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Dokument předkládá shrnutí hlavních projektů činnosti Spolku za rok 2020. 

Účel a náplň spolku 

Hlavní náplní Klubu Art 4 People (dále jen „Spolek)“ je pořádání kulturních akcí, představení, 
tanečních happeningů, workshopů a seminářů pro širokou veřejnost a profesionály, díky čemuž 
nejenže kulturně, umělecky a pohybově vzdělává mládež, dospělé i seniory, ale také vytváří zázemí 
pro realizaci projektů začínajících umělců. Prostřednictvím množství volně přístupných veřejných 
akcí bez vstupného seznamuje širokou veřejnost se současnými formami umění, převážně v oboru 
tance a pohybového divadla.  
Významnou náplní činnosti spolku je také vedení tanečního klubu zaměřujícího se na organizaci 
tanečních seminářů různých stylů (moderní tanec, balet, jazzový tanec, capoeira, taneční sporty 
atd.) pro mládež, dospělé a seniory. Činnost tanečního klubu je dále doplněna o pravidelná 
víkendová soustředění, která mají za cíl intenzivní práci na tanečních výkonech a doplnění 
vzdělávání jak v teoretické, tak v praktické rovině. 
 
Činnost spolku z dlouhodobého hlediska charakterizuje organizace periodických kulturních 
projektů veřejně přístupných pro veřejnost za účelem popularizace tance, potažmo umění jako 
celku – mezi ně patří Mezinárodní den tance, doprovodné programy festivalu Zlatá Praha, Kulturní 
program festivalu Dance Life! a otevřené multižánrové tančírny, které Spolek organizuje v jarní a 
letní sezóně na otevřených prostranstvích v Praze.  
 

Činnost Spolku v roce 2020 
 

Online taneční lekce a kulturní program pro veřejnost 2020 

V reakci na vlny omezení v rámci protipandemických opatření Spolek v době nejpřísnějších omezení 
jeho aktivit organizoval několikrát týdně on-line vysílání tanečních lekcí pro veřejnost zdarma přímo 
ze studia Place 4 People s jeho lektory. Pravidelný program, který představoval kulturní vyžití v době 
omezení nejen pro členy Spolku, tak nabízel pravidelné lekce převážně Latiny (cha-cha, rumba, paso 
doble…), Street dance aj. Online taneční lekce s druhou vlnou omezení na podzim pak pokračovaly a 
byly rozšířeny o nabídku dalšího kulturního programu pro veřejnost, jako např. hudební koncerty 
(např. Alma Ansámbl). 

 

 

Přehled činnosti za rok 
2020 



 

Mezinárodní den tance 2020 - online 

V roce 2020 byla bohužel příprava těchto oslav zasažena epidemií viru COVID-19 a s ní spojenými 
opatřeními včetně nejpřísnějších karanténních opatřeních. Tuto oslavu mezinárodně uznávaného 
svátku ustanovilo UNESCO na datum 29. 4. a platí po celém světě. Díky jednotnému datu a filozofii 
propojení celého tanečního světa v jeden den, mají tyto oslavy svou vysokou hodnotu a prestiž. 
Zároveň také již dlouhodobě budují v Praze a celé ČR všeobecné povědomí o tomto datu, potažmo 
oslavách tohoto svátku na Střeleckém ostrově, jak v odborné obci, tak mezi širokou veřejností. 
Vzhledem k těmto skutečnostem bohužel nebylo možné akci přesunut na jiný termín.  
Veškerý program byl tedy přesunut do online prostředí. Předem připravená dramaturgie, která 
počítala s rozšířením programu na 4 stanoviště Střeleckého ostrova a zapojení dalších měst včetně 
propojení prostřednictvím živých přenosů promítaných na LED obrazovce, tedy musela být velmi 
výrazně upravena. Ve spolupráci s našimi partnery byl připraven program, který brala v potaz 
zavedená opatření a zároveň byl svou šířkou, zásahem a výkonovými ukazateli odpovídající 
náhradou za plánovanou akci.  
Během celého dne byly zachovány veškeré bezpečnostní opatření. V rámci produkce projektu byla 
část programu vysílána a předtočena na Střeleckém ostrově. Ostatní části byly streamované nebo 
přenášené živě ze studia Place 4 People.   
Z přihlášených a oslovených subjektů byla sestavena pečlivá dramaturgie obsahující 32 subjektů, 22 
tanečních stylů a 8 zapojených měst. Množství dalších subjektů i jednotlivců se pak zapojili do 
společného flashmobu. 
Divadla a umělecké soubory, kteří vzhledem k možnostem nevystoupili se svou choreografií, bylo 
možné vidět například během společného flashmobu nebo jako zadávající veřejného baletního 
tréninku. Zúčastnili se ho sólisté, baletní mistři a šéfové profesionálních baletních souborů: Linda 
Svidró (Pražský komorní balet), Zuzana Hradilová (Divadlo J.K.Tyla Plzeň), Guido Sarno (Moravské 
divadlo Olomouc), Mikanová Marika (Divadlo F. X. Šaldy Liberec), Jana Přibylová (Národní divadlo 
Brno), Curtis Foley (Národní divadlo moravskoslezské), Zdeněk Mládek (Jihočeské divadlo), Jaroslav 
Slavický (Taneční konzervatoř hlavního města Prahy), Jiří Kodym (Národní divadlo Praha).  
Dalším zajímavým bodem programu, do kterého se zapojilo velké množství subjektů i individuálních 
tanečníků, byl společný flashmob pod vedením finalisty Star Dance a držitele ceny Thálie Dominika 
Vodičky. Klub Art 4 People připravil s několika týdenním předstihem jednoduchou choreografii, 
kterou zveřejnil na sociálních sítích a webových stránkách, tak aby byla k dispozici všem zájemcům o 
společný taneční zážitek. Tanečníci poté zasílali videa se svým tanečním záznamem flashmobu. 
Premiéra koláže všech zaslaných videí včetně performance od Dominika Vodičky poté byla uvedena 
premiérově v rámci Mezinárodního dne tance. Kromě Dominika ve studiu Place 4 People si ho tedy 
široká veřejnost mohla zatančit i kdekoliv se jim zachtělo. 
Oslavy shlédlo v rámci online přenosu více než 20.000 diváků.  
 
