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Spolek „Contemporary“ 

 

Tanec – povznášející umění i pohybová aktivita, která prospívá dětem, dospělým, 

mužům i ženám. Generacemi tanečníků k dokonalosti dovedené krokové variace i 

nové techniky a trendy. Ve spolku Contemporary v Národním domě na Vinohradech 

si každý, amatér i profesionál, může vybrat podle svého vkusu, naturelu a fyzických 

dispozic. Klasika i moderna – balet, street, hip hop, orientální tance, house, B-boy 

style, contemporary latino… Pro tuhle křižovatku tanečních stylů je ve studiu 

Contemporary vytvořeno ideální zázemí, v Praze nevídané. Krásný, bílý, velký sál s 

dostatkem světla a místa, k nohám šetrná odpružená podlahová krytina a atmosféra 

prosycená tancem. Na první pohled je patrné, že nejde o unifikovaný multifunkční 

prostor, kde je tanec jen jednou z mnoha alternativ. 

 

Contemporary je unikátní nejen jedinečným prostředím, ale především lektory, kteří 

jsou zkušenými, vzdělanými pedagogy a zároveň úspěšnými profesionály. Většinou 

jde o aktivní tvůrce, tanečníky či choreografy, absolventy nebo studenty Hudební a 

taneční fakulty Akademie múzických umění. Tato mimořádná kombinace je zárukou 

prvotřídní úrovně každé lekce. Lektor, který v sobě propojí kvalitní tradiční taneční 

vzdělání, včetně metodických postupů a znalosti anatomie, se současným aktuálním 

tanečním děním, v němž se sám pohybuje, dobře ví, jak učit, co učit, jak tvořit a 

také, jak to dělat správně, bez zbytečného rizika. A to je zásadní, protože zejména u 

dětí může mít dlouhodobé špatné vedení trvalé zdravotní následky. Lektoři studia 

Contemporary mají propracovaný několikaletý metodický plán, takže průběh lekcí 

není nahodilý, má jasný obsah a už během prvního semestru tak klienti dosahují 

evidentního pokroku. 

 

Contemporary znamená současný, moderní, soudobý, současník. Contemporary 

vzniklo na konci roku 2008 s cílem vzdělávání v oblasti tance a dramatické výchovy, 

šíření povědomí o moderním scénickém tanci v ČR a zahraničí a pro aktivní využití 

volného času dětí, mládeže a dospělých. 

 

Hlavní náplní spolku je pořádání kurzů klasického a moderního tance, tanečních 

soutěží, seminářů a workshopů, vytváření multimediálních představení, organizování 

kulturních akcí, informačních kampaní a výměnných tanečních workshopů, setkávání 

českých a světových tanečníků a choreografů a propagace moderního tance. 

Osobitý tým Contemporary jsou lidé, kteří žijí tancem, pracují s ním, rozvíjejí ho, 

přibližují ostatním a rádi Vám předají své zkušenosti a dovednosti. 
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Základní údaje o společnosti 

 

Název: 

"Contemporary" 

 
Spisová značka: 

L 19689 vedená u Městského soudu v Praze 

 
Sídlo: 

Náměstí Míru 820/9, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha 

 
Identifikační číslo: 

26574870 

 
Právní forma: 

Zapsaný spolek 

 

Předseda občanského sdružení: MgA. Vendula Poznarová 

Místopředseda občanského sdružení: Ing. Petra Hývnarová 

 

 

Spolek „Contemporary“ působí v Národním domě na náměstí Míru od září 2010. 

V těchto krásných a profesionálních prostorách nabízí lekce tance a další aktivity 

související s pohybem pro děti i dospělé, amatéry i profesionály. Dramaturgie 

prostoru Contemporary je zaměřena na činnosti, které šíří povědomí veřejnosti o 

tanci a jeho vlivu na zdraví a estetickou kultivaci lidí.  

 

Program Contemporary: 

 

Pro děti: 

 taneční vzdělávání dětí – exkluzivně zajišťuje taneční studio Hot Shenose, 

které bylo vybráno pro svou šestnáctiletou zkušenost v systematickém 

tanečním vzdělávání dětí. Více informací a fotografie naleznete na  

www.contemporary.cz/deti 

 jóga pro děti 

 workshopy s předními zahraničními a českými tanečními pedagogy a 

choreografy 

 každý školní rok je zakončen celovečerním představením, které navštěvuje 

veřejnost a školy. 

 nejnadanějším žákům chceme umožnit rozvíjet jejich talent. Dostanou od nás 

stipendium na další semestr. 

 jednotlivé skupiny studia vystupují na společenských akcích nebo se s 

úspěchem účastní tanečních soutěží. 

http://www.contemporary.cz/deti
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Pro dospělé: 

 open class - otevřené lekce  

 taneční lekce pro profesionální a amatérské tanečníky s lektory z taneční 

skupiny Dance2xs, Indance, rezidentními lektory Contemporary a dalšími 

 workshopy s předními zahraničními a českými tanečními pedagogy a 

choreografy 

 další aktivity související s pohybem, krásou a duší - jóga, gymnastika a 

akrobacie, meditace, pilates, apod. 

 lekce pro postižené 

 

Sály Contemporary 

 Profesionální taneční sál má 187 m2 a je vybaven odpruženou podlahou, bílým 

baletizolem, zrcadlovou stěnou, světelnými pary a zvukovým systémem od Dj 

Pixie. 

