
Občanské aktivity TCP – aktuálně v Praze 5 

TCP není jen školou,  je především jednou z prvních „občanských“ institucí naší kultury v poválečné 

historii. Jeho kořeny sahají do uměleckého undergroundu v roce 1961, po roce 1989 se ihned stalo 

„nestátní neziskovou organizací“ a postupně vytvořilo všechny její typy: nyní je „zapsaným ústavem“, 

dále byla zaloţena  „ nadace“  a  „spolek“  (umělecká agentura studentů a absolventů), které podporují 

jeho vzdělávací a uměleckou činnost a konkrétní akce. 

Většina know-how a také uměleckých,  manaţerských a občanských  zkušeností centra pocházejí ze 

zahraničí, členové vedení, pedagogického sboru i tvůrci odborných koncepcí mají většinou  intenzívní 

zahraniční praxi a i mnoho našich studentů, pedagogů a partnerů je zahraničních. Vzhledem k vývoji 

tanečního umění byly hlavní zdroje TCP vţdy za „ţeleznou oponou“ – především ve Velké  Británii, 

USA, Francii, Nizozemí, Belgii a Španělsku. To před rokem 1989 logicky působilo zásadní politický 

odpor a problémy .... a  paradoxně (z úplně jiných důvodů) čelíme  nepochopení,  obstrukcím a šikaně 

i nyní v Praze 5. Přitom v komunální politice  máme poměrně hluboké zkušenosti  - přímo na území 

ČR jsme  partnery, resp. poskytovateli „veřejné kulturní a vzdělávací sluţby“  jiţ šedesáti devíti 

městům, třem stovkám základních a středních škol a devadesáti ZUŠ a tanečním studiím. Naše 

spolupráce zde je pro obě strany vţdy velmi významná a perspektivní.   

Výše uvedené zkušenosti tedy formují naše představy o správně fungujícím občanském komunálním 

prostoru .... a právě toto je zřejmě podstata tak zásadního nedorozumění a konfliktů s některými 

politiky v našem sídle v Praze 5. Vzhledem k našim historickým zkušenostem TCP  prosazuje 

maximálně  efektivní  provoz  a hospodaření – kaţdá koruna, minuta času a čtvereční metr prostoru a 

také kaţdý nápad, připomínka a veškerá vynaloţená energie musejí být promyšleně vyuţity v zájmu 

vytčených cílů. Tak se - pro mnohé překvapivě - chováme i vůči „našemu“ školnímu areálu na 

Ţvahově.  Ano – je to skutečně majetek nás občanů, resp.  „obce jako územního společenství občanů“ 

-  ti ho svěřili do správy zvoleným zastupitelům, kteří jim tuto SLUŢBU nabídli ve volbách (opravdu 

slíbili občanům slouţit, nikoliv despoticky vládnout)! Nelze předpokládat, ţe občan hodí několik 

papírů do urny a pak bude čtyři roky “drţet hubu“ a jen bezradně sledovat, jak se jeho majetek 

systematicky rozplývá nebo diletantsky poškozuje! Zastupitelé nemohou být překvapeni a uraţeni, ţe 

občan svůj majetek pečlivě sleduje, zajímá se o jeho stav a správu, klade otázky, připomínky a 

výhrady, oslovuje kontrolní orgány a trvá na podrobných odpovědích, analýzách a vyúčtování.   

TCP se původně snaţilo hrubé zanedbání Ţvahova zachránit vlastními silami a penězi, později 

upozorňovalo na systémové chyby, ţádalo nápravu, součinnost obce a jen se (úspěšně) bránilo 

útokům, obstrukcím a ţalobám. Aţ v posledních letech důsledně zveřejňujeme bolestně nabyté 

zkušenosti a koordinujeme naší osvětu, resp. politickou terapii s dalšími občanskými aktivitami, 

Magistrátem, poslanci a senátory Parlamentu ČR. Údajně kontroverzní  „pan Schneider“ (manaţer 

odpovědný za sídlo TCP), pouze důsledně dodrţuje výše uvedený postup, všechna zjištění – při 

nefunkčnosti kontrolních mechanizmů a zpětné vazby obce – dokládá analýzami, posudky a audity 

hrazenými z prostředků TCP, koná pouze nezbytné právní kroky a snaţí se prosadit morální, 

politickou  – někdy i trestně právní – odpovědnost pověřených radních, zastupitelů a úředníků.  

TCP musí trvat na reflexi a omluvě viníků za prohrané soudní spory, na úhradě notorických dluhů, 

zpracování všech „ţvahovských“ kauz Kontrolním výborem Prahy 5, splnění všech slibů o 

rekonstrukci Ţvahova, ukončení dezinformační kampaně vůči TCP a zahájení standardní občanské 

diskuse (postrádáme odpovědi od starosty, předsedů několika zastupitelských klubů i předsedů 

některých výborů). Hrozby výpovědí TCP rozhodně nejsou korektní odpovědí! Prosíme zodpovědné 

zastupitele, představitele občanských iniciativ i občany, aby vyuţili naší energie, kapacity a aktuálních 

zkušeností a společně jsme prosadili „vyčištění“ Prahy 5 a efektivní správu našeho majetku zde! 
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