Zapojené subjekty: 

 

• Inspiral dance 

• Axé capoeira 

• Pole Heaven 

• Divé ženy 

• Enliven centre Česká Lípa 

• Mauritus & Elvira 

• Rinceoirí 

• Balanc Velké Bílovice 

• Sara Puchowska 

• Dominik Vodička 

• Taneční studio Andrea  

• DJ Baleťák 

• Art 4 People 

• Balfolk.cz  

• Zig-Zag tap & swing 

• Laterna Magika 

https://www.youtube.com/watch?v=IOMFewEXNXo&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=IOMFewEXNXo&t=45s


• Národní divadlo Praha 

• Národní divadlo Brno 

• Národní divadlo moravskoslezské 

• Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

• Divadlo J. K. Tyla v Plzni 

• Moravské divadlo Olomouc 

• Pražský komorní balet 

• Taneční konzervatoř hl. m. Prahy 

• Tango Praha 

• inSpiral Dance 

• Contemporary Theatre 

• Bohemian Salsa 

• Bohemia Balet 

• Kyliánův nadační fond 

• Nataša Novotná 

• Om Dance Academy 
 

 
 

Letní tančírny na Střeláku 2020 

Tradiční tančírny otevřené zdarma veřejnosti na pontonu Střeleckého ostrova letos kvůli opatřením 
spojeným s pandemií odstartovaly až v červnu. Každé tři týdny v pondělí si může kdokoliv přijít na 
ponton Střeleckého ostrova zatančit a naučit se základní i pokročilejší kroky oblíbených 
společenských tanců pod vedení lektorů tanečního studia Place 4 People a partnerských subjektů. 
Program je zpravidla rozdělen na bloky po 1,5 hodině s každým tanečním subjektem, a i letos nabízí 
bohatou škálu žánrů, jako např. argentinského tango, latinsko-americké a standardní tance, salsu, 
swing, tradiční a lidové tance a další. Kromě výuky a volné taneční zábavy na příchozí čekají také 
ukázky profesionálních tanečníků.  

 
Program tančíren 2020: 

o 15. 6. – Bachata Souls | Place 4 People – latinsko-americké tance a standard 
Večer nabídl výuku základních i pokročilejších variací romantické bachaty a v druhé 
polovině se příchozím věnovali lektoři žižkovského studia Place 4 People. Zvláštním 
hostem byli profesionální tanečníci tanga, kteří vystoupili za doprovodu živého zpěvu 
a smyčcového kvartetu.  

o 6. 7. – Bohemian Salsa | Place 4 People – latinsko-americké tance a standard O 
vynikající program se postaral zkušený lektor Jan Dvořák z Bohemian salseros, který 
se zájemci prošel základní variace energické salsy. V druhé části tančírny si příchozí 
mohli osvěžit některé standardní i latinsko-americké tance s lektory Place 4 People. 

o 27. 7. – Zig-Zag tap&swing | Place 4 People – latinsko-americké tance a standard 



První hodinu a půl se příchozí zahřáli při lekci swingového tance Lindy Hop pod 
vedením Zig-Zag Dance studio. V druhé části opět proběhla lekce standardu a latiny 
s lektory Place 4 People. 

o 17. 8. – Mauritius & Elvira – bachata | Place 4 People – latinsko-americké tance a 
standard – ZRUŠENO (déšť) 

o 7. 9. – Tango Praha | Place 4 People – latinsko-americké tance a standard 
o 28. 9. – Balfolk – folklór a lidové tance | Place 4 People - latinsko-americké tance a 

standard – ZRUŠENO (déšť) 
 

 
 
Letní tančírny na Kostničáku 2020 

V roce 2020 byli pro veřejnost otevřené tančírny rozšířeny také na Kostnické náměstí na Žižkově. I 
zde probíhají vždy v pondělí od 19:00 hodin na místě nově zrekonstruovaného parku v prostředí 
příjemné kavárny, kde si návštěvníci kromě tance mohou také odpočinout a užít příjemnou 
atmosféru večerního Žižkova. Projekt s názvem Tančírny na Kostničáku jsme připravili ve spolupráci 
s Městskou částí Prahy 3 pod hlavičkou kulturního festivalu Pražský Montmartre /II.  
 

