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Vážení rodiče, 

 

výkonné vedení „Tanečního centra Praha, konzervatoře – gymnázia“ potvrzuje, že zajistilo 

podmínky pro kompletní výuku a produkci nadstandardních odborných a uměleckých akcí ve 

školním roce 2018 – 19 ve školním areálu Žvahov. Současně - vzhledem ke komplikované 

situaci na kontroverzní radnici Prahy 5 - usilujeme o dlouhodobé řešení prostorového zázemí 

TCP ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Institutem plánování a rozvoje, Ministerstvem 

školství a Ministerstvem kultury – tyto instituce jsou našimi významnými partnery, kteří 

převzali záštity nad TCP i jeho jednotlivými akcemi. Odborná i kulturní veřejnost dává jasně 

najevo, že TCP, jako jedna z nejaktivnějších evropských akademií uměleckého školství, 

zaslouží kvalitní podmínky pro svou práci. Po dobu užívání  areálu Žvahov bude i nadále úzce 

spolupracovat s místní Základní školou a organizovat tradiční žákovské a občanské aktivity.  

 

TCP je také zkušená občanská instituce, která vždy byla příkladem efektivity a zodpovědnosti 

v oblasti školství i kultury. Proto trváme na tom, aby obecní majetek byl řádně užíván a 

spravován, aby se alespoň tam, kde sídlíme, nelhalo, nekradlo a transparentně hospodařilo. 

Proto jsme se velmi brzy dostali do konfliktu s politiky, kterým našimi kritickými výhradami a 

kontrolními rozpočty a posudky kazíme jejich  „komunální podnikání“. Zatím jsme vždy 

zvítězili – včetně Ústavního soudu, ale je to mimořádně nepříjemné, drahé ...... a zbytečné! 

Svou pozici máme velmi dobře právně i politicky ošetřenu, jen občas sledujeme lokální 

dezinformační mediální kampaně dotčených politiků z Prahy 5. Nyní se při plném školním 

provozu snažíme koordinovat rekonstrukční práce na zateplení a opravy interiérů v areálu tak, 

aby obě školy mohly relativně nerušeně pracovat i ve školním roce 2018 – 19.  

 

Naše dlouhodobé plány komplikuje fakt, že Praha (od roku 1808, kdy zde byla založena první 

konzervatoř) pro umělecké školství ještě nikdy nic nepostavila – vždy to byly jen více nebo 

méně zdařilé provizorní prostory. To chceme nyní zásadně změnit. TCP je unikátní kombinací 

nejen konzervatoře a gymnázia, ale také intenzivního divadelního provozu se dvěma 

uměleckými tělesy a tedy i mnoha produkčními povinnostmi – kompletní scénické světelné 

vybavení, audio – video zařízení, rekvizity, kulisy, kostýmy, údržba, doprava atd. Sídlo TCP 

musí tedy obsahovat cca 4000 m2 pečlivě promyšlených a vybavených prostorů s důsledně  

koordinovaným  provozem – zázemím pro pedagogy, studenty, umělce, produkční, techniky a 

administrativu. Již jsme si prohlédli přes 30 pražských objektů – památkově chráněných, 

brounfieldů, zrušených škol i jen perspektivních pozemků – zbývá jen vytipovat ve spolupráci 

s Prahou ten, který se stane kvalitním centrem uměleckého školství evropských parametrů.     

 

V Praze dne 15. 6. 2018 

 

       Ing. Antonín Schneider 

       zástupce statutárních orgánů 
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