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Dobrý den zastupitelé Prahy 5, 

jménem Tanečního centra Praha – konzervatoře a gymnázia (jednoho ze zakládajících členů platformy 

ZaPět) vás chceme informovat o situaci na Ţvahově a ţádáme o občanskou podporu pro naší pozici 

důsledného „whistleblowera“. 

Rada naší městské části dne 23.11.2016 přijala záměr vypovědět TCP od 1.7.2018 nájemní smlouvu 

na školní areál Ţvahov. Rozhodnutí o výpovědi bude ještě předloţeno ke schválení zastupitelstvu 

počátkem roku 2017. Důvody Rady uvedené v důvodové zprávě a mediálních zprávách jsou – stejně 

jako několikrát v minulosti - překroucené nebo úplně falešné, coţ mohou slušní občané, rodiče, učitelé 

a uţivatelé Ţvahova dobře a rychle demaskovat. 

Skutečným důvodem výpovědi je pokus o umlčení hlasu významné občanské instituce, která od roku 

2005 veřejně upozorňuje komunální politiky na chybnou správu obecního majetku. „Jančíkova“ Rada 

i starosta R. Klíma prohráli všechny soudní ţaloby, radnice neuhradila dluhy z několika rekonstrukcí 

TCP,  areál byl dlouhá léta cíleně devastován a neefektivně spravován (zdokumentované důkazy 

můţeme předloţit). Rada ignoruje porušování zákonů a bezpečnostních předpisů, výzvy TCP 

upozorňující na chyby v projektech a rozpočtech a na předraţování zakázek v areálu – přesně takto 

motivujeme naše studenty ve společenských vědách k vytváření „zdravé občanské společnosti“. 

„Dotčení“ radní záměrně poškozují práci prestiţní umělecké školy a současně příkladné občanské 

instituce, která prokazatelně pracuje ve veřejném zájmu nejen v Hlubočepích a Praze 5,  ale i v 

celostátním a mezinárodním kontextu.  

TCP má podporu významných organizací i osobností, je mimořádně aktivní i v podpoře vzdělávacích 

a komunitních aktivit a jejich odborného  zázemí – viz kompletní studie vyuţitelnosti komunitního 

centra Ţvahov (referenční dopisy a studie na webu TCP). Po konzultacích  s  občany,  rodiči,  studenty 

a odbornými institucemi vyzýváme radu aby: 

1) respektovala zákony a pravidla bezpečnosti ve školním  areálu – konkrétně bezpečnostní 

opatření TCP (cizí vozidla musí být v areálu doprovázena navštívenou osobou) a vydala 

usnesení k vyklizení výrobní a obchodní firmy Dantik k 31. 7. 2017  

 

2) zajistila činnost koordinační skupiny „Vize Ţvahov“ pro střednědobou  revitalizaci areálu na 

“komunitní centrum” pro vzdělávání, kulturu, sport a pro environmentální a polytechnické 

aktivity občanů (viz “Studie vyuţitelnosti TCP” a “Vize ZŠ”) 

 

3) zásadně přehodnotila komunikaci a spolupráci s TCP a společně jsme dořešili všechny 

problémové kauzy shromáţděné a zdokumentované na Ţvahově (18 “kostlivců”) 
 

Vyzýváme všechny zastupitele Prahy 5, aby odmítli rozhodnutí  Rady o výpovědi TCP k 31.7. 

2018 a naopak pomohli dořešit výše uvedenou problematiku školního areálu Ţvahov  

(podrobně viz webové stránky TCP) v zájmu kvalitního rozvoje tohoto cenného území. 

http://www.tanecnicentrum.cz/Mayday_Zvahov.htm 

.   
V Praze dne 8. prosince 2016 Ing. Antonín Schneider 

manaţer 
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