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Konzervatoř a gymnázium Taneční centrum Praha (obecně prospěšná společnost) po zahájení 

jubilejního 10. školního roku ve školním areálu Žvahov znovu představuje toto „komunitní“ 

centrum, které slouží také mimoškolním a občanským aktivitám z Prahy 5 (stav k 1. 9. 2014).  
 

TCP v současné době zajišťuje provoz a aktivity v následujících prostorách: 

1) tělocvična (250 m2), plastová odpružená podlaha - míčové hry, gymnastika, divadlo 

2) taneční studio č. 2 (100 m2), linoleum, zrcadla, klavír, audio, video  

3) taneční studio č. 3 (85 m2), linoleum, zrcadla, klavír, audio, video 

4) posilovna – fitcentrum (90 m2), posilovací stroje, rotopedy, pomůcky, náčiní   

5) rehabilitace (20 m2), ordinace, solux, hydrojet, rehabilitační a kompenzační pomůcky 

6) masér (20 m2) – polohovací masážní lůžko, masážní pomůcky  

7) školní kino – aula (kapacita 60 míst), audio a video, projektor + PC, plátno 3 x 3 m 

8) výtvarný atelier (60 m2), stoly, stojany, počítačová grafika 

9) hudební učebna (60 m2), klavíry, audio a video, hudební nástroje, metod. pomůcky 

10)  počítačová učebna (60 m2), 18 x PC + centrální server, metodické pomůcky 

11)  učebna spol. věd a dějin umění (60 m2), knihovna, audio a videotéka, projektor + PC 

12)  audio a video studio – práce se zvukem a obrazem, SW pro střih a efekty, kamery  

13)  jídelna – zasedací místnost (100 m2), kapacita 90 míst, klavír, audio – video 

14)  administrativa (4 kanceláře) tel, PC, Wi-Fi, copy, knihařská technika, kuchyňka 

15)  venkovní hřiště, umělý povrch, sítě - míčové hry: volejbal, basketbal, florbal, futsal 
 

TCP plánuje ve střednědobé „Revitalizační studii“ dále zajistit následující aktivity: 

1) botanická zahrada - skleníky, skalka, dřeviny, vodní režim, regulace 

2)  tělocvična – cvičné jeviště  (170 m2) – tanec, pohybově estetické sporty 

3)  gymnastická tělocvična  (120 m2) – gymnastika, pohybově estetické sporty 

4)  zkušebna pro společenský tanec – parkety, audio, video 

5)  herna pro stolní tenis (2 stoly + vybavení) 

6)  atletické sportoviště, běh 60 m, skok vysoký a daleký, outdoorové sporty a fitcentrum  

7)  skateová U rampa + normované překážky  

8)  BMX cyklopark  + normované překážky 

9)  dvě lezecké stěny (začátečníci a pokročilí) 

10)  sauna, „mokrá rehabilitace“, kompenzační a relaxační pomůcky 

11)  park pro environmentální a ekologickou výchovu, přežití v přírodě, lesní srub 

12)  mini zoologická zahrada + servisní zázemí 

13)  modelářský ateliér, hrnčířská dílna, pec + zázemí 

14)  hrací centrum pro předškolní děti – rozvoj fyzických dovedností, koordinace, kondice  
 

Některé aktivity TCP přímo pořádá, jiné pomůže zprostředkovat a bude garantovat jejich 

kvalitu … a některým jen poskytne potřebné prostorové zázemí a materiální podmínky.  

 

V denní „školní“ době areál slouží nyní pouze pro výuku konzervatoře – gymnázia TCP, 

volná část areálu pojme provoz ještě další školy nebo škol s celkovou kapacitou max. 320 

žáků, případně ještě mateřskou školku s kapacitou max. 36 dětí.   

 

Zastupitelé MČ Praha 5       

 

Občané Prahy 5, resp. 

Hlubočep, Zlíchova a Barrandova 


