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Pane místostarosto, 

 

dne 10. 2. 2017 jste občanům Hlubočep zaslal dokument, který se zásadně týká kauzy „Mayday 

Ţvahov“ (aniţ jste ho zaslal také TCP). Je to fragment z právního rozboru externí právní firmy 

evidentně hrazeného z prostředků Městské části (tedy našich prostředků  – občanů Prahy 5). 

Z dokumentu není zřejmé, kdo,  kdy a proč ho vypracoval – záměrně je vymazáno záhlaví i 

zápatí i všechny časové  údaje o dokumentu a jeho autorech. Ale především jeho obsah je 

naprosto  zkresleným a účelově dezinformačním textem, který úplně zamlžuje  pravou podstatu 

žaloby MČ na vyklizení TCP ze Žvahova z roku 2010, průběh všech soudů i skutečný obsah 

všech rozsudků. Doufám, že zastupitelé i občané Prahy 5 jsou již dostatečně zkušení a vaše 

informace neberou vážně!? Bohužel  obecně to ale velmi poškozuje pověst samosprávné 

demokracie a jejích orgánů. 

 

TCP můţe zájemcům předloţit text ţaloby (Jančík, Herold, Vávrová, Zapletal) i její upravenou verzi 

(R. Klíma) včetně příslušných rozsudků. Celá tato právní kauza byla nehorázným útokem proti 

významné vzdělávací instituci, která poctivě a oprávněně kritizovala hrubé chyby a nešvary komunální 

politiky v Praze 5 – byla ostudným morálním, správním a politickým selháním celé této generace 

místních politiků. A je naprosto zákonité, ţe tito „politici“ s TCP vše prohráli  ...... a je neuvěřitelné, ţe 

se některá tato jména znovu  v komunální politice objevují! 

 

Aktuální výpověď TCP ze Ţvahova „bez udání důvodu“ (resp. s důvody zcela falešnými) je jen 

pokračováním toho bezprecedentního útoku – jen s pomocí nových posil: Šolle, Richter, Homola, 

Damašek .... a zřejmě ještě dalších. Vaše „aktivity“ zásadně poškozují práci TCP nejen směrem 

k našim studentům a pedagogům, ale i k odborné a kulturní veřejnosti, včetně hlubočepských občanů a 

jejich dětí. Jsme velmi rozhořčeni, ţe zúčastněné politické strany připustí na radnici Prahy 5 takovou 

personální krizi..... a ţe občané Prahy 5 dlouhodobě připustí takto pokřivenou komunální atmosféru, 

ve které není moţné řádně vykonávat „veřejnou vzdělávací a kulturní sluţbu“ a vyuţít zcela 

výjimečný odborný potenciál, který TCP neustále nezištně nabízí – mimo jiné i v regionu, kde sídlí. 

 

Jménem TCP – i jako občan Prahy 5 – vás důrazně žádám, abyste neprodleně zveřejnil celý 

zaslaný právní dokument včetně identifikace autorů, data zpracování a také ceny této práce 

hrazené z veřejných prostředků - doufám, že nebudeme muset opět vše opakovaně urgovat a  

uplatnit Zákon č. 106 o veřejném přístupu k informacím?! Po zpracování všech těchto údajů 

zvážíme další kroky. 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2017  

       Ing. Antonín Schneider 

       manaţer 

 

 

  Mgr. Vít Šolle 

 místostarosta pro školství 

MČ Praha 5 


