
TANEČNÍ CENTRUM Z.I.P.PÍSEK prezentace   
Co znamená Z.I.P.? 

 Z – zap – energie, elán 
 I – image, idea 
 P – prosperity – zdar, úspěch 

A celkově je ZIP hovorově elán, břink, šmrnc, švih. A to my máme!!! :-)) 

 
Kmotry TC Z.I.P. jsou takové taneční ikony jako Dana Gregorová, Richard Hess, Honza Bursa, Láďa 

Beran a zpěvák Petr Poláček. Z.I.P. je podporován Městem Písek a řadou píseckých sponzorů. 

 Dana Gregorová [UNO, MISS MODELS] – www.g-company.cz 
 Richard Hes [zakladatel skupiny UNO, WEST SIDE STORY, DRACULA, MONTE CHRISTO, 

GOLEM] 
 Jan Bursa [UNO, COMPANY JIŘÍHO KORNA, STEPAŘSKÁ SHOW WINGS] – 

www.projectwings.cz 
 Petr Poláček [FINALISTA SUPERSTAR I, TŘI MUŠKETÝŘI, KLEOPATRA, ANGELIKA] – www.petr-

polacek.cz 
 Láďa Beran [UNO, REBELOVÉ, KLEOPATRA, SUPERSTAR I, BLADE II, HELLBOY] – 

www.gamefactory.cz 

                                  

Taneční centrum Z.I.P.Písek vzniklo v lednu  v roce 2005 plynulým přechodem ze sedm let existují 

taneční skupiny IDEA a tak v taneční sezóně 2019/2020 slaví centrum 15.narozeniny. Zakladatelkou, 

uměleckou vedoucí a manažerem tanečního centra je Klára Humpálová. První nábor nových 

tanečníků proběhl koncem ledna 2005. Zájem o tanec byl a je velký. Tanci se v Z.I.P.u učí tanečníci ve 

věku od dvou let, přes školkou povinné děti, školáky, středoškoláky až po dospělé.  Počet členů se již 

několik let pohybuje kolem sto sedmdesáti tanečníků. Taneční centrum se snaží všem svým členům 

zajistit kvalitní taneční průpravu ve všech tanečních směrech od klasiky, show dance, contemporary 

až po street dance. 

Hlavní lektorkou a choreografkou Z.I.P.u je Klára Humpálová. Vedle zmiňované Kláry Humpálové  se o 

tanečníky v hodinách starají nejstarší a nejzkušenější tanečníci. Od začátku Z.I.P. spolupracuje s celou 

řadu známých tanečních ikon (Láďa Beran, Dana Gregorová, Michal Caban, Don Didieu, Jan Bursa, 

Mathew David, s pražskými tanečními školami či konzervatořemi). 

Z.I.P. nabízí svým členům, ale i veřejnosti pravidelné taneční semináře a akce. Taneční centrum 

pořádá akce jako karneval, Miss, čarodějnický slet, slaví Mezinárodní den tance, letní taneční tábor a  

příměstské tábory a další. Vedle těchto projektů je největší akcí  ZIPáků pořádání republikového 

tanečního poháru Let's Dance za podpory Města Písku. ZIPáci pravidelně navštěvují přátele seniory 

v seniorských domech. Zde jim představí buď taneční pásmo nebo taneční projekty.  

Z.I.P. se baví nejen ve svých prostorách, ale i mimo ně. Tancem baví sebe i široké publikum v Písku 

ale i po celé republice. Pravidelně vystupuje na společenských akcích  a plesech, na městských 

https://www.tczip.cz/partneri/545-603
http://www.g-company.cz/
http://www.projectwings.cz/
http://www.petr-polacek.cz/
http://www.petr-polacek.cz/
http://www.gamefactory.cz/


akcích(Cipískoviště-nyní Pískoviště, spolupracuje s Městskou knihovnou, Písecké slavnosti, filmový 

festival), pravidelně podporuje akce spolku Diacel, vystupuje na Seniorských hrátkách, jezdí na 

vystoupení i mimo Písek.  

Taneční centrum Z.I.P.Písek vždy bylo podporováno grantovým programem města Písek. Tento 

aspekt je velice důležitý pro existenci centra a centrum si této podpory velice váží. V dnešní době při 

stoupajících cenách energií a všech nákladů spojených s chodem centra není fungování jednoduché.    

Z.I.P. má pronajaté prostory v průmyslovém areálu Jitex a.s.. Tyto prostory si Z.I.P.před čtrnácti lety 

zrekonstruoval  více méně svépomocí na prostory taneční. Pomáhali ZIPáci, jejich rodiče, naši 

kamarádi, drobné sponzorské dary a v neposlední řadě Město Písek. K dispozici má 2 taneční sály 

(2 × 140 m2), sociální zázemí, kancelář, sklady a šatny.  Zde se členové centra scházejí  na 

tréninky,pořádají zde akce a třeba píší i úkoly do školy. 

Z.I.P. každým rokem obhajuje své postavení na taneční scéně. Má za sebou velkou řadu úspěchů na 

poli soutěžním, o čemž svědčí řada medailových umístnění na krajských, republikových soutěžích a 

pohárech, ale i na poli mezinárodním. Z.I.P.se může pochlubit tituly Mistrů Evropy, ViceMistry Světa 

a Mistry Světa. 

