kompetenci. Ať tak či tak, obě aktivity zapadají přesně do schématu současné 

potřeby hledaní nových, alternativních exotických způsobů odreagování od každodenního 

života ve městě.44 

Spolu s tímto trendem souvisí stále zvětšující se poptávka a zájem po alternativní 

medicíně  výkladu z  karet,  získávání  energie  z  kamenů a  podobně.  Tady se  odpovědi  v 

rozhovorech dost liší jak samy od sebe, tak i od reálné situace. V odpovědích najdeme celou 

škálu  přístupů k   “mystickým” věcem.  Od naprostého pragmatismu,  kdy respondentka 

uvádí, že i když se v rámci předtréninkové konverzace snaží těmto věcem poddat, tak jim 

nevěří,  po naprostou samozřejmost pro dávání kamenů pod polštář,  nebo navštěvování 

41 Viz. Příloha č. 14
42 Viz Příloha č. 17
43 Všechny respondentky navštěvovaly Jóga centrum Blanická, kde se kromě cvičení, jako takového, konají přednášky, 

prodávají knihy, kameny, ručně dělané šperky apod.
44 Viz Bauman (2002), str. 78
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kartářek. Zarážející je,  že co se reálné situace na zkouškáchch týče, tak tyto věci bývají 

častým  námětem  hovoru.  Konzultují  se  důležité  životní  kroky  v  rámci  astrologické 

výhodnosti, homeopatie a jiná alternativní medicína. Ačkoliv se účastnice vesměs všechny 

aktivně do těchto rozhovorů zapojují, v nahráváných rozhovorech většina z nich uvedla, že 

se k mystice staví opatrně, moc na rozumem neuchopitelné věci nevěří a z mystiky si berou 

jen to, co zapadá do jejich schématu vidění světa, které označují spíše za pragmatické. 

 Tato nuance se dá podle mého názoru vysvětlit několika způsoby. Buď tak, že spolu 

s imaginárním vstupem do jiného světa (rozumějme světa studia orientálního tance) se 

posouvají  i  hranice  přístupnosti  k  těmto tématům,  tedy  účastnice  jsou ochotné o  nich 

diskutovat a polemizovat, ale ve chvíli, kdy se dostanou mimo studio, tak se jimi nezabývají 

a získávají od nich jistý odstup, nebo tak, že se o tom v současném materiálním světě stydí 

mluvit, nebo je to různé.  

Shrnutí rozhovorů

Většina respondentek měla ráda tanec v jakékoliv podobě již před tím, než začaly 

navštěvovat kurzy orientálního tance. Několik z nich i nějaké další druhy tanců zkoušelo, 

ale necítily se v nich adekvátně se svými schopnostmi a proporcemi. Orientální tanec je 

zaujal  nejčastěji  prostřednictvím  filmů  z  orientálního  prostředí,  nebo  z  bezprostřední 

zkušenosti z nějaké ze zemí, kde se provozuje. 

Nejpřitažlivější na něm ženy shledávají jeho univerzálnost a pohybový slovník, který 

klade důraz na ženské atributy.  Mají  rády jeho ladnost a důležitý je  pro ně i  důraz na 

individuální  interpretaci,  která  ale  nemá  nic  společného  s  kompetetivností,  neboť  jde 

předevšm o pocit ze sebe samé. Důležitejší pro tanečnice je, že se v orientálním tanci cítí 

dobře, než že by nějak rapidně toužily zlepšovat svou kompetenci. Díky tanci se jim zvýšilo 

sebevědomí a to se projevuje na tom, jak se cítí jako ženy v běžném životě. K tomu, aby se v 

tanci cítily dobře jim pomáhá i ozdobné oblečení, které si berou na lekce. 

Stoupající popularitu orientálního tance ženy připisují především jeho exotičnosti, 

tajemnosti a tomu, že je to aktivita ne moc fyzicky náročná a alternativní k jiným aerobním 

cvičením. Ve spojitosti  s  orientálním tancem ženy povětšinou začaly cvičit jógu,  kterou 

však většina z nich shledala moc klidnou.

40



4) Interpretace

Proč ženy začnou navštěvovat kurzy orientálního tance? V propagačních materiálech 

je zdrůrazňována jeho univerzálnost,  tedy, že ho mohou tančit ženy v jakémkoliv věku, 

jakékoliv postavy a dovedností. Také je v nich často kladen důraz na jeho ozdravné účinky. 

(V dnešní době, kdy orientální tanec v mnoha případech vyučují ženy bez delší praxe je 

těžké určit v kolika případech je orientální opravdu zdraví prospěšný). O orientálním tanci 

se také mluví jako o tajemném tanci svůdných orientálních princezen.  

Ženy  začnou tedy  navštěvovat  orientální  tanec  s  vidinou technicky  nenáročného 

cvičení, při kterém si budou připadat svůdné a svým způsobem výjimečné, neboť orientální 

tanec je považován za něco exotického a všechny jeho atributy, jako kostýmy, vzhled studií 

a jejich dekorace se snaží tento dojem exotiky podpořit.  Jeho boom a velkou oblíbenost 

připisuji s tímto související současné tendenci zabývat se  něčím alternativním a odlišným.

 

Ačkoliv  obecně vžitá  představa,  že  orientální  tanec dělají  jen  ženy plnoštíhlé,  se 

nepotvrdil. Je pravda, že ty, které u orientálního tance zůstanou, si jím určitým způsobem 

zvyšují sebevědomí, ať už jeho  původní   nedostatek pramení odkudkoliv a je podložené 

čímkoliv.  Kompetitivnost,  která  je  běžná  u  jiných  aerobních  nebo  tanečních  aktivit 

(aerobic,  flamenco  atp.),  se  u  orientálních  tanců  nevyskytuje,  v  celém  konceptu  kurzů 

orientálního  tance  jde  především o  osobní  pocit  a  uspokojení  z  tance  a  ne  o  přesnost 

pohybů, a tak orientální tanec přispívá k tomu, že si ženy připadají krásné a svůdné, ať už 

je jejich okolí hodnotí jakkoliv – své uspokojení z tance nespojují s očekáváním ostatních. 

Celý prostor i kostýmy přispívají k tomu, aby byl dojem “orientálních princezen” dokonalý 

- velká zdobnost, třpytivé korálky, penízkové pásy a prostorové doplňky, jež jsou v českém 

prostředí  spojené  s  představou  orientu.  Na  kurzech  orientálního  tance  se  konstruuje 

“ženský svět”, který je díky své exotičnosti vydělen z běžného světa reality. Jeho absolutní 

jinakost od běžného světa je stejně důležitá jako jeho zaměření na typicky ženské atributy. 

Z  toho,  jak  ženy  mluví  o  tom  proč  dělají  orientální  tanec,  je  cítit  heslo:  “být 

nezávislá,  krásná,  ale  sma  pro  sebe”  které  je  v  současné  době  propagováno  ženskými 

časopisy, jako je například Cosmopolitan nebo Haarper´s Bazaar.  Ženy navštěvující kurzy 

orientálního tance, který je spojován s plodností a ženskou sexualitou, tančí a připadjí si 
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při tom krásné a svůdné, ale jen pro sebe (rozumějmě ne pro mužskou část populace), aniž 

by měly potřebu svůj taneční projev prezentovat na veřejnosti. Takto se ženy vymezují vůči 

svému okolí, ale není to ovšem také  úplně tak pravda, mnoho žen, ať už v rozhovorech 

nebo mimo ně, se mi přiznaly, že orientálního tance využívájí , aby se cítily lépe (svůdnější, 

krásněší) před muži. 

Po  pár  letech,  co  ženy  navštěvují  kurzy  orientálního  tance  se  jejich  chování  a 

motivace  docházení  na  kurzy  mění.  Neodmyslitelnou  roli,  proč  ženy  zůstávájí  právě  v 

tomto studiu orientálního tance, hraje samozřejmě lektorka, která je výraznou “ženskou” 

osobností.45 Orientální tanec, jakožto tvorba tzv. “orientální princezny” ustupuje do pozadí. 

Z pravidelných tréninků se stávají odpočinkové dny se skupinou žen, které prošly stejnou 

proměnou, už si nepotřebují dodávat tak sebevědomí, začínají se oblékat na tréninky více 

pohodlně, zdobnost se poněkud vytrácí. Není zde potřeba sledovat ostatní účastnice, je to 

jen  na  sebe  samu zaměřená záležitost,  která  je  ovšem možná jen v  tomto konkrétním 

prostředí, díky své nekompetitivnosti. Orientální tanec tak zůstává způsobem, jak udělat 

něco pro sebe, nenadřít se jako na aerobiku a cítit se připohledu do zrcadla žensky, svůdně 

a příjemně.

  

45 Viz. Rozhovor - příloha č. 10
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5) Závěr

Orientální tanec se do Čech dostal v polovině devadesátých let z Německa. V jeho 

propagaci bývá nejvíce vyzdvihován blahodárný vliv na fyzické a psychické zdraví,  jeho 

univerzálnost, exotičnost a důraz na ženské atributy.  Všechno toto jsou specifika, která z 

něj dělají přitažlivou aktivitu pro velké množství žen.

Pro  ženy  jsou  kurzy  orientálního  tance  nejen  fyzicky  nenáročnou,  exotickou 

alternativou k jiným aerobním cvičením, ale zároveň alternativním „orientálním“ světem, 

který  pro  ně  existuje  vedle  světa  běžného.  Tyto  dva  světy  se  navzájem  ovlivňují,  ale 

zpravidla si každý zachovává určitá pravidla ( například pseudonymy používané pouze na 

hodinách, témata rozhovorů a způsob mluvy).  

Celý  prostor,  kde  se  kurzy  konají,  slovník  i  způsob  mluvení  dotváří  atmosféru 

„orientálního“ světa. V hodinách je kladen důraz na velký prostor pro improvizaci (oproti 

západním druhům tance)  a  vlastní  interpretaci  tanečního projevu.  Ženy  v  tomto  světě 

vystupují  ze  své  každodenní  role  a  vstupují  do  role  smyslné,  exotické  tanečnice.  Po 

několika letech v kurzu se postupně důležitost samotného tance vytrácí a aktivity, které se 

dějí  kolem  kurzů  –  chození  na  obědy,  představení  atd.-  získávají  na  větší  důležitosti. 

Hlavním faktorem, který udržuje tanečnice právě v tomto studiu, je lektorka, která je velice 

výraznou osobností. 

Úplným závěrem chci jen říci, že jako nejvýznamější důvod vysoké popularity kurzů 

orientálního tance vidím právě únik do alternativního „orientálního“ světa, který jde ruku v 

ruce s jeho univerzálností. 
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Příloha č. 6

Blesk Lidové noviny MF dnes Hospodářské 
noviny

Novinky Právo

zdraví Zdraví a 
sebevědomí 

(tady se jedná 
pouze o nadpis-
v článku jako 
takovém se 
mluví spíše o 
duševním 
zdraví)

Dbá především 
na 
fyzioterapeutic
kou stránku 
tanců, protože 
ženy netančí 
jen "na efekt", 
ale především 
pro své zdraví.

zdravotní účinky 
břišního tance jsou 
prokazatelné. 
Správným 
prováděním cviků 
lze dosáhnout i 
úspěšného 
otěhotnění tam, 
kde běžné metody 
selhaly, neboť při 
tanci dochází k 
vnitřní stimulaci 
orgánů. Proto je 
břišní tanec stále 
vyhledávanější 
jako terapie 
duševní i fyzická.

