
TCP:  text pro veřejné vystoupení občana při zasedání Zastupitelstva Prahy 5 
 
Dobrý den představitelé Prahy 5, 
 

zastupuji rodičovskou veřejnost, která ve spolupráci s vedením Tanečního centra Praha již 
dvanáct  let udržuje havarijní provoz ve školním areálu Žvahov, prosazuje jeho revitalizaci a 
rekultivaci do podoby kvalitního sídla pro dvě školy a tolik chybějící komunitní centrum pro 
kulturu, sport a další občanské aktivity. 
   

Občanská instituce TCP („ústav“) má státní akreditace pro veřejnou vzdělávací a kulturní 
službu – je tedy přirozeným partnerem radnice, která také vykonává veřejnou službu při 
správě našeho majetku. 45 zastupitelů,  320 úředníků a osmiset milionový rozpočet musí 
prokazatelně sloužit přesně těmto účelům.  
 

Havarijní situace je zcela neopodstatněná, protože peněz je dostatek – schválené investiční 
prostředky jsou čerpány z necelé poloviny (na Žvahově i v celé Praze 5). Zásadní problém je 
jinde: vůči radnici se chováme jako ve vyspělé občanské společnosti. Učitelé TCP přesně 
takto vychovávají studenty v občanské výuce a společenských vědách: aktivně se snaží 
participovat na rozvoji obce, korektně identifikují chyby a při nečinnosti radních se snaží je 
sami odstranit - na Žvahově  už nás to stálo řádově miliony korun a stovky hodin práce. A 
protože komunikace s radnicí správně nefungovala, zpracovávali jsme znalecké posudky, 
právní, technologické i  ekonomické analýzy a hygienické protokoly, na situaci reagoval 
Magistrát, politické instituce i řada osobností ..... hodnocení přístupu radnice k TCP je 
dokonce v  rozsudcích soudů všech stupňů včetně Nálezu Ústavního soudu.  
 

Nechceme ale utrácet za právníky, porážet radnici u soudů a podávat další trestní oznámení 
– chceme intenzívně pracovat pro občany a jejich děti a právem očekáváme korektní 
součinnost obce. Opíráme se nejen o Ústavu, zákony a analýzy odborníků, ale především o 
návrhy občanů i rodičů obou škol užívajících školní areál Žvahov ..... a  nyní již důrazně 
žádáme kompetentní  odpovědi radních – například zcela aktuálně: 
 

1) Proč radnice toleruje porušování standardní bezpečnosti ve školním areálu Žvahov, 
nevyšetřuje vážná zjištění o protiprávním stavu a nerespektuje potřeby obou škol?  
 

2) Proč radní nezajistili vyklizení výrobní a obchodní firmy Dantik, která zde 
dlouhodobě hrubě porušuje Územní plán i vlastní nájemní smlouvu a zabírá prostory, 
které obě školy i občané nezbytně potřebují pro školní a komunitní provoz? 
 

3) Na Žvahově již došlo k hrubým strategickým chybám, zásadním provozním 
komplikacím, ke zbytečným a výrazně předraženým nákladům.     Proč radnice dosud 
neustavila odborníky i občany požadovanou „koordinační skupinu“ pro formulování  
a přípravu „Vize komunitního centra Žvahov“  a nevyužila zde odbornou studii TCP? 

 
 
V Praze dne 22. listopadu 2016 
       Marek Reinisch 
       člen Školské rady TCP 
       občan Prahy 5 


