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Kauza3
Nezávislý občanský zpravodaj Prahy 3.
září / říjen 2010
Kauza3 je občanský časopis Prahy 3, který vznikl jako otevřená alternativa zdejších Radničních novin. Je 
otevřený názoru všech politických i nepolitických subjektů Prahy 3. Kromě tištěné podoby se již 4 rokem 
můžete na stránkách www.kauza3.cz dočíst další pravidelně zveřejňované zprávy z naší městské části.
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Společné prohlášení 
politických stran 
a občanských iniciativ 
v Praze 3 ke komunálním 
volbám v říjnu 2010

Tento veřejný dokument otevřeně de-
klaruje společný názor několika de-
mokratických politických stran a ob-
čanských iniciativ Prahy  3 na níže 
uvedená témata. Cílem dokumentu 
je zahájení spolupráce vedoucí ke 
zlepšení politické kultury, větší ote-
vřenosti radnice, transparentnosti 
hospodaření a  potírání korupčního 
prostředí v Praze 3. Tento dokument 
však není závazkem k jakékoli koalici.

Přihlašujeme se k následujícím prio-
ritám komunální politiky v Praze 3:

1. Budeme prosazovat otevřenou 
politiku. Pod tímto pojmem 
myslíme především zajištění za-

stoupení všech zvolených poli-
tických stran ve výborech zastu-
pitelstva a komisích rady. O zá-
věrech z jednání rady MČ chce-
me aktivně informovat veřejnost 
především pomocí zápisů zve-
řejněných na internetu.

2. Máme zájem na zprůhlednění 
hospodaření všech obecních fi-
rem Prahy  3 (firmy ve stopro-
centním vlastnictví městské části). 
Firmy musí podléhat kontrole za-
stupitelstva a  obyvatel Prahy  3. 
Obecní firmy nesmí být nadále 
trafikami pro loajální zastupitele.

3. Prosadíme komplexní audit 
hospodaření Prahy  3 včetně 
obecních firem některou z reno-
movaných auditorských společ-
ností a o jeho výsledku budeme 
informovat veřejnost.

4. Usnesení rady Prahy 3 budou 
na internetu zveřejňovány včet-
ně příloh.

5. Nesouhlasíme se stávajícím po-
jetím Radničních novin Pra-
hy 3. Máme zájem, aby toto obec-
ní periodikum nabízelo i alterna-
tivní názor z řad opozice a chce-

me se vyvarovat jeho zneužívání 
k osobní propagaci vedení radni-
ce. V  redakční radě Radničních 
novin bude mít svého zástupce 
každá strana zastoupená v Zastu-
pitelstvu MČ Prahy 3.

6. Zprůhledníme grantovou poli-
tiku Prahy  3. V  kulturní komi-
si bude mít svého zástupce každá 
strana zastoupená v  Zastupitel-
stvu MČ Prahy 3 a zasednou v ní 
i nezávislí odborníci.

7. Stanovíme a  zveřejníme jasná 
pravidla pro výběr nemovitos-
tí určených k  privatizaci. Nej-
později do konce roku 2011 bude 
každý nájemník obecního bytu 
vědět, zda bude jeho byt zprivati-
zován či nikoliv. Stanovení cen za 
privatizované byty bude transpa-
rentní, znalecké posudky a jejich 
metodika veřejně přístupné.

Předsedové místních organizací dále 
uvedených uskupení potvrzují, že ten-
to závazek projednali ve svých orgá-
nech a svým podpisem stvrzují, že bu-
dou výše uvedené priority hájit při své 
práci v Zastupitelstvu MČ Prahy 3.

Doposud jsme přinášeli především zprá-
vy o událostech na radnici, nyní se však 
otevírá nová kapitola. Kauza3 přichází 
s projektem, který cílí na ty, kteří se budou 
ucházet o  přízeň voličů. Připravili jsme 
veřejný dokument zahrnující 7 priorit, 
které mohou zajistit otevřenost radnice 
a prevenci korupce v Praze 3. Svou pod-
poru (resp. závazek) tomuto dokumentu 
stvrdilo podpisem několik relevantních 

politických či občanských iniciativ s pů-
sobností v Praze 3, které tak veřejně dekla-
rují ochotu měnit zaběhnutou praxi stáva-
jícího vedení radnice a chtějí se podílet na 
zlepšení místní politické kultury.

