
 
 

Mayday Žvahov:  „TCP pokračuje ve válce s prohnilou radnicí v Praze 5“  
 

Především chceme občany ujistit, že TCP má i nadále své sídlo ve školním areálu Žvahov, kde 

úspěšně čelí - za posledních 13 let již pátému - útoku radnice Prahy 5.  Někteří komunální 

politici zde vůbec nepochopili principy samosprávné demokracie, nepřijali participaci 

odborníků a občanů a odmítají jakoukoliv kritiku obecně. TCP patří mezi nejvýraznější kritiky 

porušování zákonů, hrubých chyb při správě obecního majetku, tunelování veřejných 

prostředků a diletantských postupů v investiční činnosti. Například v kontrolním výboru leží již 

léta devět konkrétních – a nikdy neřešených – kauz zpracovaných experty TCP.  
 

Nicméně, po našem vítězství u Ústavního soudu (2013) a důrazném varování Magistrátu (2014) 

radnice Prahy 5 opakovaně slibovala respektování nájemní smlouvy TCP na dobu neurčitou a zásadní 

revitalizaci areálu pro dvě školy (TCP a obnovenou ZŠ) - ujišťovala o tom veřejnost, naše partnery i 

politiky. Přesto jsme radní soustavně upozorňovali, že provoz TCP (konzervatoř – gymnázium – 

umělecká agentura), jako prestižní odborné občanské instituce s nadregionální, resp. mezinárodní 

působností, je mimořádně náročný a musí být zajištěn minimálně s pětiletým předstihem – opět jsme 

byli ujišťování, že máme zbytečné obavy a radnice s TCP definitivně počítá - bylo to výslovně 

uvedeno i v konkrétních dokumentech školského výboru a usnesení radních. 

 

Přesto se 16. února 2017 rozhodlo 27 zastupitelů Prahy 5 schválit výpověď TCP z areálu již za 17 

měsíců, tedy k 31. 7. 2018. Tento postup je jednoznačně „v rozporu s dobrými mravy a principy 

poctivosti“. Celkový přístup k TCP je šikanózní a je zde výrazně porušena „etika veřejné služby“. 

V tomto smyslu zpracovali právníci TCP žalobu na neplatnost výpovědi a předběžné opatření soudu 

potvrzuje jeho setrvání v areálu Žvahov. Pro obě školy je to ale jen další nepřijatelné provizorium – 

radnice důsledně (nekvalitně, zdlouhavě a draze – bez participace uživatelů, odborníků a občanů) 

rekonstruuje pouze základní prvky areálu, zrušila plánované dostavby (především dvě malé tělocvičny 

i nástavby pavilonů) přesto, že soustavně hrubě neplní plán investiční činnosti. Navíc přímo v areálu 

ve dvou pavilonech nadále protiprávně působí komerční výrobní firma. Radnice se snaží i dalšími 

diletantskými zásahy do provozu „své“ Základní školy postavit školu, rodiče i občany proti TCP.  

 

To ale nemůže být účinné – občané nejsou žádné ovce a jistě neztratili paměť ani soudnost, kromě 

toho i při zběžné prohlídce areálu a dokumentace je zřejmá naprostá nekompetentnost 

zainteresovaných politiků – v posledním volebním období jsou to především starosta Richter (TOP 

09), místostarosta Šolle (KDU-ČSL) a radní Damašek (TOP 09) a Homola (letos zřejmě STAN)!  

 

TCP se pokouší společně s téměř dvaceti občanskými spolky v Praze 5 situaci napravit a v říjnových 

volbách Prahu 5 alespoň trochu „vyčistit“. Ale uvědomujeme si, že vzhledem k tradiční pasivitě 

většiny občanů to bude obtížné. Proto současně jednáme s Magistrátem o radikálním zkvalitnění 

prostorových podmínek uměleckého školství v Praze – což se nyní akutně týká především nového 

sídla TCP.  

 

Radní Prahy 5 mají „za úkol“ vyklidit, resp. zlikvidovat TCP, aby občanům ukázali svou sílu a moc, 

aby je jasně varovali, jak se mají vůči radnici „chovat“. My naopak musíme občany ujistit, že moderní 

zdravá občanská společnost musí být napříště spravována úplně jinak, bez samolibosti, zpupnosti a 

komplexů – otevřeně, kompetentně a efektivně  ….. výhradně v zájmu občanů! 
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