
Klub Art 4 People z.s. 
Koněvova 2501/248 
Praha 130 00 

 

 
 
Dokument předkládá shrnutí hlavních dosavadních projektů činnosti Spolku za rok 2022. 

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.  
 

Dosavadní činnost Spolku v roce 2022 
 
Mezinárodní den tance 2022 

Mezinárodní den tance byl v roce 2022 po dvou letech úspěšně realizován naživo, a to za hojné 
účasti uměleckých partnerů (tanečních souborů, skupin i sólistů) z celé ČR i ze zahraničí. Celkem se 
do programu letos zapojilo 43 tanečních subjektů s více než 300 účastníky z 20 zemí celého světa 
(kromě Evropy i např. USA, Korea, Japonsko, Nigérie atd.). Zúčastnila se tak všechna Národní divadla 
z ČR a dále téměř všechna regionální divadla i vybrané taneční konzervatoře (Národní divadlo v 
Praze, Národní divadlo Brno, Národní divadlo moravskoslezské, Moravské divadlo Olomouc, Divadlo 
J. K. Tyla v Plzni, Jihočeské divadlo, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Slezské divadlo Opava, Taneční 
konzervatoř hl. m. Prahy, Taneční centrum Praha, Konzervatoř Duncan Centre, Pražská taneční 
konzervatoř, Bohemia Balet, a další…). Nově se letos do programu zapojil také hostující californský 
soubor z University of California Santa Barbara Dance Company. Program vyvrcholil choreografií 
„Umírající labuť“ v podání první sólistky Národního divadla Nikoly Márové. 
 
Do programu byl letos opět zařazen baletní trénink pro veřejnost pod vedením baletních mistrů, 
kteří se k této příležitosti sjeli z celé ČR (Nikola Márová, Jaroslav Slavický, Jiří Pokorný, Michal Štípa a 
další), na dálku se pak zapojila Jana Přibylová z ND Brno a dokonce i někdejší první sólistka 
Anglického národního baletu a baletní pedagožka Daria Klimentová z The Royal Ballet School v 
Londýně. 
 

 

Přehled činnosti za rok 
2022 



Na workshopovém stanovišti Střeleckého ostrova se návštěvníci mohli zúčastnit workshopů napříč 
tanečními žánry určené pro všechny věkové kategorie (contemporary, balet, standard & latina, 
salsa, tango, afro dance a další) pod vedením profesionálních českých i zahraničních tanečníků. Pláž 
Střeleckého ostrova byla pak věnována souběžné sérii workshopů, jako je např. jóga, pilates, 
capoeira, bollywood dance a další.). Speciální částí programu byla Dílna Národního divadla, 
přibližující svět baletu široké veřejnosti. 
 
Tolik očekáváný taneční flashmob proběhl za masové účasti zapojených tanečníků, kteří ostrov 
roztančili pod vedením vítězky StarDance Lenky Nory Návorkové (na píseň „Chci tančit“ od Miraie 
Navrátila). Flashmob opět vznikl ve spolupráci s Nadací Krása pomoci (Taťány Kuchařové), která si na 
místě oslav připravila stánek a speciální kulturní program pro seniory – projekt prostřednictvím této 
spolupráce s heslem Kdo tančí, nestárne! usiluje o propojení generací a zlepšování kvality života 
seniorů. K finálnímu tanci se pak připojila i Lenčina taneční kolegyně ze StarDance Tereza Prucková 
se svými studenty. Flashmobu se zúčastnili také fanoušci z desítek dalších míst po celé České 
republice. 
 
Do programu bylo dále zařazeno několik rozhovorů s partnery oslav Mezinárodního dne tance přímo 
z hlavního pódia, aby představili své taneční projekty, iniciativy a organizace (Taneční aktuality, 
Databáze tance aj...).  
 

 
 

 
 



 
 
 
Akci se zúčastnilo dle odhadu přes 6000 lidí. 

 
 
Tančírny pod širým nebem 

Také v roce 2021 Klub Art 4 People pořádá multižánrové, všem zdarma přístupné tančírny na 
otevřených prostranstvích v Praze. Tento kulturní program, který je příležitostí k realizaci pro 
profesionální tanečníky a umělce a zároveň rozšiřuje nabídku kulturního vyžití pro amatérské 
tanečníky a fanoušky tance, letos probíhal střídavě na pražském Střeleckém ostrově a Kostnickém 
náměstí na Žižkově. Tančírny se letos podařilo začít už v květnu a naplánované jsou až do konce září 
2022. 
 