Doktoři zjistili, že 
si při nehodě 
poškodila obratel, 
a ten jí špatně 
srostl… …začala 
asi půl roku po 
nehodě hledat 
nějaký druh 
pohybu, který by jí 
pomohl a zároveň 
záda 
nepoškodil.Začala 
docházet na kursy 
orientálního tance, 
který, pokud se 
dodržují základní 
pravidla, páteř 
pomáhá 
odblokovat a je, 
kromě jiného, v 
podstatě 

"V Německu je 
břišní tanec 
uznán jako 
léčebná metoda a 
respektují to i 
některé zdravotní 
pojišťovny," řekla 
Nazari.

Orientální, neboli 
břišní tanec má 
příznivé účinky 
na zdraví, krásu a 
psychickou 
pohodu tančící 
ženy. Doporučují 
ho i porodní 
asistentky 
budoucím 
maminkám, 
protože jim 
usnadní porod," 
tvrdí Tamara 
Marková, která 
břišní tanec 
vyučuje.

Tanec může 
pomáhat i při 
bolestech 
páteře.

Tvrdí se, že 
orientální 
tanec prospívá 
zdraví a sexu.
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zdravotním 
cvičením.

ženskost . Myslím, že 
ženám mohou 
orientální tance 
pomoci projevit 
jejich ženskost 
a sebevědomí

Dodává jim také 
pocit ženskosti a 
sexuální 
přitažlivost, tvrdí 
lektorky kurzů 
břišního tance.

V orientálních 
břišních 
tancích jde 
především o 
práci s energií, 
která směřuje k 
prohloubení 
ženskosti a 
vyzdvižení 
individuální 
krásy ženy.

sebevědo
mí

 Myslím, že 
ženám mohou 
orientální tance 
pomoci projevit 
jejich ženskost 
a sebevědomí.

Jistá dávku 
exhibicionismu 
jí nikdy 
nechyběla, ale 
teď se cítí 
vnitřně 
klidnější, 
zvedlo se jí 
sebevědomí, je 
průraznější, 
naučila se lépe 
jednat s lidmi.

V našich kurzech 
nejsou žádní 
diblíci, či 
vyznavačky 
aerobiku, ale již 
cílevědomé ženy, 
většinou od 26 let 
a výše.

exotika Obléci se do 
pestrobarevného 
exotického 
oblečení je pro ni 
už jen pověstnou 
třešní na dortu, 
zato velice 
příjemnou

Pro mnohé 
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zájemkyně je 
břišní tanec jen 
velmi exotický 
pojem

Erotika, 
sex, 
přitažliv
ost

představují si 
(zájemci o kurzy)v 
bujných fantaziích 
pouze směs 
erotiky a sexu. 
Protože se tančilo i 
v harémech, je 
možné jej chápat i 
takto

Dokonce jsem 
zabránila 
některým 
rozvodům, protože 
jsem ženy naučila, 
jak být znovu 
přitažlivé!" chlubí 
se Anička. (Anife 
Vyskočilová)

Dodává jim také 
pocit ženskosti a 
sexuální 
přitažlivost, tvrdí 
lektorky kurzů 
břišního tance.

Důležité podle ní 
je i to, že tanec 
prohlubuje 
kontakt ženy s 
vlastním tělem, 
tím i prožívání 
sexu

tanečnice, 
která se vznáší 
v kabaretně-
harémovém 
výstupu 
nahoru a dolů 
vzduchem na 
orientální 
podestě 
obklopena 
pestrobarevný
m 
kaleidoskopem 
světel, 
pohubuje boky, 
vlní rukama a 
sděluje svou 
životní 
filozofii 
sexuálního 
symbolu.

A pod tím 
rudým 
oblečením 
budu mít 
jako vždy 
orientální 
podprsenku. 
Kdybych 
někde padla, 
měla úraz a 
museli mě 
svléknout, 
tak aby 
všichni 
koukali, jaké 
mám pěkné 
sexy prádlo

když jsem se 
plazila po 
stěně 
v orientálním 
oblečku a 
sexy 
prádélko jen 
prosvítalo 
(Anife 
Vyskočilová)

břišní tanec 
má při denním 
procvičování 
řadu 
terapeutických 
účinků… 
zkvalitní se 
jejich sexuální 
život. 

Váha, 
hmotnost 
(tloušťka
)

…
ani pár kilo navíc 
také nevadí - 
tancovat mohou 
všechny věkové i 
váhové kategorie 
bez rozdílu

Plnější tvary jsou 
zde naopak 
výhodou - zkuste 
svůdně natřásat 
vypracovaným 

Stále víc žen 
podléhá kouzlu 
orientálního 
tance, a to bez 
ohledu na svůj 
věk či váhu.

Ani vyšší 
hmotnost žen 
není překážkou. 
"I 
stokilogramové 

Vážíte 
metrák? Pak je 
orientální 
tanec pro vás 
to pravé
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bříškem, na 
kterém se 
nepohne ani kus 
kůže.

baculky máme 
ve svých 
kurzech a jsou 
velmi obratné," 
uvedla 
Shadiyah.  
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Příloha č. 10

Rozhovor se Zoritou Azrak, lektorkou navštěvovaného kurzu ve studiu Zambra

● velice energická osoba, lehce přes třicet - svůj věk nikdy neprozrazuje
● restaurace Na Zvonařce, po čtvrteční lekci, s dalšími pěti tanečnicemi
● často se rozpovídala o něčem jiném, než na co jsem se jí ptala
● v tomto i ve všech následujících rozhovorech jsou poznámky kurzívou

1) Jak jsi se dostala k     orientálnímu tanci?  

Jako slepý k houslím. (smích)

To znamená co?

Já už ani nevím, člověče…Jo už vím. Jezdila jsem do Turecka se svojí kamarádkou 
Arabkou, která žije v Čechách. Do Turecka, kde má rodinu a tam nějak jsem k tomu přišla. 
Jedna další kamarádka dělala ten jejich orientální arabský tanec a to mě zaujalo a pak jsem 
se tam seznámila s jednou tanečnicí, která to přímo dělala a pak jsem se za ní vracela a 
chodila učit, ale sama pro sebe a nikdy jsem nedoufala, že v mých letech, s mojí váhou a 
s mými schopnostmi to budu někdy učit. 

2) Co tě na orientálním tanci zaujalo, proč zrovna orientální tanec?

Víš, že ani nevím, ono mě to asi bavilo vždycky. Já jsem asi jenom rozvzpomněla, 
protože v minulém životě, teda ne v minulém, ale v nějakém z minulých životů jsem zřejmě 
byla nějaká turecká umělkyně zřejmě nějaká tanečnice a vlastně mi to učení šlo hrozně 
rychle, až jsem zjistila, že se vlastně na něco rozvzpomínám, že už jsem to dělala.

Takže už se jenom podle tebe vracíš k tomu, co už víš?

Ano asi tak no.
Ale samozřejmě jsem byla různě v Maroku, Tunisu, Egyptě dívat se na tanečnice, 

různý  semináře- v Německu jsem také absolvovala a z toho jsem si vzala, co se mi líbí a teď 
dělám turecký styl a občas do toho dávám marocký styl a egyptský a nějaké folklorní prvky, 
co se mi líbí, co má tu energii.

3)Turecký styl je ti tedy nejbližší? A proč?

No ano je mi nejbližší. No a asi takové ty různé krucánky rukama. Já už od malá, 
máma  mi  říkala,  že  jsem tohle(ukáže  krouživý  pohyb dlaně  a  mávání  pažemi)  pořád 
dělala před zrcadlem a na konzervatoři dokonce, když jsem byla, tak můj spolužák, když 
mě viděl, tak mi řekl, že bych se měla věnovat nějakým orientálním tancům, jenže tady v 
Čechách  žádný nebyly. To že dělám tyhle pohyby (opět naznačí kroužek dlaní) znamenalo, 
že jsou mi blízké. Ale odjakživa jsem měla ráda tanec, ale tohle tedy zvítězilo. 
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4) Jak se díváš na stále vzrůstající popularitu orientálního tance a stále se 
zvyšující počet studií, která ho vyučují?

No tak my jsme byli vlastně jedni z prvních, kdo to tu začali učit a jedni z prvních, co 
jsme měli vlastní studio, máme doteď hezké studio, takové komorní, rodinné. (směje se a 
předvádí jako kdyby dělala reklamu) 

Je to takový trošku divoký. Já tedy znám pár tanečnic, o kterých si myslím, že jsou 
kvalitní  a  pak  jsem  jich  pár  viděla,  který  teda  k tý  kvalitě  nemají  blízko.Ale  já  to 
samozřejmě nechci hodnotit, protože každý se to nějak učil. No a já mám pocit, že někdo 
má třeba už po jednom, dvou seminářích pocit, že už může učit. A když má peníze, tak si 
zařídí studio a učí.  Akorát se tedy divím, jak dlouho vydrží s tím, co umí. Hm(zamyslí  
se)...a já už ani neznám ty lidi, co otvírají nové kurzy, ale myslím si, že toho je zbytečně moc 
a zbytečně nekvalitních lidí.

4) A proč si myslíš, že je pro dnešní ženy orientální tanec tak přitažlivý,   
proč je tak vysoká poptávka?

No to vůbec netuším. (smích)
Spíš si myslím, že tak nějak podvědomě…Já totiž vidím takhle běžně na ulici, jak 

muži jsou více jako ženy, tedy že se zženšťují a ženy, že jsou spíše jako chlapy. Že přebírají 
mužské role, dokonce se tak i oblékají a chovají. 

Myslím,  že  orientální  tanec  je  především o  té  ženskosti,  že  probouzí  ženskost  a 
podporuje ladnost. A také to, že ho mohou dělat všechny věkové i váhové kategorie. Čím víc 
kil, tím líp a čím zralejší tanečnice tak asi taky…já nevím, třeba já znám jednu tanečnici 
z Maroka, tedy lektorku, u které jsem se učila, co žije v Miami a tam tančí. Tak té je přes 
padesát a je naprosto úžasná a já bych řekla, že čím starší tanečnice, vyzrálejší, tím lépe ho 
vnímají ten tanec, to je to, že je to přesně o ženské energii a najednou ho ty tanečnice 
dokážou lépe prožít. 

A jinak si myslím, že to souvisí také s tím, že můžeš rychleji otěhotnět. Ve studiu 
máme jedno místo- pravý roh- osudný a z něj už mám deset těhotných. No a myslím si, že 
kdo má s tímhle opravdu problém, tak do dvou let otěhotní většinou; i do půl roku, ale to je 
individuální. (následuje debata o pozitivním vlivu posilování pánevního dna a duševní  
pohody, kterou získáte na orientálních tancích, na otěhotnění)

Berberky, ty rodily tak, že udělaly jamku a ta žena,  která rodila v pokleku dělala 
v jamce krouživé  pohyby  pánví  a  okolo  ní  stály  další  ženy,  muži  tam neměli  co  dělat, 
v kruhu a také dělaly ty pánevní pohyby, prožívaly s ní ten porod, takže ona neměla takové 
porodní bolesti. Volně pak vykroužila to dítě do té jamečky. Já bych také tohle chtěla u 
svého porodu udělat, ale nevím, jestli se mi to povede. 

No a jak bys to chtěla provést?

No řekla bych účastnicím svých kurzů a ty by kolem mě stály , ale jen nevím, jestli by 
mi dovolili  udělat  si  v porodnici  tu jamečku.  To spíš  bych to asi  musela řešit  nějakým 
koberečkem, nebo bych musela rodit do bazénku. Ale ve Vrchlabí je snad nějaké takové 
centrum, kde by se tohle snad dalo uskutečnit.
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8) Co vztahy mezi studii orientálního tance? 