V průběhu června jsme oslovi-
li představitele všech uskupení, která 
v  uplynulém roce spolupracovali s  na-
ším zpravodajem a  ostatním jsme tuto 
nabídku učinili na stránkách našeho 

zpravodaje. Projekt byl otevřený všem 
relevantním politickým silám v Praze 3. 
Mezi signatáře se nakonec zařadili ná-
sledující strany či občanské iniciativy:

 – Strana zelených
 – Věci veřejné
 – KDU-ČSL
 – občanské sdružení Žižkov (ne-

jen) sobě
 – ČSSD

prohlášení

Prohlášení kandidujících stran
Společné prohlášení politických stran a občanských 
iniciativ v Praze 3 ke komunálním volbám v říjnu 2010
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3 důvody, proč jít k volbám 
do obecního zastupitelstva

Demokratický systém je zcela zásadně postaven 
na svobodných volbách. Nevolit je škodlivé pro 
naši zemi. Nedávné volby do Poslanecké sně-
movny PČR ukázaly, že volby mají smysl.

Především v komunálních volbách máme mož-
nost ovlivnit problémy, které nás každodenně 
nejvíce trápí. V těchto volbách se rozhoduje o po-
čtu školek, parkovacích zónách, privatizaci obec-
ních bytů, o tom, kolik toho developeři na Praze 3 
nakonec postaví, o množství heren na Koněvce, 
neuklizených chodních a dalších problémech nás 
všech.

Námi zvolení lidé budou sedět na radnici v le-
tech 2010–2014. Oni určí charakter celého úřa-
du, ochotu úředníků a v neposlední řadě také 
tvář celé Prahy 3.

Po dlouhých 4 letech jsou tady opět ko-
munální volby, které rozhodnou, kdo 
usedne v  zastupitelstvu a  radě Prahy  3. 
Rozhodnou také o tom, kdo bude novým 
žižkovským starostou a jak se rozdělí víc 
než miliardový rozpočet naší obce.

Občanské sdružení Kauza3 vybízí 
všechny oprávněné voliče Prahy  3, aby 
se ve dnech 15.– 6. 10. 2010 účastnili vo-
leb do obecního zastupitelstva. Za zá-
sadní důvody vaší volební účasti pova-
žujeme tyto:

OS Kauza3.cz

Jít k volbám 
má smysl

Nadace Open Society Fund Praha
Tiskovina byla finančně podpořena Nadací Open Society Fund Praha (OSF Praha) v rámci gran-
tové výzvy „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“ z programu 
„Posilování role práva“ pro rok 2010. Nadace OSF nepodporuje politické strany a hnutí, stejně 
tak příspěvek není určen k propagaci či protěžování jedné politické strany či nezávislého kan-
didujícího seskupení a jeho programu. Tato tiskovina odráží výhradně stanoviska autorů a OSF 
Praha nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zde uvedené informace.



4 www.kauza3.cz

rozhovor

Jak a proč vznikla Kauza3?
Projekt Kauza3 vznikl v  roce 2007 

jako nezávislý internetový zpravodaj. 
Chceme být určitou alternativou k ofici-
álně vydávaným Radničním novinám. Ty 
podle nás neplní svou funkci, ale jsou spí-
še výkladní skříní politické strany, která 
zrovna ovládá radnici Prahy 3.

Už od začátku jsme si však uvědo-
movali, že čtenářská obec na internetu je 
limitovaná a  snažili jsme se získat pro-
středky na distribuci tištěné verze, což se 
nakonec podařilo. Aktuální číslo je v po-
řadí čtvrté nepravidelné vydání.

Jaké jsou vaše hlavní cíle? Předpo-
kládám, že nejde jen o kritiku jedno-
strannosti Radničních novin?

Posledních komunálních voleb 
v  roce 2006 se účastnilo pouhých 38  %  
voličů. Lidé sledují pouze parlamentní 
politiku a dění v místním zastupitelstvu je 
příliš nezajímá. Je to škoda, protože míst-
ní problémy jsou zcela odlišné a přitom 
do našeho života citelně zasahují. 

Cílem je popularizovat komunální 
politiku, přiblížit lidem dění na radnici, 
jejich práva a  možnosti při jednání se 
svými zastupiteli. Snažíme se o  větší 
transparentnost celého úřadu.

