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Dobrý den sousedé, 

 

především chceme popřát klidné a šťastné vánoční svátky 2016. Jako tradičně pořádá TCP o 

Vánocích řadu akcí čerpajících z pastorální atmosféry – vzhledem k tomu, ţe naše představení 

v divadlech jsou jiţ vyprodaná, chceme uměleckou práci našich studentů přiblíţit sousedům 

přímo v našem sídle na Žvahově - v pátek 16. prosince od 16,30 hod. (viz pozvánka). 

 

Chceme také velmi poděkovat za projevy cenné občanské solidarity v souvislosti s hrozící 

výpovědí TCP ze Ţvahova v létě 2018. Vzhledem k četným  dotazům na to, co bude s areálem 

Ţvahov dále, kdy zase zruší základní školu, kdo pozemek koupí a co na něm postaví, atd., vás 

chceme ujistit, ţe naše společné  plány samozřejmě jako vţdy v naší  více neţ půlstoleté 

historii uhájíme nejen v zájmu Základní školy a TCP, ale i vybudování kvalitního 

komunitního centra na tomto mimořádně atraktivním pozemku. Zároveň budeme i nadále 

hájit řádnou správu obecního majetku a efektivní hospodaření s prostředky Prahy 5 – přesně 

tak, jak by měla fungovat zdravá občanská společnost. Kdyby kdokoliv z občanů chtěl 

vyslechnut a ověřit podrobnosti o jednotlivých  kauzách, studiích, projektech a plánech na 

Ţvahově, ihned se mu budeme věnovat. Odkazy na web TCP: 

 

http://www.tanecnicentrum.cz/Vize-Zvahov-2017/ 

http://www.tanecnicentrum.cz/Mayday-Zvahov.htm 
 

Naopak, poslední konflikt s dotčenými radními vyuţijeme – předpokládáme společně 

s aktivními občany Prahy 5 – k posílení občanského sebevědomí a k nápravě všech 

identifikovaných chyb. Pro dezinformované zastupitele, kteří jsou nepochopitelně rozhořčeni 

z upřímných a konstruktivních kritických postojů TCP, se stane snaha o „vyčištění“ Ţvahova 

důleţitým testem „etiky veřejné sluţby“. Slibujeme, ţe věnujeme veškeré odborné znalosti, 

politické a společenské zkušenosti, energii a prostředky pro realizaci cílů, které jsme vám i 

sobě slíbili splnit jiţ v roce 2005 a dobře se tentokrát připravíme na příští předvolební 

komunální kampaň v Praze 5 v roce 2018.  

 

S tím si ale dnes nebudeme kazit Vánoce 2016 – těšíme se na setkání na „našem“ úţasném 

komunitním Ţvahově u ústí mystického Prokopského údolí!       

 

V Praze dne 12. prosince 2016 

 

 

Mgr. Pavla Königsmarková    PhDr. Vlasta Schneiderová 

zástupkyně ředitelky TCP    ředitelka TCP 

členka Školské rady TCP 

 

příloha: pozvánka na Vánoční taneční scénu Ţvahov 2016 

 

  

         občanům Hlubočep, resp. Prahy 5 
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