Já  vlastně  se  s  těmi  nekvalitními  nestýkám.  (smích)  Ale  ty  lektorky,  které  jsou 
dobré, tak se mezi sebou známe. Rivalita ode mě tu žádná není, ale určitě jsou studia, která 
mají pocit, že musí s někým soutěžit. Zažila jsem, že jedna moje žačka chtěla chodit ke mně 
a ještě do jednoho studia a tam jí řekli, že pokud bude ke mne chodit, tak nim nemůže. No 
a já tohle tak jako nemám. 

9) A jak ovlivnil orientální tanec tvůj běžný život?

No  vlastně  nějak  bych  řekla.  Akorát  jsem  začala  nosit  tygrované  oblečení. 
(smích) No já jsem se vždy nějak pohybovala na jevišti, ať už jsme měli představení, 
nebo jsem něco natočila občas. A je mi to vlastně příjemný, že se můžu živit něčím, co 
dělám dobře, co mě baví a čím doufám něco předávám. Doufám, že to má nějaký smysl. 
No a mám radost, že se někdo zbaví mindráků, někdo otěhotní, někomu to zase dělá 
dobře například na migrénu. 

10) A co vystupování kostýmy a zdobení se orientálních tanečnic? (chci  
zjistit, nakolik je orientální tanec o tanci a nakolik spíše o tom, jak člověk působí  
exoticky)

Já si nechávám kostýmy dovážet a nějaké si šiji a nebo si je přešívám, abych měla 
něco jiného, než všechny ostatní. Také vystoupení dělám trošku odlišně, snažím se do 
něj vždy zakomponovat nějaký příběh, ozvláštňuji je, někdy až hodně netradičně. Ale 
bez toho všeho okolo by mě to asi nebavilo. Ale vždy potřebuji mít něco zvláštního, 
jiného, ať už je to v kostýmu v rekvizitě nebo v tanci.

  
11)  A  nakolik  si  myslíš,  že  ta  vizuální  stránka  souvisí  s     tancem  jako   
takovým?

No určitě hodně. Lidi,  tedy publikum také očekává, že orient je takový barevný, 
blyštivý a očekávají nějaké kostýmy, které by s tím korespondovaly. Měly by v lidech 
vyvolávat pocit tajemna- podle mého orientální tanec hodně s mystikou souvisí, také 
s okultními věcmi. 

Myslím si, že jde o určitý rituál, že ten tanec vydává hodně energie a s energií se dá 
hodně dělat. A zároveň tím  člověk energii načerpá. Já se někdy po čtyřech hodinách 
tance cítím nabitější než předtím. Někdy mám tolik energie, že mi muž doma říká: „Ty 
už si unavená, no to je dobře.“
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Příloha č. 11

Rozhovor č. 1

● restaurace U Colomba po čtvrteční lekci v Zambře
● asistentka ředitele nejmenované firmy
● kolem 35, přesný věk nechtěla sdělit

1) Jak jsi se dostala k orientálnímu tanci a čím tě zaujal?

Kdysi jsem četla nějaký článek v časopise o tom, že se to rozšiřuje po západní Evropě. A že 
je strašně zdravý, teda orientální tanec. A že tam učí lektorky z orientu a jak to tam všechno 
probíhá a tak jsem se začala ptát po Praze, ale nikdo to tady nedělal. Poté uběhlo pár let a 
pak v  Dance Perfect na Národní začaly probíhat kurzy Orientálního tance. No a to jsem 
zase nesehnala žádnou kamarádku, co by do toho se mnou šla. No a jedna, která by zase do 
toho šla, tak otěhotněla a tenkrát jsme ještě nevěděli, že je to zdraví i v těhotenství, takže 
mohla klidně, ale tenkrát se bála, že. V těch letech už tam tedy učila Zora, ale já jsem se 
tam tedy nepřihlásila. (smích)

Pak jsem asi po dvou letech potkala svoji spolužačku z medicíny, která bydlí kousek 
ode mě, D. A ta už k Zorce dva roky chodila, ale to už nebylo v Dance Perfectu, ale tady 
v Zambře a tak vlastně na její doporučení jsem se k Zorce dostala. Ne po sto letech ale po 
třech.
 
No…

Ale v té době už jsem viděla reklamu na spoustu škol, protože to byla taková módní vlna. 
Hledala jsem nějaké doporučení na někoho, kdo je opravdu dobrý, až teda ta kamarádka a 
tak jsem to šla vyzkoušet a bylo to.  

2) Jak dlouho tedy tančíš?

Tři roky.

3) Co pro tebe orientální tanec znamená?

No, když jsem byla malá, tak jsem pořád pobíhala po bytě a měla jsem v ruce nějaký závoj, 
na  sobě maminčiny šaty  a  dělala  jsem piruety  a  různě  se  tak  kroutila-chtěla  jsem být 
baletka.  Moji  rodiče  ovšem  ze  mě  nechtěli  mít  baletku,  ale  chtěli  abych  hrála  na 
housle.Takže jsem nemohla  dělat nikdy žádný sport, abych si nezlomila zápěstí a bla bla. 
Takže jsem za ty léta pěkně zatuhla. Takže dnes se vracím do dětských let a snažím se 
překonat to jak mu lidé v dnešní škole neustále říkají: „Neskákej, netancuj, neběhej, seď 
rovně“

Myslíš nějakou takovou svázanost?
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 Ano, svázanost. A já cítím, jak se to teď ve mně všechno rozvazuje. A nejlepší je v tom 
Orientu, jak tam člověk jde na diskotéku a může tančit daleko bezprostředněji než tady. 
Tam je ten tanec plný života, ne jako tady že přešlapujete z nohy na nohu. Když tam začne 
hrát například nějaká živá kapela, tak lidi bez ohledu na věk a pohlaví se začnou hýbat do 
rytmu. Člověk se tam pak nemusí cítit tak svázaný, s čímž já mám docela problém. Je to 
podle mě dost výchovou a rodinou. A nemůžu se z toho dostat. 

A orientální tanec ti v tom pomáhá?

No tak takovými drobnými krůčky. Ale pořád, když na mně někdo kouká, tak ztuhnu. Když 
jdeme někam s partou lidí do klubu, kde je přítmí, tak to jsem v pohodě, ale jakmile je 
pozornost jenom na mě, tak ztuhnu a i když se snažím být bezprostřední,tak mě to tělo 
přestane úplně poslouchat. 

4) Změnila jsi se nějak od té doby, co tančíš orientální tanec?  

Jak to myslíš? Jako zdravotně nebo psychicky?

Obecně, tak nějak povšechně…

Tak zdravotně, přestala mě bolet záda. Vlastně ze dne na den, co do mě lékaři cpali opiáty, 
proti bolestem menstruačním, tak to vlastně ze dne na den, tedy spíše po měsíci přestalo. 
No asi tam ta energie opravdu začala proudit. No já už nevím, ale o tomhle jsem i četla, 
nevím jestli to bylo 100+1 nebo Reflex. 

5) Začala jsi  se ve spojitosti s     orientálním tancem zajímat i  o jiné druhy   
relaxace nebo pohybového vyžití?

Zkoušela jsem jógu, ale ta je na mě moc klidná a rozvláčná.

6)  Proč si myslíš, že je dnes orientální tanec tak populární?

Podle mě to souvisí s kulturou, jak lidé dnes žijí. Všichni na sebe kladou vysoké nároky, 
snaží se hromadit věci. City jdou stranou, všechno je na jedno použití a nic už nemá tradici. 
Tak jako protiváha k tomu, lidi se snaží od toho utéct a hledají si zájmy, které se vymykají 
tomu běžnému životu. Taky se jim asi líbí ten styl.

Myslíš styl oblékání? 

No tak třeba já jsem třeba chodila dřív v hodně tmavých barvách, ale teď se snažím to 
trošku oživovat,  ale  neumím to  ještě  tak  nakombinovat.  Někdy mám chuť  si  vzít  něco 
výraznějšího, ale někdy člověk není připravený na reakce okolí. Ale je škoda, že v tomhle 
smyslu se lidi moc neprojevují. 

Takže si myslíš, že orientální tanec v lidech probouzí spontánnost?
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Ano a tam si to lidé také myslí. U nás je přece jen ještě ta společnost ještě nevymanila ze 
vzorců, které jsou jí podsouvány médii.

7) Zajímáš se také o mystiku a podobné věci? Setkávám se často s     tím, že to   
spolu souvisí.

Ano mám stejný názor. U mě to teda začalo až na vysoké škole, když jsem byla vypuštěna 
do světa, protože jinak pocházím z dost materiálně založené rodiny. Snažili se mě často 
odchytit nějaké sekty, ale to se jim nepovedlo. Jsem za normálních okolností dost kritická 
ke všemu, ale v životě se občas stane něco, co se vymyká normálnímu chápání. Věřím dost 
na  zákony přírody,  že  si  vždy udělá,  co  uzná  za  vhodné.  A  Praha  je  podle  mého  dost 
mystické místo samo o sobě, je tu hodně duchů. Já se snažím na tyhle věci dávat pozor, 
všechno si projít, protože mám pocit, že v dnešní uspěchané době lidé spoustu záhadných 
věcí přehlíží. 

8) Ukazuješ někdy, co jsi se naučila?

No... člověk je pak začíná dělat do každé hudby, kterou slyší na nějakém koncertě. Tak já 
například naposledy na Visacím zámku. (smích) Pak na jazzovém festivalu. Ale jinak ne, 
jsem totiž  pořád dost introvert.  Akorát na hodinách je to něco jiného,  tam jsem úplně 
uvolněná, mezi svými lidmi, ale moje rodina je kritická ke všemu-pro ně by to bylo jak 
z jiného světa.
 Jednou jsem chtěla tančit na Vánoce, ale nějak to nevyšlo, musela bych si asi dát nejdřív 
pár panáků.  

9) Je pro tebe oblečení na orientální tanec důležité?  

Podle mého je důležité hodně, bez doplňků orientální tanec tak nevyzní. A já mám ráda, 
obléknout se ne trénink do barevné sukně a penízků. Cítím se uvolněnější a více si tanec 
užívám.
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Příloha č. 12

Rozhovor č.2

● pizzerie na Ohradě kolem pul dvanácté
● oběd, ale klid, zdravotní sestra na plastické chirurgii-ambulance
● upravena, namalovaná, cca 30, bydlí s matkou 

1) Jak jsi se k     orientálnímu tanci dostala a čím tě zaujal?  

No,  tak  já  jsem  bývala  doma  dost  otloukánek,  protože  jsem  byla  vždycky  taková 
baculatější ,  ne moc chytrá a tak. Na střední škole jsem chodila plavat, takže jsem byla 
štíhlá,  pak jsem ale  nastoupila  do  práce  na  JIPku,  protože  jsem si  myslela,  že  spasím 
svět(smích) a tam jsem hodně přibrala  díky  práci  na směny a  přehozenému biorytmu. 
Začala jsem se uzavírat do sebe, nikam jsem nechodila, až to mojí maminku začalo štvát a 
vytáhla mě do Óm centra tady na Ohradě na orientální tanec a já jsem ji řekla:“ Já takový 
ošklivý člověk.“  A ona mi řekla v pondělí  ve čtvrtek to je a učí  to nějaká Zorita Azrak. 
Takhle mi to naservírovala a já si představovala nějakou štíhlou, krásnou miss world. No 
ale tak jsem na to tak nějak psychicky připravila a vzala jsem si nějaké ty cvičky a pak jsem 
vlezla dovnitř toho sálu a tam byla Zorita, která tedy za všechno může a vůbec jsem se 
nesetkaly ani pohledem a já si stoupla do tmavého kouta a ještě za sloup, aby mě nebylo 
vidět.(smích) 

No a od té doby mě tanec chytil  a nedám na něj dopustit a hrozně mi pomohl, jak 
psychicky, tak fyzicky, i jako ženská jsem se začala cítit lépe. Potom jsem vlastně odjela i na 
dovolenou se Zoritou a tam jsme se spřátelily. Ona mě vlastně udělala- to co vidíš teď. 
Když se na mě podíváš, tak bys ani neřekla, že bych mohla mít nějaký trauma z dětství, na 
mě se hodně podepsala moje rodina a především můj bratr. Já jsem měla hrozné komplexy 
a takhle jsem se jich tancem zbavila. Nedám na něj dopustit.