Program Tančíren pod širým nebem 2022: 
 
9. května: Foklór a lidové tance – Balfolk | Standard & latina – Place 4 People 

23. května: Salsa – Bohemian Salsa | Standard & latina – Place 4 People – ZRUŠENO 

6. června: Bachata – Mauritius & Elvira | Standard & latina – Place 4 People (Střelecký ostrov) 

20. června: Swing – Zig-Zag tap&swing (Kostnické náměstí) 

4. července: Standard & latina – Place 4 People (Střelecký ostrov) 

18. července: Foklór a lidové tance – Balfolk | Standard & latina – Place 4 People (Kostnické 

náměstí) 

1. srpna: Bachata – Mauritius & Elvira 

15. srpna: Swing – Zig-Zag tap&swing | Standard & latina – Place 4 People (Kostnické náměstí) 

29. srpna: Swing – Zig-Zag tap&swing | Standard & latina – Place 4 People (Střelecký ostrov) 

12. září: Salsa – Bohemian Salsa | Standard & latina – Place 4 People (Kostnické náměstí) 

26. září: Bachata – Mauritius & Elvira | Standard & latina – Place 4 People (Střelecký ostrov) – 

ZRUŠENA pro nepřízeň počasí 

 



 
 

 
 
 
Aktivity na pomoc ukrajinským umělcům 

Klub Art 4 People se od začátku ruské invaze na Ukrajině snaží ze všech sil podpořit válkou zasažený 
stát a pomoct těm, kteří k nám před ní prchají. Spolek proto letos proto poskytl materiální pomoc 
prostřednictvím finančních darů, nově ale letos zapojil ukrajinské tanečníky do oslav Mezinárodního 
dne tance 2022 a zdarma či za symbolickou cenu pravidelně poskytuje zázemí pro zkoušky 
ukrajinských umělců v tanečním studiu Place 4 People na Žižkově (např. ve spolupráci s Tanec 
Praha). Prostory Spolek dále poskytl také pro benefiční workshopy tance na pomoc Ukrajině a v 
současnosti již pravidelně spolupracuje s mnoha ukrajinskými tanečníky (např. Femme Dance 
Prague aj.). Aktuálně poskytujeme zázemí pro projekt Tanec dětem z Ukrajiny, který na Žižkově 
realizuje Tanec Praha a v rámci kterého v našem studiu probíhají aktivity pro děti uprchlíků z 
Ukrajiny. Dále poskytujeme zdarma zázemí pro individuální taneční tréninky pro ukrajinské 
sportovce a v dále hovoříme o dalších možnostech spolupráce s několika subjekty pro taneční 
sezónu 2022/2023. 
 

https://divadloponec.cz/cs/tanec-na-zizkove-pro-ukrajinu


         
 
V současnosti Spolek aktivně připravuje kulturní program festivalu Dance Life!, který proběhne 
v listopadu, a několik dalších projektů. 

 
Kompletní přehled aktivit za rok 2022 

 
Přehled činnosti (1.1. 2022 – 28. 9. 2022) 

Leden - září Kulturní program festivalu Dance LIFE! - přípravné aktivity 

Leden - duben Mezinárodní den tance - přípravné aktivity 

10. 4. Zázemí pro benefiční taneční workshopy na pomco Ukrajině 

29. 4.  Mezinárodní den tance 

9. 5. Tančírna pod širým nebem | Kostnické náměstí 

23. 5. – ZRUŠENO Tančírna pod širým nebem | Kostnické náměstí 

24. 5. – 21. 6. Poskytování zázemí pro zkoušky ukrajinského souboru 

6. 6. Tančírna pod širým nebem | Střelecký ostrov 

20. 6. Tančírna pod širým nebem | Kostnické náměstí 

4. 7. Tančírna pod širým nebem | Střelecký ostrov 

18. 7. Tančírna pod širým nebem | Kostnické náměstí 

19. 7. – 30. 8. Poskytování zázemí pro dílny pro ukrajinské děti 

1. 8. Tančírna pod širým nebem | Střelecký ostrov 

15. 8. Tančírna pod širým nebem | Kostnické náměstí 

Od 20. 8. 
Poskytování zázemí pro individuální taneční tréninky pro 
ukrajinské sportovce 

29. 8. Tančírna pod širým nebem | Střelecký ostrov 

2. 9. 
Narozeninová tančírna v Place 4 People – doplněna 
hudebními i tanečními vystoupeními profesionálních 
umělců (latina, tango, contemporary) 

12. 9. Tančírna pod širým nebem | Kostnické náměstí 

Září – říjen Kulturní program Dance Life! – vyvrcholení příprav 

 


