
Tel: 220 611 980 
e – mail: tcp@tanecnicentrum.cz 
www.tanecnicentrum.cz   

 
provoz TCP ve školní areálu Žvahov ve školním roce 2018-19 

 

Teze:  
 
Partneři TCP z politické, odborné, právní a společenské oblasti se snaží zvrátit výpověď, kterou 
TCP dostalo 16. 2. 2017 od Městské části Praha 5 s termínem vyklizení 31. 7. 2018. Po 
podrobné analýze lokací v Praze (vhodných pro umělecké školství a zázemí pro divadelní 
produkce) je zřejmé, že jedinou reálnou alternativou je pokračování provozu TCP na Žvahově 
za shodných nájemních podmínek a minimálně stejném rozsahu, jako v předchozích 13 letech 
(2005 – 2018). Podrobnosti následných právních a politických kroků zde nelze podrobně 
rozebírat, ale musíme všem partnerům v zájmu korektnosti a kvalitních vztahů v budoucnosti 
oficiálně sdělit, že setrvání TCP na Žvahově minimálně ve školním roce 2018 – 19 (58. sezóna) 
je mimo jakoukoliv pochybnost z několika závažných morálních, politických, ale i provozních, 
důvodů. Současně je třeba neprodleně iniciovat celou řadu praktických provozních otázek. 
 
Důvodová zpráva: 
 
2. pololetí školního roku 2017 - 18: koordinace rekonstrukce oken a zateplení obvodového 
pláště na Žvahově již probíhá od ledna 2018 přímo s dodavatelskými firmami za plného 
provozu obou škol. Pokud by měla proběhnout během letních prázdnin a části příštího školního 
roku také rekonstrukce vnitřních prostorů užívaných TCP, navrhujeme ihned zahájit 
koordinační jednání v zájmu zachování provozu, resp. učebního plánu a periodických 
odborných a uměleckých akcí včetně produkce dvou studentských těles Baletu Praha Junior a 
Baby Balet Praha. Předpokládáme přerušení nebo omezení stavebních prací v době profilových 
odborných akcí: 
 
-  festival „Mezinárodní týdny tance“ (32. ročník): na Žvahově v 23. – 27. 4. 2018, semináře, 
workshopy, projekce, generálky festivalových děl  
 
- maturitní a absolventské zkoušky - oficiální harmonogram lze vyzvednout v sekretariátu 
TCP,  květen – červen 2018 
 
- aranžovací a hlavní zkoušky + generálky Absolventského představení (Stavovské divadlo, 
14. 6. 2018) a Závěrečného představení (divadlo ABC, 24. 6. 2018) 
 
školní rok 2018-19: 
 
- Letní taneční škola (30. ročník) - zahájení 26. 8. 2018, cca 80 účastníků – studentů a 
pedagogů konzervatoří, semináře, lekce, talentové testy, klasifikace pedagogických výkonů,  
 
- Letní taneční workshop (25. ročník) zahájení 27. 8. 2018 – nastudování repertoáru Baletu 
Praha Junior a Baby Baletu Praha pro sezónu 2018-19, účast cca 45 tanečníků včetně domácích 
a zahraničních stážistů + následuje standardní roční hrací plán obou souborů dle dispozic 
produkce (cca 90 představení v Praze, regionech ČR a zahraničí) 
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- 3. 9. 2018 – zahájení výuky dle učebního plánu TCP (404 hodin týdně - teoretické a 
praktické bloky + scénická praxe) v prostorech užívaných v předchozích letech. Společný 
výukový prostor se ZŠ - tělocvična: navrhujeme koordinaci rozvrhu obdobně jako v minulosti. 
Provoz jídelny lze vyřešit dalšími úpravami přestávek a výdejní doby – obdobně jako 
v minulých třech letech. TCP je připraveno zajišťovat i nadále dovoz a výdej stravy a také 
kompletní provoz a úklid stravovacího pavilonu.  
 
- 4. 9. 2018 – zahájení výuky dvou Dětských tanečních studií + přípravného oddělení 
konzervatoře + Otevřeného tanečního studia pro dospělé + kurzu TAP DANCE, zahájení 
všech tradičních komunitních, občanských a mimoškolních aktivit (viz praxe 2005 – 18)  
 
- 15. 9. 2018 – zahájení výuky v cyklu „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ (23. 
ročník) – taneční metodika, semináře, projekce, přednášky, testy, pedagogická praxe 
 
- „Invaze tance do regionů“ (24. ročník -  září 2018): odborná připrava + Podzimní camp 
Nečtiny (Západočeský kraj – Plzeňsko) – představení pro veřejnost, programy pro školy, 
semináře, ukázkové lekce, talentové testy, spolupráce se ZUŠ  
 
- projekt FOK „Hudba a tanec“ (11. ročník-  říjen, prosinec  2018, únor, duben 2019): 
příprava + realizace - Smetanova síň Obecního domu – FOK živě, čtyři dramaturgická témata 
v choreografiích BPJ a BBP  
 
- projekt „Louskáček“ (3. ročník, listopad – leden), koprodukce BPJ + BBP s ND-FIBS, 
cyklus představení – Divadlo na Vinohradech + regiony  
 
- přehlídka  „Vánoční taneční scéna“ (23. ročník – prosinec), cyklus pastorálních představení 
pro veřejnost a vzdělávací programy pro školy, účast vybraných juniorských souborů a škol  
 
- talentové zkoušky na konzervatoře (leden 2019) – propagační a motivační kampaň + 
praktické testy + oficiální přijímací řízení ke studiu pro školní rok 2019-20 
 
- „Invaze tance do regionů“ (24. ročník -  leden 2019): odborná připrava + Zimní camp 
Jáchymov (Karlovarský kraj) – představení pro veřejnost, programy pro školy, semináře, 
ukázkové lekce, talentové testy, spolupráce se ZUŠ  
 
- propagační kampaň + akce k „Mezinárodnímu dni divadla pro děti“ (20. 3.) a k 
„Mezinárodnímu dni divadla“ (27. 3.), motivační a prezentační akce, dny otevřených dveří  
 
-  festival „Mezinárodní týdny tance“ (33. ročník – duben 2019): na Žvahově v 22. – 26. 4. 
2019, semináře, workshopy, projekce, generálky festivalových programů  
 
- „Invaze tance do regionů“ (24. ročník -  květen 2019): odborná připrava + Jarní camp 
Medlov (Kraj Vysočina)  – představení pro veřejnost, programy pro školy, semináře, ukázkové 
lekce, talentové testy, spolupráce se ZUŠ  
 
- maturitní a absolventské zkoušky - oficiální harmonogram vydá MŠMT v průběhu prosince 
2018,  květen – červen 2019 
 
- dvoukolová soutěž „Taneční učitelé roku“ (10. ročník, finále 31. 5. 2019 v MKP) pro 
choreografy dětských souborů  
 
- „Dětský den na Žvahově“ - 4. roč. sportovního a kondičního odpoledne + představení BBP 
 
- aranžovací a hlavní zkoušky + generálky Absolventského představení (červen 2019) a 
Závěrečného představení (červen 2019) 
 
Zpracoval dne 20. 2. 2018    Ing. Antonín Schneider, manažer TCP 
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