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Důvodová zpráva – sídlo TCP konzervatoře + komunitní centrum 
 
Potenciální sídlo TCP má základní parametry: cca 4000 m2, uživatelé – periodicky 200  osob, 
zájmově cca 300 osob, celodenní a celoroční provoz, půdorysy místností a vybavení dle 
školských předpisů, u zkušeben dle dispozic tanečního žánru. Rekonstrukce již existujících 
prostorů sídla mohou respektovat do určité míry původní účel užívání a místní podmínky 
včetně památkové ochrany, ale dle platných bezpečnostních a hygienických norem. 
 
Princip koexistence sídla umělecké školy (zde taneční konzervatoře) a občanského 
komunitního centra pro vzdělávání, kulturu a sport je velmi efektivní kombinací (tzv. „open 
gate“). Opírá se o silnou a aktivní občanskou společnost, která prostřednictvím zájmových a 
výkonnostních občanských a mimoškolních žákovských aktivit využívá profesionální 
odborný potenciál konzervatoře a jejího sídla – personálních a prostorových kapacit,  
kompletní odborné vybavení a speciální akce pro školy a veřejnost – podrobně viz přílohy. 

 
Odborné kapacity pedagogů a tvůrců TCP vycházejí z eklektické vzdělávací koncepce  
„taneční konzervatoř – humanitní gymnázium“. V rámci umělecko - pedagogické přípravy 
(studium VOŠ) pečuje TCP i o taneční pedagogy, lektory, trenéry sportovních oddílů, 
pedagogy ZUŠ a dětských studií, probíhají zde stáže a hospitace uměleckých vysokých škol a 
fakult tělesné kultury (klasický a současný tanec, jazz, afro, step, lidový tanec, scénická praxe 
– repertoár, sólový a sborový zpěv). Pro kvalitní pedagogickou praxi je přímo v areálu 
založeno několik center mimoškolních aktivit (sportovních, tanečních, výtvarných, 
hudebních) – zvláště pro žáky ve věku 6 – 12 let. 
 
Moderní výchovné metody zahrnují také rehabilitaci, kompenzační a relaxační aktivity, 
budují např. správnou životosprávu, stravovací návyky a předpoklady ke zdravému životnímu 
stylu. Promyšlený rozvoj motorických funkcí, síly, vytrvalosti, koordinace, stability a 
pohybové inteligence vyžaduje přístroje a zařízení velmi dobře použitelná i na mimoškolní - 
zájmové - rekreační úrovni. Areál umožňuje rozvinout i pozitivní vztah k přírodním vědám - 
environmentální a ekologické aktivity i polytechnické dovednosti. Je možné prakticky se 
podílet na konkrétních botanických a zoologických projektech, sledovat alternativní zdroje 
energií atd. (pokud to dispozice areálu dovolí). Součástí komunitního centra budou také školní 
kino, knihovna, audio – videotéka, IT učebny, výtvarný ateliér atd. 
 
Těmito metodami a s kvalitním zázemím můžeme u dětské populace velmi příznivě probudit, 
resp. zlepšit koordinaci fyzické a psychické kondice, posílit zvláště oblasti emocionální a také 
sociální inteligenci. V podstatě jde pouze o důsledné uplatnění slavného vizionářského hesla 
doktora Miroslava Tyrše z poloviny 19. století: „V zdravém těle zdravý duch“. Přesto, že si 
ho dodnes můžeme přečíst na průčelích asi šesti set zbylých sokoloven v ČR, už nám jakoby 
uniká jeho pravý obsah.  
 
S první právě odrůstající „digitální generací“ si  rodiče nevědí rady, pedagogové rezignují, 
pediatrové, psychologové a  orthopedové varují …. přesto jsou tu reálné šance k nápravě, 
které musíme využít a vytvořit kvalitní podmínky, ale nejen na té špičkové, ale především na 
masové – zájmové - občanské úrovni ….  přímo ve školách a kvalitně vybavených školních 
areálech! Správně fungující a dostatečně atraktivní školní komunitní centrum prezentuje 
zdravé sociální vazby, podporuje zdravý životní styl a také vytváří pozitivní vztah jeho 
uživatelů vůči svému  regionu, občanské komunitě ….. a radnici. 
 



Smysl a cíl studie  
 
Demografické studie a analýzy kulturní a vzdělávací infrastruktury prudce se rozrůstajícího   
správního území Praha ukazují nezdravou centralizaci, resp. nevyváženost mezi Prahou 1 a 
„periferními“ městskými částmi – např. na celém levém břehu Vltavy je jen jediná skutečná 
divadelní budova (Švandovo divadlo – ovšem pouze 300 míst), zatímco na pravém břehu je 
jich devět – z toho šest v Praze 1! Jakoby většina městských částí ani nevěřila, že jsou 
schopny vybudovat tak silnou kulturní komunitu, která udrží provoz živého umění – divadla 
….. a že by do jejich čtvrti lidé jezdili za kvalitním uměním a osvětovými akcemi?! 
 
Tento urbanistický syndrom se týká většiny evropských a řady světových metropolí -  
historickým vývojem vznikly jakési „satelitní noclehárny“ vedle dobře dostupných 
atraktivních historických center slavných kulturních metropolí.  
 
Celá řada magistrátů a radnic - a také Evropská unie obecně – se snaží již desítky let tuto 
nezdravou metropolitní centralizaci rozbít. Rozumní politici všemožně podporují „regionální“ 
(ve velkoměstech „periferní“) kulturu - divadelní síť a multifunkční vzdělávací a kulturní 
centra dostupná občanům přímo v „jejich“ čtvrti, resp. na „jejich“ náměstí! Promyšlené a 
profesionálně organizované občanské, studentské a žákovské aktivity (kulturní, umělecké, 
sportovní, společenské a relaxační) mohou vytvořit pozitivní atmosféru pro uplatňování 
aktivních občanských postojů a doslova  vyjasnit vztah ke „svému“ městu. 
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