Program tančíren 2020: 
o 24. 8. – První tančírna nabídla lekci argentinského tanga pod vedením lektorů z Tango 

Praha a po ní následovala lekce latinsko-amerických a standardních tanců s lektory 
studia Place 4 People. 

o 14. 8. – Balfolk | Place 4 People – latinsko-americké tance a standard – pro nepřízeň 
počasí ZRUŠENO 

 
Všechny večery zaznamenaly velký úspěch jak u široké veřejnosti, tak u odborníků. Pro lektory a 
pravidelné návštěvníky tanečních kurzů jsou letní tančírny skvělou příležitostí, jak si udržet taneční 
úroveň i přes léto a zároveň se i pro ně jedná o velmi speciální a netradiční prostředí pro tanec. 
Naprosto neodmyslitelným pozitivem tančíren je pro ně také možnost seznámení se s dalšími 
tanečními žánry, možnost vyzkoušení si základních kroků a případně i přímá interakce, jak již se 
samotnými lektory nebo jinými – zkušenějšími návštěvníky.  

https://www.facebook.com/ZigZagTapAndSwing/?__tn__=K-R&eid=ARAaDOF4mXJF07q6CSVDxiJNpA18x2_pljGF_RXm4ePhi1Y-JXrs7zMCEY0CHthVVhNuQk8CJ1-60PQq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARComC5R3E1SCBiXt4Ae0lFJbZ8JawINUye9FMunCkQNya5rxBqjgo0C-XPRD-e3plCMDqmo1e8akaA0xiY82__lDUlwwjV9WZjBsXXUmInk_zJfUtXrM55RmNQISAg6JjUkelp8IDQzijlvKx6lmGkASDNf8diXvBsKAYBHR7LnT8ct84Q2JGR8q9zSmkzR6t05gBLVYSKv727nsdMqIqwtZczLtuSzISSsq4-gWNza2ZfMid_iUPwF6fo0qE8MHl2AFh9y9yervpTfRF7QKflzTOdPZKf87bAwE5VOXpacakSo2B2xPXPgxZ_psvisxsiqLHRA4BJTrfsek-e7WtmNTcKJq1YUk8fEkbU3HIZm9yxdXio


V případě náhodných kolemjdoucích se dostává velmi pozitivní zpětné vazby, zejména co se týče 
témat oživování města, seznámení s taneční kulturou a inspirace k aktivnímu trávení volného času.  

 
 

 
 
 

Doprovodný program vinohradského vinobraní 

V září 2020 se Klub Art 4 People opět podílel na realizaci doprovodného programu oslav vinobraní 
na Praze 3. Spolek pro potřeby akce zajišťoval pro jeho různé lokace vystupující folklorní tanečníky a 
hudebníky. 
 

 
 

V roce 2020 se festival Dance Life! ani doprovodný program festivalu Zlatá Praha v důsledku 
vládních restrikcí nekonal. 
  



Kompletní přehled aktivit v roce 2020 
 
Přehled činnosti (1.1. 2020 – 30. 8. 2020) 

13. – 23. 3. ZRUŠENO KVŮLI 
COVIDU 

Workshop argentinské tango – Daniel Urquilla 

17. 3. – 30. 5.  Taneční on-line lekce s Dominikem Vodičkou 

29. 4. – ONLINE KVŮLI 
COVIDU 

Mezinárodní den tance / Střelecký ostrov 

9. 6. - 7. 7. Taneční klub – seminář společenského tance 

15. 6. Letní tančírna na Střeláku / Střelecký ostrov 

6. 7. Letní tančírna na Střeláku / Střelecký ostrov 

27. 7. Letní tančírna na Střeláku / Střelecký ostrov 

10. 8. - ZRUŠENO Tančírna na Kostničáku / Kostnické náměstí 

17. 8. - ZRUŠENO Letní tančírna na Střeláku / Střelecký ostrov 

24. 8. Tančírna na Kostničáku / Kostnické náměstí 

2.9.  
Otevřená tančírna a narozeninová oslava ve studiu 
Place 4 People otevřená zdarma pro veřejnost 

7.9. Letní tančírna na Střeláku / Střelecký ostrov 

14.9. - ZRUŠENO Tančírna na Kostničáku / Kostnické náměstí 

28.9. - ZRUŠENO Letní tančírna na Střeláku / Střelecký ostrov 

6.-8.11. - ZRUŠENO Kulturní program festivalu Dance Life! 

19.10 - 8.11. 
Taneční on-line lekce a vysílání kulturního programu – 
lekce tance, hudební koncerty aj. 

 


