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Vážený pane starosto, 

obracím se na Vás jako bývalá předsedkyně České komise pro UNESCO. Vždy jsem s velkým 

potěšením sledovala aktivity TCP (Tanečního centra Praha)-konzervatoře na území Prahy 5. 

Obdivovala jsem, kolik jedna organizace může vtělit pod svá křídla aktivit prospěšných pro 

společnost: propojení gymnaziálního studia a konzervativní výuky; pořádání vysoce 

uměleckých hodnotných představení se dvěma studentskými soubory; pořádání festivalů a 

přehlídek pro juniorské, studentské a žákovské soubory, např. Mezinárodní týdny tance, 

Letní taneční workshop, Taneční učitelé roku; organizace distančního studia pro 

neaprobované taneční pedagogy v ZUŠ; apod. TCP-konzervatoř se vpravdě snaží prosadit 

plodný model úzkého a silného propojení studia s uměleckou a divadelní praxí. Přestože 

práci TCP-konzervatoře sleduji jen zpovzdálí, ráda bych upozornila na poslední aktivity této 

organizace  z března t. r., a to na úspěšné uvedení Baby baletu Praha a Baletu Praha Junior 

ve Stavovském divadle v rámci cyklu Hosté Baletu ND v tanečním představení „Vítej na 

světě“ na písně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, resp. v představení „Nulová gravitace 

2016“. 

TCP-konzervatoř sídlí ve školním areálu Žvahov a v mimoškolní době poskytuje své výukové 

prostory žákovským a občanským aktivitám pro jejich sportovní a kulturní činnost; slouží 

tedy i jako komunitní centrum. K realizaci své bohaté a kulturní činnosti, a to často i na poli 

mezinárodním, by však TCP potřebovalo kvalitní sídlo, a to současný areál bohužel není. TCP 

proto vytvořilo studii „Revitalizace areálu Žvahov“, kterou se však dosud nepodařilo prosadit. 

Upřímně Vás prosím, vážený pane starosto, abyste z moci své funkce pomohl TCP-

konzervatoři upravit školní areál Žvahov tak, aby se tam záslužná výchovná a umělecká 

činnost TCP mohla plně rozvíjet v důstojných podmínkách ku prospěchu Prahy 5, hl. m. Prahy 

a celé naší společnosti. 

S poděkováním a přáním hezkého jara 
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