Mluvil jste o tom, že se bylo obtížné 
získat finanční prostředky pro tiště-
nou verzi. Jakým způsobem je finan-
cována?

Časopis je výsledkem práce 
stejnojmenného občanského sdružení. 
Zásadní měrou nám přispěla Nadace 
Open Society Fund Praha. Dále jsme 
získali prostředky od Nadace VIA 
a  v  neposlední řadě od našich čtenářů. 
Ti přispívají na transparentní účet. 

Pohyby peněz na tomto účtu je možné 
sledovat přes naše stránky. 

Všechny ty prostředky jsou vyu-
žity na tisk, distribuci a propagaci Kau-
zy3. Redaktoři pracují bez nároku na ja-
kýkoliv honorář a svou práci odvádějí ve 
svém volném čase.

Ze zájmu o tuhle část Prahy? Co vás 
s kolegy spojuje, kromě společné prá-
ce na projektu Kauza3

Já jsem se tu narodil, 31 let zde 
bydlím. S  kolegy mě asi spojuje urči-
tá nespokojenost se současným stavem 
místní radnice a  chuť s  tím něco dělat. 
Tým je jinak velmi rozmanitý, věkem 
i povoláním. Máme tu jednoho loutka-
ře, filmaře, podnikatele… A dá se říci, že 
všichni máme Prahu 3 rádi.

Proklamujete svou nestrannost a ne-
závislost – zároveň se ale ostře vyme-
zujete vůči současnému vedení Pra-
hy 3 z ODS. Není to protimluv?

ODS je neochvějným vládcem rad-
nice od počátku devadesátých let. Jestli-
že mluvím o nespokojenosti s děním na 
radnici, je logické v  tom vidět spojitost. 
Kauza3 je však od svého vzniku otevře-

na pro názory všech. Nabídku spolupráce 
(myšleno publikovat své názory) od nás 
dostali všichni řádně zvolení zastupite-
lé Prahy 3 a průběžně jsme ji připomínali 
i při různých osobních setkáních. Osobně 
jsem s nabídkou spolupráce zašel také za 
místním poslancem panem Reisiegelem 
a paní senátorkou Filipiovou (oba ODS).

Nestrannost je zajištěná právě naší 
otevřeností. Ostatně na www.kauza3.cz 
je názorová pluralita zřejmá a své posto-
je zde sdělují vzájemně soupeřící politic-
ká uskupení, pravice i levice.

Máte nějaké osobní vazby na politic-
ké strany, které kandidují v Praze 3?

Zmiňoval jsem pluralitu názorů 
na stránkách zpravodaje, podobné je to 
i v týmu Kauzy3. Každý z nás samozřej-
mě volí a má své osobní politické prefe-
rence. Vím, že své příznivce tu určitě mají 
Zelení, Věci veřejné, SNK-ED i TOP 09. 
Kolega Konvička se jako nezávislý do-
konce stal jedním z kandidátů Věcí veřej-
ných. Takže v tomto ohledu nejsme vůbec 
jednotní. Přesto – nebo spíše díky tomu 
– projekt funguje už čtvrtým rokem.

Rozhovor vedla Tamara Brázdová

O Kauze3 a jejích zakladatelích
S Jirkou Ptáčkem o tom, proč to děláme

Zakládající členové Kauzy3.cz. Zleva: (Michal Konvička, Mirek Trejtnar, Jiří Ptáček)
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fakta

Volební matematika není zas tak 
složitá, ale s  výsledky dovede pěkně 
zatočit. Volební systém do značné 
míry závisí na rozhodnutí místních 
zastupitelstev a  může se lišit i  mezi 
jednotlivými částmi Prahy. 

Praha  3 byla v  posledních komu-
nálních volbách rozdělena na čtyři malé 
volební obvody. V každém z nich usilo-
vali o  přízeň voličů jiní kandidáti. Na-
opak třeba Praha 1 měla obvod jeden, 
tedy každá politická strana zde kandido-
vala jen s jednou kandidátkou. 

Že to není podstatné? Omyl. 
Z  komunálních voleb do zastupitelstva 
Prahy  3 v  roce 2006 vzešla jako 
jednoznačný vítěz ODS – 45,75  % 
voličů. Na první pohled by se mohlo 
zdát, neměla většinu a  musela tedy 
hledat koaličního partnera – jenže zde 
zasáhla volební matematika. 