Myslíš, že by to bylo jiné, kdyby tenkrát OT v Óm centru učil někdo jiný 
než Zorita? 

Jako už sem nad tím přemýšlela. Nevím, jestli by to bylo jiné, kdyby tam místo Zority 
byla nějaká ta Angelina Jolie. Tak každý lektor je jiný, ale mě se ještě nikdy nestalo, že by 
mi někdo řekl, že tohle pro mě není. To máš jako s aerobikem, já jsem vždycky na aerobiku 
nejtlustší, ale většinou se setkávám s tím, že mi ty cvičitelky spíš fandí. Říkají mi, Vy jste 
dobrá, že sem chodíte a cvičíte a nebojíte se, protože většina ženských jako já sedí doma a 
bojí se jít cvičit-bojí se těch lidí. 

Ale nevím nevím, jestli bych tančila tak dlouho, kdyby tam nebyla Zorita. Zorita je (já 
jsem jí to teda neřekla) takový můj osud, ona mě nasměrovala, jakou cestou v životě jít a 
pomohla mi. Ona a moje maminka. Kdyby mě tam vlastně máma nedovedla, tak vůbec 
netančím. A možná by to bylo dnes úplně jinak, kdyby tam nebyla tenkrát Zorita.

2) Jak dlouho tančíš?

Od roku  2000 od února- to je tedy šest let. 

64



3) Co pro tebe orientální tanec znamená? 

No že bych začala žít orientálně to ne, já žiji pořád stejně. Ale jen ze začátku, když jsem 
začínala tančit,  tak jsem propadala takovému orientálnímu oblečení.  No změnilo se mi 
hlavně myšlení.  To, že ty ženy tančily tento tanec, jako tanec rodiček, protože to nebyl 
žádný erotický tanec. 

Změnil mě vlastně tím, že mi pomohl a pomáhá mi dodnes. Člověk ze sebe tančením 
dostane ten stres, zavlní se, promění se v tu svojí  Šeherezádu, ale že bych začala žít nějak 
orientálně to ne.

4) Už to tady trošku zaznělo, ale změnila si se nějak markantně, od té 
doby, co tančíš orientální tanec?  

Určitě. A já říkám neustále svým kamarádkám, ať jdou se mnou na orientální tanec a 
ony mi všechny říkají-já, prosím tě, co bych tam dělala? Ale tam nechodí jen mladé holky, 
ale  právě  především spíše  starší.  Mě  to  zvedlo  především sebevědomí,  trošku  jsem se 
narovnala-už se tolik nehrbím. Ale hlavně ta ženská, když tančí tak si o sobě musí myslet, 
že ona je ta krásná a pomůže jí to tak hlavně na její duši. Mě vlastně orientální tanec změnil 
v tomhle život, ne že bych se změnila v orientálku, to ne, ale změnilo mi to pohled na svět. 

5) Začala jsi se ve spojitosti s     orientálním tancem zajímat i o jiné druhy   
relaxace nebo pohybového vyžití?

Ani ne, ve spojitosti s tancem přišel jenom tanec. Vždycky jsem ráda plavala. Ale od té 
doby, co tančím a změnilo se mi myšlení v tom stylu, že se nestydím a říkám si, tak tančím 
no a co? No a nebojím se dělat i jiné věci. Mám jiný pohled na život, dokonce i v práci mi to 
šlo lépe, jdu si zatančit, pak do práce a všechno jde daleko lépe. Dřív jsem chodila dvakrát 
týdně, teď už to díky povinnostem nestíhám. 

Já bych si potřebovala jít po té práci zaplavat nebo něco, ale bývám už unavená a nejde 
to,  takže  vlastně mám jenom ten  tanec.  Ty  čtvrtky  kolem poledne  mi  vyhovují,  jdu  si 
zatančit, pak na ten obídek-to je pro mě velice relaxační den, co mi pomůže. 

 6) Proč si myslíš, že je dnes orientální tanec tak populární?

       Tak za prvé je to tanec určený pro kohokoliv a je to něco netradičního a rozhodně každá 
žena chce být alespoň na chvíli princeznou podle mě.  

7) Zajímáš se také o mystiku a podobné věci? Setkávám se často s     tím, že   
to spolu souvisí. 

No to  víš,  že  ano.  Navštívila  jsem několik  kartářek  a  vždycky  jsem se  o  tyhle  věci 
zajímala. Vykládání karet, kameny-teď mám s sebou zrovna jeden oranžový kámen štěstí, 
co mi koupila maminka a měla jsem ho pod polštářem. O všechny tyhle čarodějnické věci 
jsem se vždycky zajímala, ale nikdy jsem je neuměla-třeba vykládat karty. Horoskopy si 
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dělám, ale vždycky to nějak špatně spočítám.

8) Ukazuješ někdy, co jsi se naučila?

Ne, akorát když jsme jezdily ven po hospodách,  tak asi  dvakrát a měla jsem z toho 
šílenou trému, hrozně jsem se bála. Ale roztančila jsem celou hospodu, opravdu. Chlapi 
byli bezvadný. Zorita mi říkala, že když budou laxní, ať pro ně jdu, ať jdou tančit a já jsem 
šla a nakonec se opravdu všichni zvedli. 

Byla  jsem tančit  v Jihlavě  a  v Žatci.  Setkala  jsem se  s příjemným přijetím z mužské 
strany, říkali mi, že to bylo dobré. Až jsem se divila-se mnou tam byli hubené holčičky 
dvacetileté a ty také tvrdily, že to bylo hezké. Mě to hrozně duševně pomohlo, moc mě to 
potěšilo. Ale sama bych to asi nezvládla, kdyby tam nebyla Zorita. Párkrát mi říkala, jestli 
nechci jít tančit za ní, ale já bych na to neměla.  Nikdy jsem nebyla na narozeninách, ani 
v práci nikdy. Občas jen tak z legrace, když holky v práci chtěly něco ukázat, tak ukážu, ale 
kdyby mi někdo řekl, já mám oslavu, pojď mi tam zatančit, ať to nějak oživíme, tak to bych 
nešla, na to se moc bojím. 

9) Je pro Tebe oblečení na orientální tanec důležité?

No to já se taky ráda vymódím to víš. Mám to ráda. Já si myslím, že většina ženských v tom 
vidí takové to princeznovské. Stávají se z nich ty malé holčičky, co se postaví před zrcadlo 
v těch šatech, jako princezny a našívají si na ně korálky a penízky a tak.   

66



Příloha č. 13

Rozhovor 3

● před lekcí, ve studiu Zambra
● pracuje jako státní zaměstnanec
● věk lehce přes čtyřicet 

1) Jak jsi se k orientálnímu tanci dostala a čím tě zaujal?

Vždycky se  mi  líbila  orientální  hudba a  při  pohledu na jakýkoliv  dokumentární  film z 
prostředí arabských zemí jsem vnitřně vnímala, že mi hudba ve spojení s touto kulturou 
přináší  zvláštní  pocit.  Nedovedu  to  přesně  popsat,  ale  tak  třeba,  když  osobně  mohu 
navštívit tato místa, tak mám pocit vzrušení - ne sexuálního (smích) no a radosti. 

To je tak nějak teoreticky. A prakticky?

Navštívila jsem jednou obchůdek s orientálními věcičkami a čajíčkami, kořením kde byla 
upoutávka Zority Azrak na kurzy břišních tanců.  Tak jsem to zkusila a ihned po první 
hodině,  i když jsem si připadala jak při epileptickém záchvatu (smích), tak mě to zaujalo 
natolik, že již tancuji 5 let. Z počátku jsem kurzy brala pro odreagování a dnes tančím z 
pocitu  radosti  a  ženskosti.  Přijde  mi  to  sexy.  Tancem se  mi  dost  zvedlo  sebevědomí  a 
životní nadhled, ke kterému mi dopomohla Zorita. 

Takže si myslíš, že postava Zority v tom hraje důležitou roli?

No ano. (ztiší hlas) Před pěti lety jsem byla v dosti špatném psychickém stavu – měla jsem 
deprese a díky Zoritině životnímu postoji, její upřímnosti a energii jsem se začínala cítil 
lépe. Jsem ráda, že jsem jí potkala, neboť má v sobě úžasnou energii, i když mě někdy taky 
štve. Cítím se s ní v souladu s tancem v psychické pohodě. 

2) Jak dlouho tančíš?

Už to tu zaznělo- 5 let s přestávkami.

3)  Co pro tebe orientální tanec znamená?

Orientální tanec mi dodává radost, ženskost a pohodu. 

4) Změnila jsi se nějak od té doby, co tančíš orientální tanec?

Zřejmě ano.(zamyslí se) Jsem více sebevědomá a míň stydlivá. Jelikož většinu času trávím 
se spoustou lidí, zejména movitých, naučila jsem sama sebe nepodceňovat a chovat se s 
nadhledem.
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5)  Začala  jsi  se  ve  spojitosti  s     orientálním  tancem  zajímat  i  o  jiné  druhy   
relaxace nebo      pohybového vyžití?

Začala jsem cvičit jógu. Jednak ze zdravotních důvodů a také z důvodu psychické pohody, 
kterou mi dodávají oba druhy pohybu.

6)  Proč  si  myslíš,  že  je  dnes  orientální  tanec  tak  populární?

V každém období je něco “in” a my jsme se zřejmě trefili do doby, kdy je “in” břišní tanec, 
ale i jiné tomuto blízké pohyby, které jsou sexy. Orientálním tancem lze vyjádřit emoce- jak 
radost, tak i smutek, můžeš jím někoho svádět nebo se jen tak odreagovat. Myslím, že v 
tomto století frčí prostě tanec obecně, a to nejen orientální. 

7)  Zajímáš se také o mystiku a podobné věci? Setkávám se často s     tím, že to   
spolu souvisí.     

Nevím jestli mystika a tanec spolu souvisí. (přemýšlí) Rozhodně chápu, že tanec může být 
tajemný - zvláště orientální. Je v tom určité duchovno, ovšem popsat to zatím nedovedu, 
tak  dalece  ještě  nejsem.  Mám  ráda  mystické  či  záhadné  události,  ovšem  mám  z  nich 
respekt. Nehloubám o tom raději. 

8) Ukazuješ někdy, co jsi se naučila?

Jo, když se opiju. (smích) Ale mám v plánu si osvíčkovat místnost a zatancovat příteli - až 
jej  tedy   potkám.  (smích)
 
9) Je pro Tebe oblečení na orientální tanec důležité?

