
 „Černá listina“ v kauze „Mayday Žvahov“ 
 

Současní radní a zastupitelé, kteří se aktivně angažovali  
proti TCP a školnímu areálu “Žvahov“ v období (2008 – 14) 

 

 

hlasovali proti pokračování revitalizace školního areálu Žvahov (05/2009): 
JUDr. Milan Jančík, MBA (ODS) 
Bc.Lukáš Herold   (ODS) 
Mgr. Lucie Vávrová Ph.D.  (ODS) 

a ostatní: 
zdrželi  se:  Michal Šesták (ČSSD), Aleš Kohout (SNK ED), Vojtěch Zapletal (ODS), Jitka 
Matoušková (NEZ),  nehlasoval: PhDr. Milan Kudrys (ČSSD)  
 

radní - hlasovali kladně o žalobě na vyklizení TCP z areálu Žvahov (07/ 2010): 
Bc.Lukáš Herold   (ODS)    
PhDr. Milan Kudrys   (ČSSD) 
Michal Šesták   (ČSSD) 
Mgr. Lucie Vávrová Ph.D.  (ODS)     
Vojtěch Zapletal   (ODS) 

 

radní – bez řádného jednání a usnesení rady nebo zastupitelstva rozhodli o pokračování 
žaloby MČ Praha 5 proti TCP (12/2010), průběžně (2011 – 13) schvalovali chybné soudní 
rozsudky a také exekuci TCP ze Žvahova:  
MUDr. Radek Klíma  (TOP 09) – přímá odpovědnost za pokračování žaloby a prohrané rozsudky 
Ing. Miroslav Zelený  (TOP 09 – Uzdravme naši politiku)  
Jaroslav Nedvěd  (ČSSD – UNP) – přímá odpovědnost za pokračování žaloby! 
Bc. Pavel Kroha  (TOP 09) 
Mgr. Patrik Havlíček  (TOP 09 – UNP) 
Marek Kukrle   (VV – UNP) 
JUDr. Naděžda Kratochvílová (TOP 09 – ZZ Top 09 - UNP - Restart) 
Michal Šesták  (ČSSD – UNP - nezávislý), výrazně negativní postoj k TCP!!!  
 

úředníci – vedoucí odborů MČ Praha 5: 
Ing. Dana Nacházelová, ved. odboru výstavby (do 2009 - již funkci nevykonává)  

– schválení (2005 a 06) a zrušení (2008) stavebních povolení (na pokyn starosty!) 
František Brabec, ved. odboru správy majetku (do 2008 - již funkci nevykonává)  

– předražení 3. etapy rekonstrukce + zrušení všech dalších prací 
Pavel Plichta, ved. odboru obchod. aktivit (do 2010 - již funkci nevykonává)  

– neplatnost nájemní smlouvy a následná šikana a obstrukce při správě areálu 
JUDr. Jan Dufek, ved. odboru občansko správního, odmítnutí bezpečnostních opatření TCP a  

narušení bezpečnosti v areálu -  omezení provozu školy – opakované pokuty ve  
výši 10 + 40 + 50 tisíc Kč,  jasný protekcionizmus vůči firmě Danilo Česal zřejmě  
na pokyn starosty Jančíka, tento postup MČ zastavil až pokyn Magistrátu HMP  

 

soud I. stupně – Obvodní soud pro Prahu 5  - potvrdil existenci nájemní smlouvy, ale  
považuje ji za neplatnou, protože příloha č. 1 neobsahuje přesný popis 
„předmětu nájmu“ -  rozsudek o vyklizení TCP z areálu Žvahov  
-   JUDr. Michal Holub 

soud II. stupně - odvolací Městský soud v Praze 1 – potvrzení rozsudku OS Prahy 5  
-   JUDr. Daniela Benešová, Mgr. Richard Toman, JUDr. Zdeněk Stibral   



Nejvyšší soud  - potvrdil existenci nájemní smlouvy, ale z procesních důvodů se odmítl  kauzou  
podrobně zabývat  

Ústavní soud všechny rozsudky soudů nižších instancí odmítl a zrušil  28. 2. 2013! 
 
Tito lidé přímo způsobili škody nebo svou loyalitou vážně poškodili majetek a ekonomiku ... a 
především pověst Prahy 5, zavinili vážné morální, správní i ekonomické chyby a úplně zlomili 
naši víru ve veřejnou samosprávu a demokratické principy řízení obce. Konflikt s TCP nebyl 
žádnou právní bitvou o paragrafy a znění zákonů, šlo pouze o obecnou lidskou morálku a 
mravnost přesně tak, jak to po pěti letech zbytečných soudních sporů zformuloval až Ústavní 
soud: „Jestliže veřejná samospráva vytvoří a předloží občanům smlouvu, musí ručit za její 
správnost a případné vlastní chyby okamžitě opravit ... nikoliv za to šikanovat nebo dokonce 
trestat smluvní partnery!!! Kdo na zjištění tak samozřejmé a jednoduché pravdy potřebuje 
Obvodní, Městský Nejvyšší a Ústavní soud a utratí při tom stovky tisíc Kč za právní služby, měl by 
okamžitě opustit veřejný prostor  a pokusit se zcela od počátku vystavět svůj morální profil. 
Nikdo z výše uvedených zastupitelů se nám za hrubé chyby a obstrukce dosud neomluvil! Rada 
MČ v květnu 2013 nakonec stáhla žalobu proti TCP pouze „ze strategicko – taktických důvodů“! 
 
V průběhu „Mayday Žvahov“ jsme museli Prahu 5 opakovaně prezentovat jako korupcí, 
nekorektností a nekompetentností prosáklá městská část ovládaná kmotry a politickými 
podnikateli té nejnižší úrovně. Tuto ponižující a velmi nebezpečnou epidemii komunální politiky 
v Praze 5 citlivě a solidárně vnímali tradiční partneři TCP, rodiče studentů, odborná a kulturní 
veřejnost a většina z nich to dala jasně a veřejně najevo – viz signatáři kampaně „Mayday 
Žvahov“ (záštity UNESCO, MK, MŠMT, ND, AMU, DÚ a dopisy osobností jako Jiří Kylián, Petr 
Zuska, Vladimír Vašut, Attila Egerházi, Jiří Šesták, Ilja Šmíd nebo Božena Brodská).  
 
 
V Praze dne 20.11. 2014       
 
       Statutární orgány TCP 
 
p.s. 
Praha 5 musí učinit zásadní očistu – zbavit se viníků i alibistů, pokrytců a užitečných idiotů mezi 
zastupiteli i úředníky, odstranit staré a zprofanované tváře, bezcharakterní lobbysty, vychytralé 
poradce  a skryté, zbabělé a bezohledné kmotry. Komunální stranická politika selhala – zbyli jen 
slušní sousedé a bolestně se rodící aktivní občanská společnost. 
 