 Útulný komorní sál má 50 m2 a disponuje odpruženou podlahou, modrým 

baletizolem, zrcadlovou stěnou a zvukovým systémem od Dj Pixie. 

 

 

Přehled Lekcí pro děti a dospělé 
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Rezidence 

 

Contemporary – prostor pro tanec nabízí prostory pro tvorbu tanečního, filmového a 

divadelního umění českým i zahraničním souborům či konkrétním projektům. 

 

 Pražský komorní balet 

 David Strnad 

 Hiah-Park – korejská šamanka a tanečnice 

 Taneční škola Indance 

 Orientální tance Adilah 

 Feldenkraisova metoda 

 Lenka Vágnerová & Company 

 Ivana Hannichová 

 Tanec 5 rytmů 

 Art 4 people 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Feldenkraisovy metody 
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Přehled akcí 2015 

 

Přehled Akcí za rok 2015 

10. 1. 2015 Workshop Sára Kramerová - Češka žijící v NY 

11. 1. 2015 Příprava dětského představení Krkavci s operní pěvkyní 

24. 1. 2015 CPA tvořivá taneční výchova 

25. 1. 2015 Příprava dětského představení Krkavci s operní pěvkyní 

7. – 8. 2. 2015 Contemprary dance workshop – Vendula Poznarová a Šimon Kubáň 

21. - 22. 2. 2015 Body Mind Centering workshop  

28. 2. 2015 David Strnad - seminář moderních tanečních technik 

21. - 22. 3. 2015 Body Mind Centering workshop  

15. 3. 2015 Kratší kousky – Nová Generace – choreografie Venduly Poznarové 

28. 3. 2015 Workshop jógy 

1. – 30. 4. 2015 Contemporary dance marathon 

11. 4. - 12. 4. 2015 Mantra jóga se Stankou Bittnerovou 

12. 4. 2015 Baletní maraton s Klárou Lidovou 

18. 4. - 19. 4. 2015 Body Mind Centering workshop  

25. 4. 2015 David Strnad - seminář moderních tanečních technik 

9. 5. 2015 Afresh Plzeň - natáčení a focení „new promo“ 

16. 5. 2015 Lucie Červíková - focení pro Barnie' suits 

23. - 24. 5. 2015 Workshop moderního tance - Šimon Kubáň 

24. 5. 2015 New york City Ballet Intensive Workout s Petrou Žikovskou 

31. 5. 2015 Baletní maraton s Klárou Lidovou 

1. 6. 2015 Silvia Marti (IT) - contemporary dance workshop 

13. 6. 2015 Contemporary GALA – závěrečné představení Hot Shenose a dospělých 

11. 6. - 13. 6. 2015 Příprava premiéry Gossip - Lenka Vágnerová & Company 

1. 7. – 31. 8. 2015 Contemporary summer – speciální letní workshopy 

4. 8. 2015 Filip Jankovič - natačení do pořadu V.I.P. zprávy na Tv Prima 

8. – 15. 8. 2015 Letní taneční soustředění pro děti  

22. 8. 2015 Zkouška na StarDance - pořad ČT - choreografka Linda Rančáková  

29. - 30. 8. 2015 Příprava projektu Markéty Jandové HAMU 

19. - 20. 9. 2015 Workshop Feldenkraisovy metody 

19. - 25. 9. 2015 Příprava na představení Site specifik - Zlatá Praha  

26. - 29. 9. 2015 Ground floor - Tanec 5 rytmů 

3. 10. 2015 Natáčení instruktážního videa na flashmob Zlatá Praha - Piazzeta ND 

10. 10. 2015 David Strnad - seminář moderních tanečních technik 

15. - 4. 11. 2015 Mandala 21 - 21 denní kurz ranní jógy  

17. - 18. 10. 2015 I. IWWI Intensive Workshop With Ivana - Ivanka Hanichová 

31. 10. 2015 Hiah park - korejská šamanka a tanečnice - večerní představení 

1. - 2. 11. 2015 Hiah park - korejská šamanka a tanečnice - víkendový seminář 

22. 11. 2015 Workshop Step Flow s Carli Jefferson 

28. - 29. 11. 2015 Workshop Feldenkraisovy metody 

7. 12. 2015 XMAS CONTEMPORARY – představení dětských souborů Hot Shenose 

9. 12. 2015 Fairy Market - prodej domacích výrobků 

14. – 16. 12. 2015 Street Jazz workshop – Tomáš Protivínský (USA) 
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Kontakt 

 

„Contemporary“ zas. 

Národní dům na Vinohradech 

nám. Míru 820/9 

120 00 Praha 2 

IČ: 265 74 870 

číslo účtu: 228603537/0300 

info@contemporary.cz 

www.contemporary.cz 

+420 775 340 333 

 

Závěr 

 

Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti „Contemporary“, z.s. 

za rok 2015 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly 

ovlivnit přesné a správné posouzení naší společnosti, nebyly vynechány. 

 

V Praze, dne 28. 1. 2016  

 

MgA. Vendula Poznarová 

předseda spolku „Contemporary“ 

zakladatelka a ředitelka Contemporary – prostor pro tanec 

 

mailto:info@contemporary.cz
http://www.contemporary.cz/