Je pro mě důležité asi tak stejně jak je pro mě důležité civilní oblečení. Ráda se oblékám, 
možná mám úchylku. (smích)  Když vidím něco co mě nadchne, tak se mi rozklepou ruce a 
musím to mít. Pak mám hned veselejší den. Ne -teď vážně, myslím, že to je důležité být 
ošperkována a hezky oblečená, protože pak tím můžeš schovat své nedostatky a tanečnice 
by měly podle mého i hezky vypadat. 
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Příloha č. 14

Rozhovor č. 4

● Restaurace Na Zvonařce, po lekci
● druhá nejmladší ve skupině (po mně)
● pravě dokončila vysokou školu pedagogického zaměření, upovídaná

1) Jak jsi se k orientálnímu tanci dostala a čím tě zaujal?

No.....asi ne moc tradičně - v prváku na fakultě jsme museli absolvovat nějaký "tělocvik" - 
zkrátka zvolit si nějakou pohybovou aktivitu a při výběru plavání, aerobiku, basketbalu a 
tak mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.  Teda ne že bych měla nějakej  odpor k pohybu, 
zahraju  si  ráda  volejbal,  nebo  zajdu  na  brusle,  ale  nesnáším  takový  to  organizovaný 
šaškování někde v tělocvičně, aby mě někdo buzeroval, že se ohýbám špatně a málo nebo 
tak podobně. K organizovaným sportovním aktivitám mám odpor už od základní školy, 
měla jsem totiž vždycky štěstí na takový ty fanatický učitelky. Ble. (smích) No tak abych se 
moc nezapovídala. 

První  semestr  jsem  si  vybrala  tai-cchi  a  to  teda  bylo  příšerný  vždycky  jsem 
odpočítávala každou minutu až to skončí, poněvadž dělat tam hodinu a půl mnicha, co se 
ohýbá pro květinu a to jedno ohnutí trvá pět minut, protože to musíš dělat pomalu, tak u 
toho jsem málem umřela. Bylo to na mě moc utahaný a ještě ta paní se celou dobu tvářila 
jako  matka  Tereza  s  harmonickým  usměvem  na  tváři  s  kapkou  toho  spasitelského 
dobrodiní  (předvádí  s  ironickým  výrazem).  Zkrátka  potřebuju  něco  dynamického, 
svižného a když se ve druhém semestru objevil v nabídce orientální tanec, tak jsem do toho 
šla. 

Tancovat jsem chodila od malička a to mě bavilo- přišlo mi, že to má nějakej smysl, 
ne jako snažit se celej den v tělocvičně o výmyk-co z toho? Tanec pro mě není stereotypní 
pakárna, nahoru, dolů a jedeme z kopce, aby třeba na na mě třeba na spinningu někdo řval, 
nebo aerobic...hrůza děs běs a neštovice. (smích) Tanec, a to podle mě kterýkoliv, je krásný 
a ladný- teda jak u koho (smích) a orientální tanec je pro mě hrozně přirozený a ženský 
pohyb. A hlavně je úplně jedno, kdo a s jakou postavou ho tancuje. Já jsem měla vždycky 
mindráky, že mám hrozně veliký zadek a široké boky, což bylo podle mě mínus pro nějaký 
ten moderní tanec, na který jsem chodila, když jsem byla mladší a teď konečně u orientu to 
začala být naopak výhoda, nebo to bylo přinejmenším jedno. Já se u tohohle typu tancování 
začala cítit moc dobře, najednou víc žensky, sexy a myslím, že jsem se v tom hodně našla.

2) Jak dlouho tančíš? 

Tři  roky.

3) Co pro tebe orientální tanec znamená?

Je to pro mě příjemné pohybové zpestření vzhledem ktomu, že kromě občasných 
víkendových bruslí, lyží, nebo maximálně beach volleybalu žádný jiný sport neprovozuju. 
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Takže je pro mě nenásilná a hodně příjemná forma, jak občas uvést svoje tělo do 
pohybu a vyhnout se tak permanentnímu bolení zad a tak. Taky je to pro mě příjemný druh 
uvolnění a relaxace a dělá mi to také dobře na duši. (smích) Baví mě to a i když se mi třeba 
někdy jít tancovat nechce, tak nakonec odcházím s lepší náladou a uvolněnější, spokojená 
sama  se  sebou  a  vyrovnanější.  

4) Změnila jsi se nějak od té doby, co tančíš orientální tanec?

To si myslím, že ani ne. (prohlíží se) 

            Myslím samozřejmě spíš psychicky.

Vlastně ano, jím více čokolády (smích) a chodím narovnaná, nebo alespoň se snažím. A 
možná to člověku trošku zvedne sebevědomí, asi si víc věřím jako ženská. 

5) Začala  jsi  se  ve  spojitosti  s     orientálním  tancem  zajímat  i  o  jiné  druhy   
relaxace nebo pohybového vyžití?

Zatim  ne  

6) Proč si myslíš, že je dnes orientální tanec tak populární?

Těžko říct (zamyslí se), možná proto, že ho právě může tančit kdokoliv, ať se to týká věku 
nebo postavy, je určený pro široký ohruh lidí a tak  se mu můžou věnovat i ženské, které by 
normálně  jinam  tancovat  nešly.  Navíc  je  to  opravdu  hodně  ženské  a  plus  všechny  ty 
cinkrlátka, šatičky sukýnky serepetičky. To se líbí každý ženský, že se může zdobit. To jsou 
podle mě pozůstatky těch našich dětských princezen, půjčování máminejch šatů, lodiček 
korálů. (smích)

            Jojo, to jsem taky vždycky na tajno dělala.

Jen je  myslím škoda,  že  dneska  to  učí  skoro  každý-to  tomu podle  mě bere  to  kouzlo. 
Myslím si,  že orientální tanec si  zíkal  svoji  oblibu hlavně proto,  že pro ty ženský je to 
opravdu příjemná alternativa nějakýho pohybu, sportu- chlapi jdou na fotbal, hokej, do 
posilovny, na spinning a co mají dělat ženský? Pokud se teda chtějí jen odreagovat a ne dřít 
v posilovně, jdou na aerobic nebo plavat. I když  třeba salsa je dneska si myslím taky docela 
rozšířená,  ale tam se některé ženské stydí,  protože mají pocit,  že na to musí být přece 
postava.

7)  Zajímáš se také o mystiku a podobné věci? Setkávám se často s     tím, že to   
spolu souvisí.     

Ani ne. Sice se tomu úplne nebraním - vyslechnu to, prečtu si, hm, ale příliš tomu nevěřím. 
Beru vážně asi opravdu malý zlomek toho, co se dozvím, nebo čeho se to všechno týká. Asi 
jsem moc velký materialista a příliš skeptická ke všemu na co se nedá sáhnout (smích)ale 
zase na druhou stranu, musím říct, že k některým věcem, i když se jimi neřídím, neberu je 
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třeba úplně vážně, tak k nim mám respekt a z některých si třeba zase vezmu třeba jen něco 
pro sebe a tak nějak mi to zapadne do mýho schématu vidění věcí mého okolního světa a to 
si  myslím,  že  je  dobrý.  Vezmu  si  jen  to  co  mě  osloví,  takže  mě  to  svým  způsobem 
obohacuje, takže to je vlastně ku prospěchu a může to být zdánlivě i něco bezvýznamného.

8) Ukazuješ někdy, co jsi se naučila?

Málokdy. Často někdo řekne: “Jé ty tancuješ břišní tance, tak nám něco předveď.” No tak 
tohle absolutně sabotuji výmluvou, že na to není hudba a oblečení a že bez toho to není 
ono.  Což  je  vlastně  pravda.  (smích)

9) Je pro Tebe oblečení na orientální tanec důležité?

Určitě, musím se v oblečení cítit dobře a oblečení tanec hodně podle mě dotváří. Je rozdíl 
tancovat v tričku a c teplákách a tancovat v sukni a krátkém tričku. Prožitek z tance je pro 
mě úplně jiný, když mám to “správný” (naznačuje uvozovky) oblečení, tak si ten tanec 
daleko víc užívám a dokážu ho i víc prožít. 
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Příloha č. 15

Rozhovor č. 5 

● ve studiu Zambra po lekci
● zdravotní sestra, 30 let, je také členkou souboru Z abu dabi baby
● rozhovor se odbyl velice rychle, poněvadž dotazované nejsou takovéto věci údajně 

příjemné, sama sebe označila za stydlivou

1) Jak jsi se k orientálnímu tanci dostala a čím tě zaujal?

Od malička jsem chodila tancovat do různých tanečních kurzů a zhruba po dvou 
letech jsem je  měnila. Měnila jsem dost i styly, no a potom jsem narazila na Zoritu a 
orientální  tanec,  který  mi  sednul  a  už  jsem  u  něj  zůstala.  Především  kvůli 
spolutanečnicím.
 

2) Jak dlouho tančíš?
 
Osm let.

3)  Co  pro  tebe  orientální  tanec  znamená?     
Uvolnění napětí po práci nebo tak obecně po celém dni. Pohyb-tedy něco, co dělám pro 
zdraví a taky vyjetí z obvyklých kolejí. Dostávám se do úplně jiného světa, než je ten běžný.

4) Změnila jsi se nějak od té doby, co tančíš orientální tanec?     

Dřív to tak nebylo, ale dneska všechno co se třpytí je moje. (smích)

5)  Začala  jsi  se  ve  spojitosti  s  orientálním  tancem  zajímat  i  o  jiné  druhy  
relaxace nebo pohybového vyžití? 

Ne.

6) Proč si myslíš, že je dnes orientální tanec tak populární? 

Je to pro nás v Čechách něco neobvyklého a také ho mohou tančit naprosto všichni, 
i když třeba nejsou moc pohybově nadaní.

7) Zajímáš se také o mystiku a podobné věci? Setkávám se často s tím, že to 
spolu souvisí. 

Osobně se o takové věci nezajímám, ale myslím si, že kdo se o tyto věcí zajímá a chce 
se hýbat, tak si vybere spíš orient, než třeba aerobic.
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8) Ukazuješ někdy, co jsi se naučila?
 
Při hromadném vystoupení se Zoritou, jinak odmítám. (smích)

9) Je pro Tebe oblečení na orientální tanec důležité? Je to jiné teď a když jsi 
s ním začínala? (ptám se na rozdíl oproti dřívějšku všech tanečnic, které tančí déle než 
pět let)
Když jsem začínala chtěla jsem  a také jsem se oblékala co nejvíce zdobně, dnes už dávám 
přednost  spíše  pohodlnému  oblečení.
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Příloha č. 16

Rozhovor č. 6

● restaurace U Webrů, po lekci
● cca 40 let
● dotazovaná odbíhala často od tématu, bylo naročné udržet kontinuitu rozhovoru 

1) Jak jsi se k orientálnímu tanci dostala a čím tě zaujal?

Ježíši. Mě se to líbilo vždycky, už když jsem to viděla před dvaceti lety v Egyptě. 
Tenkrát  tady  v  Čechách  ale  ještě  nebyly  možnosti  a  tak  jsem  jen  z  dálky  obdivovala 
tanečnice.  No a  hrozně se mi to  líbilo  a když jsem potom v Čechách viděla  inzerát  na 
orientální tance, tak jsem to hned musela zkusit. 

 No a vzpomeneš si tedy, co tě na orientálním tanci nejvíce zaujalo?

No nejvíc asi to, že jsem si uvědomila, že jsem ženská. Na první hodině jsem se snažila 
schovat špek pod dlouhé tričko a dnes ho klidně ukazuju. 

2) Jak dlouho již tančíš?

No, to ti asi neřeknu...

Proč? 

Protože na to, že tancuju pět let bych mohla tančit mnohem lépe. 

3) Co pro tebe orientální tanec dnes znamená?