V roce 2009 přivezli tanečníci ze soutěže World Dance Master 2009 titul Mistrů Evropy. 

V roce 2010 se ZIP stal vicemistrem Evropy a světa s choreografií MTV v chorvatské Poreči na soutěži 

World Dance Master 2010. 

V roce 2011 se ZIP stal Mistrem světa s choreografií Penquins v chorvatské Poreči na soutěži World 

Dance Master 2011. Zároveň získal i 4.místo s choreografií Crazy Office. 

V roce 2012 si ZIP z Mistrovství světa World Dance Master přivezl s choreografií Souznění v kategorii 

contemporary 3.místo a s choreografií Violin v kategorii street dance 5.místo. 

Od roku 2013 se Z.I.P. z finančních důvodů Mistrovství světa neúčastní. Centrum se zaměřilo na 

taneční projekty a na soutěže v ČR. Zde se podařilo ZIPákům  získat celou řadu medailových ocenění i 

tituly mistrů. 

ÚSPĚCHY NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI MIA DANCE LEAGUE: 

2015 MISTŘI na mezinárodním tanečním festivalu MIA DANCE Prague 2015 . Dále ZIPáci obsadil 
2x 2.místo (v dětské kategorii  a hlavní věkové kategorii) a 3.místo se sólem Jana Písaříka. 

2016 - MISTŘI na mezinárodní soutěži INTERNATIONAL MIA DANCE Prague 2016 s dětskou 

choreografií ÚŘEDNÍCI. Dále se ZIPákům na finálových kolech podařilo vytančit 3x 2.místo, 2x 

3.místo. 

2017 - 2x Mistři na mezinárodní soutěži International Mia Dance Prague 2017I, 1x stříbrní, 1x 

bronz a 3x 4.místo  

2018 – 3x 3.místo = 3 x druzí Vicemistri 

2019 – Mistři Mia Dance League 2019 - I v roce 2019 potvrdili ZIPáci své kvality a obhájil tituly Mistrů 

z předešlých let. V roce 2019 postoupili tanečníci centra se všemi choreografiemi z postupových kol 

do kol finálových. Nejmladší zipácké tanečnice získaly titul Mistr Mia Dance League 2019 v kategorii 

Original Slow ve věku 5-7let. Další významné ocenění získaly zipácké slečny s choreografií Zásnubní 



prstýnek – ty sice ve finále získaly jen třetí místo, ale po sečtení všech bodů z předchozích kol se i 

přesto staly Absolutními mistry tanečního klání.  Kromě Mistrů, Absolutních mistrů má ZIP 

z finálových kol ještě tři druhá místa a tři třetí místa. 

 

Projekty:  

*2019 tanečně-divadelní projekt Tělo, ve kterém se představili všichni tanečníci centra,ale i jejich 

rodiče, tento projekt jsme zahráli i pro seniory v Seniorském domě 

*2015 divadelní projekt Dvě tváře 

*2015 choreografická a taneční spolupráce na muzikálu Tep královské krve, se kterým tanečníci 

vystupovali po celém Jihočeském kraji 

*2015 spolupráce se zpěvákem DýDý – choreografie a dance company 

*2015 duben prezentace projektu Dvě tváře na Studentském Písku 

*2014 premiéra tanečně-divadelního projektu Universum, kde se představilo na 150 tanečníků ve 

věku 3-18let 

*2014/září Z.I.P. Představil projekt Universum, další choreografie či taneční výuku v německém 

Deggendorfu na zemské zahradnické výstavě, následně pak byl projekt zahrán i v Seniorském domě 

*2013 tanečně-divadelní projekt v roce 2013 s pražskou taneční konzervatoří „Jak se dělá tanec“ 

*2010 se na 40 Zipáků na základě castingu zúčastnilo natáčení filmu F.A.Brabce V Peřinách (první 3D 

film, který jde do kin na jaře roku 2011), ZIP má za sebou řadu vystoupení v zahraničí atd. 

*2008 – 2013 spolupracujeme s agenturou, která pořádá Velkou Mikulášskou show  

*2008 dětský muzikál Ať žijí duchové, kde vystupuje na 100 Zipáků a jejich rodičů 

* jaro 2008 turné s Ivetou Bartošovou 

 

Dále: 

 společné projekty s Láďou Beranem, Michalem Cabanem (Barrandovské ateliéry 2006, 

Rebelové v Karlových Varech 2008) 

 natáčení televizních tanečních projektů ( filmy O život 2007, Fredy a Zlatovláska 2008) 

 společný projekt s Ježkovo konzervatoří v Divadle Brodway r. 2008, možnost tančit v Sazka 

Aréně na HairShow 2007, vystupovat v pražské Akropoli r. 2007, natáčet DVD s Míšou 

Noskovou r. 2005, 

a celá řada dalších. 
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FOTO: Pravidelná setkání s našimi seniory v Seniorském domě 

 

 

 

 



 

FOTO: Tanečně divadelní projekt Tělo 

 

 

 



 

FOTO: letní příměstské a pobytové tábory 
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AKCE: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


