
Zveme vás na 

  

VALNOU HROMADU ASOCIACE TANEČNÍCH UMĚLCŮ ČESKÉ 
REPUBLIKY, 
  

která se uskuteční v neděli 30. 10. 2022 v 11 hodin 

ve zkušebně Činohry Národního divadla na adrese Anenské náměstí 2, Praha 1. 
 

ASOCIACE TANEČNÍCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

● Funguje jako zastřešující oborová profesní organizace, která hájí zájmy tance a tanečních 

umělců v ČR. 

● Pomáhá rozvoji tanečního umění v České republice, přispívá k zvyšování prestiže tanečního 

žánru, zlepšení ekonomických a sociálních podmínek společenského postavení pracovníků v 

oblasti tanečního umění. 

● Sdružuje taneční instituce, individuální umělce (interprety, choreografy, pedagogy, baletní 

mistry, dramaturgy…), kritiky, vědce a teoretiky i ostatní tvůrčí pracovníky profesionálně 

působící v oblasti tanečního umění.  

● Zastupuje své členy z hlediska advokacie tance a boje za lepší společenské a ekonomické 

postavení umělců, nabízí benefity skrze Nadační fond pro taneční kariéru.  

● Podílí se na vytváření koncepcí v české kultuře. Zástupci ATU jsou členové poradních orgánů a 
grantových komisí na Ministerstvu kultury i na úrovni místních samospráv a jsou autory 
zásadních výzkumů a odborných studií. 
● Zajímá se o kauzy v českém tanci a snaží se přispět k jejich řešení jako prostředníci, kteří 

detailně znají oblast českého tance a baletu. 

  
Cílem asociace je: 
– vytvářet platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů 

– podílet se na vzniku a realizaci akcí (soutěže, přehlídky, festivaly, semináře) 
– úzce spolupracovat s dalšími oborovými organizacemi v České republice 

– podporovat rozvoj teorie, kritiky a publicistiky, usilovat o zastoupení v konkursních komisích 
(obsazování vedoucích míst v oblasti tanečního umění a školství) 
– v grantových komisích a poradních orgánech státní správy 

– prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a 
odborovým orgánům (stanoviska, návrhy, legislativní normy, koncepce). 
  
O to vše se Asociace tanečních umělců zasazuje od roku 1990, její práce a smysl je zaměřena 
na podporu tohoto krásného umění, jakým tanec skutečně je. 
 
Pokud vám připadají uvedené aktivity užitečné a smysluplné, prosíme vás o účast a hlasování na 
valné hromadě. 
  
  

Prosíme o potvrzení vaší účasti do 24. 10. 2022 na h.bartlova@narodni-divadlo.cz. 
  
  

Pokud se chcete volby zúčastnit a nemůžete být přítomni na setkání v Praze, nabízíme možnost 
hlasování online. 
 
Děkujeme. 
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