Náplň života. Já žiju sama a takhle jsem se seznámila se svými kamarádkami, se kterými 
jsem chodila na pravidelné čtvrteční večeře. To už teď tedy nefunguje, ale jezdíme spolu na 
letní soustředění a tábory. Já když někde jsem a vidím hezké korálky, tak nakoupím pro 
celý kurz, šijeme si kostýmy a tak.  

 4) Změnila jsi se nějak od doby,co tančíš orientální tanec?

Mám mnohem vyšší sebevědomí a začala jsem se oblékat více jako ženská, našla jsem se 
také  v  šití  orientálních  kostýmů,  protože  mám  ráda  všechny  ruční  práce  i  pletení  a 
háčkování, tak tohle mě chytlo. 

5) Zajímáš se také o jiné druhy relaxace, či pohybového vyžití?

No ani ne, zkoušela jsem i jógu a nějaké další tance, ale orientální tanec mě tehdy uchvátil 
a tak jsem u něj také zůstala. 
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5) Proč myslíš, že je dnes orientální tanec tak populární?  

To nevím, ale řekla bych, že ženské se chtějí hezky obléci a zatancovat si tak, aby nemuseli 
přemýšlet, kde mají špeky a kde ne. 

7)  Zajímáš se také o mystiku a tomu podobné věci- tarot, alternativní 
medicínu, či podobné věci?

Ne,  ani  ne,  do  tohohle  nevidím,  nevadí  mi  to,  ale  nikdy  jsem  se  o  to  nějak 
nezajímala.  Hodně  cestovat  a  poznávat  kulturu  jiných  zemí,  tojo,  začala  jsem  se  díky 
orientálnímu tanci zajímat více o země Blízkého východu, ale to je tak všechno. 

8) Ukazuješ někdy, co jsi se naučila?  

No tak k tomu jsem neměla nikdy příležitost, akorát, když jsme byly se Zoritou na 
letním kurzu ve Španělsku, tak jsme hotelovým hostům ukazovaly, co jsme se naučily, ale 
jinak asi nikdy.

9) Je pro tebe oblečení na orientální tanec důležité?

No to ano, člověk se u toho tančení musí cítit nějak přiměřeně, tak abych si přišla 
hezká,  tak si  právě našívám různé korálky.  Také od té  doby,  co tančím, tak se snažím 
oblékat více jako dáma, nosit různé doplňky na krk, ozdoby a podobně. 
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Příloha č. 17

Rozhovor č. 7

● studio Zambra po lekci orientálního tance 
● 27 let
● je členkou skupiny Z abu dabi baby, kterou vede Zorita

1) Jak jsi se k     orientálnímu tanci dostala a čím tě zaujal?  

Dopomohla mi k tomu kamarádka, kterou nadchl letáček s nabídkou kurzů břišního 
tance, ale nechtěla na ně chodit sama. Já jsem vždycky ráda tancovala a žádný koníček, 
kterému bych se nějak soustavně věnovala jsem neměla, a tak jsem se přihásila také, i když 
do té chvíle jsem o orientálním tanci nevěděla vůbec nic – v Čechách to byl tehdy pojem 
prakticky neznámý. Mimochodem, kamarádka už netancuje, ale já se stále držím.

A čím tě orientální tanec tedy zaujal?

 Tehdy to bylo asi hlavně o tom, že to byl tanec nový, neokoukaný. Měl  příchuť 
dálek a mystiky a já  se díky němu alespoň trochu mohla odlišit  od svých vrstevníků a 
nepřipadat si jako šedivá myš. Navíc to byl pro mě tanec bytostně ženský a já jsem tehdy 
potřebovala  v  sobě  najít  v  ženskost,  vyrovnat  se  se  svým  tělem  a  zvednou  si  trošku 
sebevědomí. Břišní tanec se mi na pohled velmi líbil a měla jsem pocit, že je mi ušitý na 
míru. Teď myslím v rámci mých proporcí a tanečních schopností. (smích) Když se přidalo 
zjištění, že se mi líbí i orientální muzika a kostýmy, nebylo již co řešit. 

Pro orientální tanec jsem se ale opravdu nadchla až po změně instruktorky, zhruba 
po půl roce, která mě na suplované hodině zaujala svojí  neuvěřitelnou energií. Byla mi 
sympatická jako člověk a její styl výuky mi více vyhovoval. Na hodinách se díky ní vytvořila 
skvělá atmosféra, takže jsem se na ně vždy opravdu těšila – mluvím teď samozřejmě o 
Zoritě.

2) Jak dlouho tančíš?

7 let

3)Co pro tebe orientální tanec znamená?

V dnešní době pro mě orientální tanec znamená hlavně uvolnění, relaxaci a hlavně 
zábavu  (smích).  Po  náročném  dni  stráveném  v práci  se  odreaguju.Taky  je  pro  mě 
příležitostí pro seberealizaci mimo práci. Nutí mě pořád se zdokonalovat a přemáhat sebe 
sama -né všechny taneční prvky jdou jako po másle(smích) Taky je pro mě Zambra místem 
setkání se skupinkou úžasných „bab“, se kterými je mi dobře.

4) Změnila jsi se nějak od té doby, co tančíš orientální tanec?

Rozhodně.  Břišní  tanec  mě  napomohl  odhodit  komplexy  z mírné  nadváhy.  V 
podstatě díky němu jsem se smířila se svým podle mě nedokonalým tělem- naučila jsem se 
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ho mít ráda takové jaké je a vidět na něm i to pěkné. Pomohl mi probudit ve mně ženskost, 
která mi tehdy,  když jsem začínala, ještě chyběla nebo jsem se za ni styděla, a naučil mě 
umět ji  dávat  najevo a cítit  se  v ženském těle  dobře.  Ruku v ruce s tím se mi  zvýšilo  i 
sebevědomí a povedlo se mi trochu odbourat trému. 

5) Začala jsi se ve spojitosti s     orientálním tancem zajímat i o jiné druhy relaxace nebo   
pohybového využití?

Díky orientálnímu tanci jsem se začala zajímat i o jiné druhy tance. Hlavně o různé 
druhy indických tanců Teda zatím spíš teoreticky, ale možná se v budoucnu ještě do něčeho 
pustím.  Díky  svému  nekonečnému  boji  s váhou  a  potřebě  vybít  energii,  jsem  se  vždy 
snažila  dost pohybovat,  takže bych své jiné pohybové aktivity  s orientálním tancem asi 
nespojovala.Možná je  orientální  tanec důvodem, proč i  preferuju  právě power jogu,  ve 
které se skvěle nenásilně protáhnu namísto toporného aerobiku. 

6) Proč myslíš, že je dnes orientální tanec tak populární?

Dnešním trendem je žít zdravě, pečovat o své tělo, sportovat, lidé hledají stále nové 
a nové možnosti pohybu. Břišní tanec je nenásilnou formou pohybu, která je pro tělo velmi 
prospěšná, ale není natolik náročná, aby ji nezvládli i ženy staršího věku, či silnější postavy 
– spíš naopak, takže na rozdíl od jiných tanců či druhů pohybu, které omezují účastnice 
věkem, kilogramy či celkovou kondicí, jej může tančit prakticky každá žena. Břišní tanec 
podle mě ženy láká také tím důrazem na ženskost – řekni mi, která žena by alespoň občas 
nezatoužila  odhodit  zástěru  a  změnit  se  ve  svůdnou  orientální  princeznu-  to  je  jak  z 
nějakého reklamního sloganu. (smích) Podle mě je v dnešní uspěchané době plné stresu 
břišní tanec krásným únikem do pohody Orientu.

7) Zajímáš se také o mystiku a podobné věci? Setkávám se často s     tím, že to spolu   
souvisí.

Bohužel - jsem nenapravitelný realista, pragmatický člověk stojící povětšinou pevně 
nohama na zemi, bez důkazu, který nemůžu ohmatat, neuvěřím ničemu, takže i když se 
někdy  snažím  pod  vlivem  ostatních  mystice  poddat,  vždy  se  přistihnu,  že  se  vnitřně 
usmívám – nevěřím. 

8) Ukazuješ někdy, co jsi se naučila?

Ve  skrze  jsem  introvertní  člověk  bez  sklonů  k exhibicionismu,  přespřílišná 
pozornost na mojí osobu mi povětšinou nedělá dobře, ale díky tomu, že si mě Zorita záhy 
vybrala do své taneční družiny, vystupuji již 6 let pravidelně na veřejnosti. Taky už 2,5 roku 
se snažím předat základy tance dál a vedu hodiny pro úzkou skupinku dívek a žen a pevně 
doufám, že už je to se mnou brzy přestane bavit . Mimo veřejná vystoupení a své hodiny 
ovšem ukazuji  své  taneční  umění  jen  poskrovnu.  V soukromí taneční  předvádění  příliš 
často nevyhledávám.

9) Je pro Tebe oblečení na orientální tanec důležité? Je to jiné teď a když jsi s     ním   
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začínala?

Velmi důležité. (smích) Ale rozdělila bych následující úvahu na dvě části – veřejné 
vystoupení  a  trénink.Co se vystoupení  týče,  tak orientální  kostým dělá  orientální  tanec 
orientálním tancem – v teplákách můžu také tančit, ale tanec ztratí své kouzlo a pohyby 
tolik nevyniknou. Bez kostýmu nerada na veřejnosti tančím, cítím se nesvá a trochu nejistá, 
teprve v kostýmu a se správnou hudbou se uvolním. Možná i proto, že si připadám jako 
někdo  jiný.(smích)   Mám  pocit,  že  když  se  orientální  tanec  předvádí  bez  všech  těch 
propriet, tak ho to snižuje. 

Na  začátku  své  „taneční  kariéry“  (naznačuje  uvozovky)jsem  využívala  každou 
možnost, jak si svůj běžný taneční kostým zkrášlit, bavilo mě to, čím víc flitrů a cingrlat, 
tím  lépe,  bez  penízkového  pásu  jsem  nedala  ani  ránu-  ono  to  totiž  také  ze  začátku 
s penízkovým pásem vše vypadalo tak nějak líp, člověk nemusel nic umět, stačilo se trošku 
zavrtět a penízky odvedly práci za něj.(smích) Čím déle tančím, tím více oceňuji na běžných 
hodinách  jednoduchost  a  pohodlnost,  taneční  věci  by  hlavně  neměly  nijak  omezovat 
pohyblivost  ani  odvádět  pozornost  od  prováděných  prvků.  Penízkový  pás  už  nenosím, 
protože mě ruší – nechávám si ho jen pro efekt na vystoupení.
Vztah k orientálnímu oblečení, doplňkům a orientálním vzorům na oblečení se u mě určitě 
hodně změnil od té doby,  co tančím a přenesl se i  do běžného života -jak se někde za 
výlohou něco blejskne, už to mám v tašce (smích),  všeobecně jsem se díky tanci  začala 
oblékat  barevněji  a  odvážněji,  i  když poslední  dobou se opět začínám uklidňovat  – asi 
stárnu nebo co. 
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Příloha č. 18

Rozhovor č. 8 a 9 

● restaurace U Wébrů, hned po lekci
● dvě dotazované,  které chodí  všude spolu,  obě dost jiné oproti  jiným účastnicím, 

jedna je herečka a druhá sochařka, obě kolem 40 let v rozhovoru označené E a I
● nechala jsem je mluvit obě, aby rozhovor neztrácel svoji kontinuitu

1) Jak jste se k     orientálnímu tanci dostaly a čím vás zaujal?  

