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„Prohlášení TCP k 17. listopadu“ 
 

Taneční centrum Praha (konzervatoř a gymnázium) reprezentuje několik generací českých a 

zahraničních umělců, učitelů a studentů, kteří se velmi aktivně zapojili do kulturního 

undergroundu již v 60. – 80. letech minulého století (založeno 1961). Centrum se intenzívně 

podílelo také na demokratické transformaci naší společnosti v posledním čtvrtstoletí. Proto i 

dnes cítíme zásadní odpovědnost za rozvoj aktivní občanské společnosti, za morálku a 

efektivitu komunální politiky a také za pozitivní přístup veřejnosti ke školství a kultuře 

v regionu, kde sídlíme. Připomínáme, že TCP je „obecně prospěšnou společností“ (resp. 

„veřejně prospěšnou právnickou osobou“) vytvořenou a řízenou významnými představiteli 

české kultury a zahraničními experty.  

 

V posledních deseti letech jsme – vzhledem k nově budovanému sídlu ve školním areálu 

Žvahov – vstoupili do přímého kontaktu, resp konfliktu s Úřadem Městské části Praha 5, kde 

jsme identifikovali zásadní hrubé chyby při správě financí i obecního majetku, porušování 

konkrétních zákonů a „etiky veřejné služby“ některými komunálními politiky. Důsledný 

postoj a aktivní odpor TCP vůči těmto nepřijatelným praktikám, vyjádřený po neúspěšných 

jednáních s radnicí několika trestními oznámeními, ale způsobil škole obrovské potíže: pět 

soudních sporů (vítězství až u Ústavního soudu), vyhlášení exekuce ze sídla, intriky, šikana a 

pomluvy ze strany dotčených představitelů Prahy 5. TCP muselo vynaložit značné náklady na 

udržení provozu v cíleně devastovaném školním areálu (již 11,5 mil. Kč) a celá řada jeho 

investic (především projekt „Komunitního centra Žvahov“) byla zmařena nebo odložena. Ale 

především byla naprosto zmařena důvěra ve veřejnou samosprávu. Naopak, TCP vnímá 

výjimečnou solidaritu a záštitu spolupracujících institucí i osobností (UNESCO, MK, MŠMT, 

AMU, ND, Jiří Kylián, Petr Zuska, Helena Illnerová, Vladimír Vašut a další).           

 

V příštím týdnu začnou fungovat nové zastupitelské a výkonné orgány Prahy 5, proto věříme, 

že dojde k naprosto zásadní změně přístupu radnice vůči školnímu areálu Žvahov. Především 

žádáme upřímnou sebereflexi všech, kteří se podíleli na negativních krocích vůči TCP 

v minulosti … a urychlené korektní ukončení všech krizových kauz a uhrazení všech dluhů. 

Směrem do budoucnosti opět nabízíme veškeré odborné a společenské kapacity – i původní 

projekty TCP -  v oblasti školství, kultury a občanského sektoru v Praze 5 a konkrétně: 

dobudování „Komunitního areálu Žvahov“ jako špičkového centra pro vzdělávání, kulturu a 

sport evropských parametrů. V emocionální atmosféře 17. listopadu prosíme zastupitele i 

občany Prahy 5 a naše sousedy na Žvahově, aby tento text i konkrétní návrhy TCP brali 

nesmírně vážně – naše občanská zodpovědnost a nadšení jsou bezmezné …. ale trpělivost je 

po deseti letech „spolupráce“ s radnicí Prahy 5 již téměř vyčerpána!     

 

V Praze dne 17. listopadu 2014 

 

Ing. Antonín Schneider  Ing. Jakub Švanda  PhDr. Vlasta Schneiderová 

manažer     ekonom   ředitelka  

 

   Zastupitelé Prahy 5 

   Signatáři „ZaPět“ 

   Spolupracovníci, rodiče a studenti TCP 