E: Přivedla mě na něj kamarádka I. Chtěla jsem něco dělat, ale ne úplně nějaký sport, ale 
něco pro to, aby se člověk hýbal, takže jsem se nechala dovézt na orientální tanec. A hlavně 
mě se líbí orientální umění a ta hudba je taková optimistická. O orient jako takový jsem se 
začala zajímat již předtím, než jsem začala tančit v rámci své profese sochařky-mám ráda 
orientální vzory a jejich drobnou jemnou zdobnost.  No a staly se z toho takové relaxační 
čtvrtky. S kamarádkou jdeme potom na oběd a probereme všechno. Stal se z toho takový 
rituál, ale ne že by se ze mě stala nějaká „hrozná“ orientální tanečnice. 

 I:  Já jsem se k němu dostala tak, že jsem se chtěla hýbat a chtěla jsem tančit, tak jsem se 
probírala  různými  tanečními  kurzy  a  dneska  se  dá  najít  spousta  zajímavých tanečních 
kurzů a tak jsem narazila na orientální tanec a začala jsem chodit do centra orientálního 
tance, ale tam mi to přišlo takové bez humoru. Je sice pravda, že ten pohyb je pro nás 
zvláštní a nejsme na něj zvyklý, ale může to být veselé. 

Pro mě abych se přiznala je nejlákavější a nejpřirozenější pohyb Tai-Chi, já jsem ho 
zkoušela  ještě  předtím,  než  jsem začala  chodit  na orientální  tanec  a  hodně mě chytlo, 
prodýchávání pohybů a že to je vlastně bojové umění, ale zároveň relaxační cvičení, ale 
bohužel  jsem  nenašla  žádné  kurzy  dopoledne.  No  a  jelikož  pracuji  odpoledne  a  večer 
především, tak je to pro mě nemožné, no ale orientálního tance je všude přehršel, takže 
nebylo těžké najít dopolední kurzy.  

A jak jsem řekla nemám ráda, když je to takové akademické, bez humoru, jenom tak 
a tak (ukazuje pozice rukou).  No a pak Zorita,  bývalá žákyně mého muže,  mi řekla,  ať 
zkusím chodit k ní a tam to konečně má svůj říz a energii a na hodinách je legrace a baví 
nás  to.  Pak  si  jdeme s  kamarádkou vždycky  na  oběd  a  probereme ty  rodinné  týdenní 
záležitosti a  máme ty naše relaxační čtvrtky. Ne že by se ze mě stala orientální tanečnice, 
ale pro mojí profesi herečky se to hodí.

2) Jak dlouho tančíš?

E: No tak už to dělám docela dlouho- tak pět let. Ale platím si u Zority jednotlivé hodiny, 
protože když se mi nakupí práce, tak prostě přijít nemůžu. 
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I: Už dlouho, asi pět let, ale jsem taková pětiletá začátečnice. Mám to totiž tak, že když je 
hodně práce,  tak nezvládám chodit,  minulý rok jsem nějak od ledna hodně zkoušela a 
vlastně jsem netančila skoro pět měsíců. 

3) Co pro tebe orientální tanec znamená?

E:  Tak je to zaprvé ten rituál a pro mě je to taky především zdůrazněním takových těch 
ženských atributů. Když už zmiňujeme ten rituál, tak je to vlastně i takový trochu návrat do 
minulosti. K té plodnosti a sexualitě. Ty pohyby pánve pomáhající té rodičce. (E má na 
mysli tanec berberských rodiček, o kterém byla řeč předtím na hodině)

Mě občas i ta ladnost pohybů připomíná Japonské gejši, které se učily nalévat čaj, 
tak  aby to působilo, co nejvíc ladně. To já jsem nikdy neuměla, ačkoliv jsem sochařka a 
samozřejmě musím mít cit v rukou a s materiálem pracovat jemně, tak ladnost celého těla 
mi chybí.   

I.: Pro mě je to dost také ta zdravotní stránka - tedy to, že to blahodárně působí na různé 
části těla, tak například, když dělame takové to shimy46, tak vibrace které jsou s tím spojené 
a přechazejí do celé panevní oblasti jsou, alespoň pro mne, velice příjemné. Také mám 
například problémy s páteří a i  na ty mi orientální tanec velice pomáhá, cítím vždy po 
hodině, jak mám celá záda protažená a to je také velice příjemné. 

4) Změnily jste se nějak od doby, co jste tančíte orientální tanec? 

I: No tak já jsem dost ovlivněná ve své profesi, když jsem na jevišti a mám třeba tančit, tak 
se ty  prvky z  hodin do toho promítají.Také se teď po jevišti  pohybuji  ladněji,  takže ta 
ladnost se tam také promítá.

E: No tak, že by mě orientální tanec nějak ovlivnil v práci, to teda ne. Mě to pomáhá, nebo 
ovlivňuje spíš psychicky. Ještě abych se vrátila k tomu zdraví, tak mě se díky orientálnímu 
tanci přehodil vaječník,  takže jsem byla půl roku mimo provoz.

Opravdu, tak to slyším poprvé...

I: No ono se ty pohyby musí dělat správně a pokud tančíte u nějakého lektora, který vám to 
dostatečně nevysvětlí a nedáváte pozor, tak si člověk podle mého může ublížit. Hlavně ten 
pohyb je pro nás nezvyklý. Ale mě to psychicky nějak nezměnilo, já jsem se spíš celkově 
vyklidnila, když jsem začala dělat tai-chi, ale ten tanec mě podle mě moc nezměnil, pro mě 
je to spíš ten celý relaxační den, člověk se tak nabije a uděla něco pro sebe. 

E: Mě přijde, že já, nebo my dvě jsme dost jiné než ostatní účastnice v kurzech, už díky 
svému zaměstnání. Když někdo dělá klasické zaměstnání a zná jenom tek klasický životní 
koloběh práce, domácnosti a tak dále, tak věřím, že když začne dělat něco takového jako je 
orientální tanec, tak mu to trošku změní pohled na svět a začne se zajímat o jiné věci. Přece 
jen my dvě máme díky našim profesím na tyhle věci otevřenější pohled a na tuhle cestu už 

46 Třesavý  rychlý pohyb pánve nebo hrudníku.
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našlápnuto.

5) Začaly jste se díky orientálnímu tanci zajímat i o jiné druhy relaxace, 
nebo pohybového  vyžití?  Už  tady  zaznělo  to  tai-chi-  tak  je  tu  ještě  něco 
dalšího?

E: Já jsem zkoušela jógu, ale ta je na mě moc klidná, já se potřebuju pohybově vybít. 

I: to samé je to i u mě, jóga je spíš o soustření, prodýchávání, ty věci se dějí uvnitř, je to o 
vnímání nějakých impulsů, ale nejde to tolik na venek.. U orientálního tance je to jinak, 
tam se člověk musí projevit nějak navenek-opravdu svým způsobem to rozvíjí tu ženskost, 
možná trošku i koketerii, ale ne pro ostatní, ale pro mě samotnou. 

6) Proč si myslíte, že je dnes orientální tanec tak populární?

I : Tak je to příjemný druh relaxace, není to klasické cvičení někde v tělocvičně a dává to 
podle mě těm ženským i něco víc než jen, že si odpočinou od práce a udělají něco pro sebe. 
V tom tanci je ladnost a také to, že je tak typicky ženský je podle mě hodně důležité. 

E: Myslím  si  to  samé,  je  také  podle  mě  dost  možné,  že  si  tím  některé  ženy  zvyšují 
sebevědomí.  

7)  Zajímate se také o mystiku a podobné věci, mám totiž pocit, že to s 
orientálním tancem dost souvisí? 

I:Ale ano zajímáme, ale nezávisle na tanci, bych řekla.

E: Já tedy moc ne a když už, tak je to tak jak říká I.
 

I: My když jsem spolu byly na dovolené, tak já jsem si pořídila knížku čtení z ruky a ta byla 
hrozně zajímavá. Byla docela složitě napsaná a nebylo to jen o takovém tom klasickém 
čtení z ruky, jakože tam mí člověk napsano, kolik bude mít dětí, co ho čeká v životě a tak, 
ale, že každý má v té ruce napsané jen určité předpoklady. A ty se buďto potvrdí a nebo ne. 

Mám v  tomhle  ráda  určitou  míru-alternativní  věci  ano-  například  medicína,  ale 
nesnáším,  když  se  někdo  na  tyhle  věci  fanaticky  upne  a  pak  například  nevěří  vůbec 
klasickým doktorům.

 
8) Ukazujete někdy, co jste se naučily?

E: No tak samy před sebou, většinou, když konzultujeme, co jsme se naučily. Občas doma, 
když chce dcera vidět, ale že bych to někde předváděla, to ne. 

I: No... Já ne že bych to přímo předváděla, ale občas to zakomponuju na jevišti.

9) Je pro vás důležité, jak se na orientální tanec oblékáte?
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I:  Pro mě je  důležitý  především ten pohyb,  mám ráda,  když  pohyb vyjadřuje  nějakou 
náladu, nějaký pocit, ale že bych se oblékala na hodinu, abych se citíla, jako princezna to 
ne.

E: No pro mě, jelikož normálně nosím sportovní oblečení, tak je to svátek vzít si na hodinu 
sukni. Ne že bych se v tom  zrcadle nějak vzhlížela, ale rozhodně ty atributy ženskosti, jako 
je sukně a upnutější tričko ve mně vytvaří určitý pocit navazující právě na tu ženskost, což 
je pro mě jinak dost neobvyklé. 

I: No jestli ještě k tomu můžu něco dodat, tak já si vzpomínám, když jsem se na dovolené 
byla podívat na to, jak tančí Berberky, tak tam byla jedna mladá, tančila krásně, ale hrozně 
důležitě a vážně a pak tam byla jedna starší Berberka a ten její tanec měl neuvěřitelný vtip 
a už taky kousek toho ženského nadhledu a pro mě orientální tanec znamená tohle, teda to, 
že  ženská tančí, vloží do toto svou ženskost a takový ten ženský nadhled a lehký vtip. Takže 
aby to bylo lehce vyzívavé, ale bylo z toho cítit: „Já to nedělám jen proto, abych se ti líbila.“
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Příloha č. 19

Rozhovor č. 10

● restaurace U Colomba, po lekci
● účetní, 28 let
● u rozhovoru byla přítomna i lektorka a další dvě tanečnice, okolo některých otázek 

se  rozpoutala  vášnivá  debata  -  bylo  potřeba  velmi  rozhovor  řídit  a  je  tedy  dost 
opoznámkovaný 

1) Jak jsi se dostala k     orientálnímu tanci a čím tě zaujal?  

Člověče,  zaujala  mě  v televizi  Anife  Vyskočilová,  pak  jsem  ještě  shlédla  několik 
vystoupení na živo, ale když jsem si nedávno pouštěla stará videa, co natáčel taťka, tak 
jsem si  říkala,  že  ty  holky,  co  tam tančili  museli  v sobě mít  směsici  drzosti,  odvahy  a 
sebevědomí, že s tímhle na pódium vylezly. No a tak jsem zašla do Štěpánské do Dance 
Perfectu47 a tam jsem hledala hodiny orientálního tance, který by probíhal ve čtvrtek a byla 
to zrovna hodina Zority. 

A když jsem jí potom viděla tančit na jednom Vánočním večírku, tak mi bylo jasné, 
že už  jedině ona.  (smích)-  nechávám zbytek osazenstva zavzpomínat na staré časy a  
během toho se  dozvídám, že Dana začala v podstatě  tančit  kvůli  tomu, že ji  to  přišlo 
neobvyklé.

Takže jsi začala tančit i kvůli tomu, že to nikdo jiný nedělal?

Částečně.  Jsem individualista  a  ráda  dělám  věci,  co  jsou  pro  ostatní  neobvyklé. 
Jelikož se ale v dnešní době orientální tanec dost rozšířil, už bych ho asi nezačala dělat, 
rozhodla bych se třeba pro flamenco.  Opět se rozpoutá debata o tom, jak dnes „kde kdo  
má pár seminářů a hned si myslí, že může učit“.

2) Jak dlouho tedy tančíš?

Pět let s přestávkami.    

3) Co pro tebe orientální tanec znamená?

Studnice  energie.  Hlavní  a  nejdůležitější  věc  na  orientálním  tanci  je  pro  mě 
načerpání energie. Ať už je to pohybem nebo lidmi, kteří tam jsou, nebo tím, že dělám něco 
pro své zdraví. 

Potom se to taky líbí chlapům, můžu pro ně být jiná a zajímavá. Budí to taky zájem, 
když  se  zmíním,  v práci  nebo  tak.  Tanečnice  se  shodnou  na  tom,  že  je  to  pro  muže  
přitažlivé, ale to, že by byl nějaký z nich na tréninku si představit nedokážou, natož aby 
s nějakým přišli do užšího kontaktu během vystoupení

47 Dnes je studio přetěhované na Národní třídě v pasáži Metro.
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4) Změnila jsi se nějak od té doby, co tančíš orientální tanec?

Díky tanci, hm? (přemýšlí) 
Nastala asi celková pohoda. Ale to je možná i tím, že stárnu, už nejsem dítě- jsem 

žena.  (napůl nadneseně- smích)  No a ta praktická stránka- tím, že je to předplacené na 
pololetí, tak mě to donutí chodit a mít pravidelný pohyb.

6) Začala jsi  se ve spojitosti s     orientálním tancem zajímat i  o jiné druhy   
relaxace nebo pohybového vyžití?

Ani moc ne. Například v rámci té relaxace - meditace mi zavání manipulací. Lidi, co to 
zpravidla vedou, se snaží na něco myslet a vnutit ti to samé. Orientální tanec ti ukáže cestu. 
Co při tom prožíváš je jenom na tobě. Tanec pro mě znamená svobodu. Naopak meditace 
tě žene jedním směrem, ačkoliv moc o tom nevím, třeba to tak je a třeba ne. No a co se týká 
třeba jógy, tak ta mi přijde málo akční. (sedící dámy se pak několik minut přou o akčnosti  
jógy)

6) Proč si myslíš, že je dnes orientální tanec tak populární?

Podle  mě proto,  že  je  to  jiné,  než  když  jdeš  třeba  do  fitka,  má  to  v  sobě  něco 
tajemného, ale zároveň, jak jsem řekla si v tom každá ženská může najít to svoje. A 
hlavně se v tom cítíš přitažlivě a díky tomu jseš i  potom přitažlivější  pro chlapy 
podle mě.

7) Zajímáš se také o mystiku a podobné věci? Setkávám se často s     tím, že   
to spolu souvisí.

Trošku jo. (přemýšlí) Tak kolikrát třeba když klasický doktor ti neumí pomoct, tak 
se obrátíš na někoho,  kdo tyhle věci  dělá alternativně.  Tak já taky nevěřím všemu, ale 
například věřím, že určité věci a lidi v sobě mají zvláštní energii, nebo tak něco. (nastala 
vášnivá debata o atrologii a alternativní medicíně) 

8) Ukazuješ někdy, co jsi se naučila?

Když máme v práci nějaký večírek, nebo když jsme někde na plese, nebo zábavě a je 
příležitost. Samozřejmě se najdou nenechavci, kteří se hned lačně přidají a berou to jako 
výzvu. 

Takže mají tendence tě nějak fyzicky kontaktovat? Co potom děláš?

No jen někteří a vždycky, když naznačím, že nejde o žádnou erotiku, tak se stáhnou.
Ale když jsem sama doma s chlapem, tak je to dobrá předehra. (potutelný úsměv)

9)  A  co  oblečení  na  orientální  tanec?Je  to  pro  tebe  důležité,  jak  se 
oblékáš?
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Šiju si vlastní oblečení-mám asi dva kostýmky, ve kterých chodím třeba na slavnosti, nebo 
karnevaly, nebo když tančím svému chlapovi. Ale na trénink pro mě oblečení nehraje roli, 
mám tedy svůj šátek a sukni, ale mám pocit, že čím více jsou tanečnice ověnčené, tak toho 
většinou méně umí. 

Poté se strhla asi  hodinová debata o kostýmech, nakonec jsem se dozvěděla, že  
kostým je  50% úspěchu a  že  k orientálnímu tanci  je  potřeba  mít  především šmrnc a  
krásný kostým, kritizovány také byly krátké vlasy jakési tanečnice na jednom vystoupení  
orientálního tance. 
Touto debatou náš rozhovor skončil.  
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Příloha č. 20

Rozhovor č. 11

● restaurace Na Zvonařce, kolem poledne
● věk 45, je 3. členkou z abu daby baby v kurzu, je v kurzu nejstarší
● energická, finanční poradkyně, rozhovor si očividně užívala

1)Jak jsi se k     orientálnímu tanci dostala a čím tě zaujal?  

Už jako malé holce se mi líbíly Pohádky tisíce a jedné noci, ta nádherná orientální 
atmosféra okolo a taky jejich kostýmy, které jsem znala z obrázků, pohádek nebo filmů. Ale 
za totality tady nic podobného neprobíhalo, takže to jsem tak akorát chodila párkrát na 
jazzgymnastiku. 

Po revoluci jsem si jednou, jako každý měsíc tou dobou, koupila kulturní zpravodaj a 
tam našla, vlastně náhodou, inzerát na kurzy orientálního tance, tenkrát se konaly v paláci 
Metro ve škole Dance perfect. Nebylo co řešit, no a přestože nebyl nikdo, kdo by chodil se 
mnou ,  protože všechny moje kamarádky bud tančily akorát tak u plotny, nebo neměly 
zájem z  důvodu údajného  stáří,  okamžitě  jsem se  přihlásila.  Shodou okolností  to  byla 
Zorita, kdo kurzy vedl a bylo to úžasný. Sice jsem byla spolehlivě nejstarší , ale bylo mi to 
fuk a začala jsem pilně chodit. 

No a čím tě orientální tanec zaujal, že jsi u něj zůstala?

Hm...čím mě zaujal(přemýšlí nahlas) líbily se mi penízkové šátky, dlouhé sukně, hudba , 
kterou jsem předtím prakticky neznala a vlastně vůbec všechno.

2) Jak dlouho tančíš?

Myslím, že tančím asi tak 6 - 7 let s přestávkami.

3) Co pro tebe orientální tanec znamená?

Znamená pro mě radost, uvolnění, relax, pocit, že jsem pořád aktivní ve svém věku. Někdy 
mi dává i adrenalin.(smích) Někdy si říkám, že na to kašlu, ale vždycky zjistím, že mi ty 
chvíle na tréninku nebo na jevišti hodně baví a naplnují mě energií.

4) Změnila jsi se nějak od té doby, co tančíš orientální tanec?

Začala  jsem  nosit  výstřihy.  (smích)  Ale  to  opravdu...  nikdy  předtím  jsem  to  na  sebe 
nevzala. Možná i  víc řeším držení těla.  Ale tak v každém případě jsem začala trávit víc 
svého  času  taky  v  holčicí  společnosti.  Nikdy  předtím  jsem  neznala  takové  to  babské 
povídání po hodině, ty naše babince. Měla  jsem  sice  kamarádky,  ale  vždycky  jsem  si 
podle nich myslela, že když je to ve společnosti samá ženská tak je to totální slepičárna, 
jakože takové to vaření, chlapy, děti a tak. No a to jsem nemohla vydýchat.  Takže jsem se 
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vlastně díky tanci nějak víc přiblížila holčičí společnosti, jinak jsem si měla nějak tak víc co 
říct s chlapama. 

Ale nevím, možná jestli tenhle pocit není zkreslený i tím, že všechny holky v kurzu 
považuju za osobnosti a mám pocit, že jsou to lidi s mozkem a charakterem.

5)  Začala  jsi  se  ve  spojitosti  s     orientálním  tancem  zajímat  i  o  jiné  druhy   
relaxace nebo pohybového využití?

Párkrát jsem byla na flamencu, taky v Dance perfectu, ale to mi nic neříkalo - jen se tam 
dupe a taky se na můj vkus moc počítá a prostě je ta energie na mě moc svázaná. 

Bollywood je taky fajn, ale nejvíc se mi líbí přeci jen ten orient. Taky jsem zkusila 
hodiny některých jiných lektorek, ale to je asi tak všechno.

6) Proč myslíš, že je dnes orientální tanec tak populární?

 Těžko říct, snad pro tu svoji exotiku, nebo možná proto, že některý holky mají pocit, 
že si získají sex - apeal nebo jak to nazvat, a některé naopak posilují svůj, už beztak dost 
čitelný,  etno  přístup.  Alespoň  toto  jsem  pozorovala  na  různých  hodinách,  které  jsem 
vymetla. Takže vlastně asi každá si z toho může vybrat, co je jejímu přístupu vlastní. 

A co asi táhne lidi, asi  i  ty penízky kolem boků a i  ta zvláštní výjimečnost, které 
některé holky lehce podlehly.

7) Zajímáš se také o mystiku a podobné věci? Setkávám se často s     tím, že to spolu   
souvisí.

Jasně  že  zajímám,  mám  doma  i  literaturu,  různý  Moodyové  a  tak.  Taky  jedu  v 
autogenním tréninku, prostě hodit se do alfy. Je fakt, že tohle mi hodně pomohlo, když 
jsem se ve třiceti složila z přepracování a z honby za kariérou. Ne pro prachy , ale prostě 
proto , že mě ta práce naplňovala, jenže jsem nějak nevnímala, že mám ještě k tomu dvě 
malý děti, a všechno stihnout,  včetně přátel se fakt nedá. Takže jsem fikla s prací a rok si 
dala doma, chodila jsem na psychologii a právě různé přednášky tohoto druhu.

Teď momentálně to mám tak, že je to pro mě hodně důležité, ale zároveň chci stát 
nohama na zemi a snažit se věci řešit a ne lítat s každou blbinou ke kartářce a tak dále. 
Nechci to zlehčovat, každému co jeho jest, ale podle mě nic se nemá přehánět. 

Ale rozhodně věřím na osud a jsem svým způsobem fatalista.

8) Ukazuješ někdy, co jsi se naučila?  

Ukazuju a ráda.  I když je každé vystoupení (se skupinou-pozn.aut.) pro mě stres a 
fuška i časová, nakonec zjistím, že bez toho zatím nemůžu být.

Takže první hranice, abych nebyla trapná na jevišti byla ve 40, pak v 45 a teď se to 
tak nějak posunulo na 50.  Pak se uvidí, třeba mě konečně začne bavit krmení holubů v 
parku. (smích)

9) Je pro Tebe oblečení na orientální tanec důležité? Je to jiné teď a když jsi s     ním   
začínala?
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Je pro mě důležité. Jednak se mi líbí a jednak si myslím, že pěknej kostým udělá 
hodně. A když ty lidi přijdou na orient, tak ať ho vidí a ne ať se na jevišti plíží civilně a 
evropsky vypadající paninka. 

Jinak pokud jde o kostýmy jsem čím dál vybíravější, ale já jsem prevít na oblečení i 
normálně,  takže by bylo divu kdybych nebyla perfekcionalista i  když jde o kostýmy na 
tanec.  Jsem proste  marnivá fintivka,  ale  jinak  zgruntu hodná ženská a  neublížila  bych 
kuřeti. (smích)
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