Díky nastolenému systému (viz 
rámeček) ODS získala 58,33 % mandátů 
a  dokázala místní radnici ovládnout 
zcela sama. Rozdíl mezi procentem 
získaných hlasů a  podílem mandátů 
v  zastupitelstvu činí překvapivých 
a velmi podstatných 12,58 %! 

A můžeme počítat ještě dále. K po-
sledním volbám se dostavilo pouhých 
38,32 % voličů. ODS tedy stačilo, aby ji 
k volbám přišlo podpořit jen 17,5 % oby-
vatel Prahy 3 s volebním právem – a zís-
kala většinu. 

Výše uvedený systém zajistil ODS 
na Praze 3 neotřesitelnou pozici. Ovlá-
dá zastupitelstvo, radu, rozpočet ve výši 

1 218 167 000 Kč, několik obecních ak-
ciových společností, grantovou politi-
ku a v neposlední řadě i Radniční novi-
ny Prahy 3. 

Praha  3 jde i  do letošních komu-
nálních voleb se stejným volebním sys-

témem. ODS jej znovu prosadila i přes 
hlasité protesty všech opozičních stran.

Jiří Ptáček

Získat většinu v zastupitelstvu? 
Stačí 17,5 % hlasů voličů …
… a  ovládáte rozpočet ve výši 1 218 167 000 Kč, 
granty, obecní firmy i Radniční noviny

Volební strana
Hlasy Zastupitelé
v % abs. v %

Občanská demokratická strana 45,75 21 58,33
Česká strana sociálně demokratická 15,16 5 13,89
Koalice SNK ED, KDU-ČSL 13,6 4 11,11
Strana zelených 10,68 4 11,11
Komunistická strana Čech a Moravy 8,53 2 5,56
Volba pro město – NK (Pravicový klub) 2,81 0 0
DOHODA pro Prahu 3 2,54 0 0
SONOB se Zelenými za ochranu bydlení 1,43 0 0
Koruna Česká (monarchistická strana) 0,04 0 0

Výsledky voleb 2006 na Praze 3

Jak se počítají hlasy v Praze 3
Významnou roli hraje rozdělení do čtyř malých volebních obvodů. Kandi-
dující strany získávají zastupitele v každém volebním obvodě zvlášť. Tedy 
jestliže máme v místním zastupitelstvu celkem 36 zastupitelů, tak z každého 
volebního obvodu získá mandát 9 kandidátů.

Nastolený systém jednoznačně nahrává velkým stranám. Například po-
kud menší strana získá v každém obvodu podporu na 1,5 zastupitele, ve vý-
sledku nepromění tyto hlasy v 6 zastupitelů (4×1,5), ale pouze v 4. Dá se říci, že 
zbývající procenta tak připadnou vítězi voleb. Změna by pochopitelně nastala, 
kdyby zde byl volební obvod jen jeden. 

Co konkrétně se stane s volebními výsledky je patrné z tabulky „Výsled-
ky voleb 2006 na Praze 3“.
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anketa

Anketa: Co nám strany chystají?
Zeptali jsme se kandidujících stran 
na hlavní témata Prahy 3.

Česká strana sociálně 
demokratická

Proč se ucházíte o politickou moc na Praze 3? Jaké máte 
politické cíle?
Abychom dosáhli toho, že nájemné 
se nebude plošně zvyšovat na maxi-
mum, že každý okrsek bude mít „své-
ho“ strážníka namísto předraženého 

ředitelství městské policie, že náklado-
vé nádraží bude přestavěno i  ku pro-
spěchu stávajících obyvatel, ukážeme, 
že peníze lze využívat lépe. 

ČSSD je v  místním zastupitelském 
sboru zavedenou stranou. Ve voleb-
ním období 2002–2006 se podílela 
na vedení radnice ve společné koa-
lici s  ODS. V  aktuálním volebním 
období jí sice náleží úloha opozice, 
ale na rozdíl od ostatních opozič-
ních stran má své zástupce v zastupi-
telských komisích a výborech včetně 
výboru kontrolního, kde jako před-
sedkyně zastupovala ČSSD Miro-
slava Oubrechtová. ČSSD získala své 
posty i v dozorčích radách a předsta-
venstvech několika obecních společ-
ností. Od zastupitelů ČSSD jsme za 
dobu jejich působení v  kontrolních 

orgánech nezaznamenali žádné sig-
nály, že by na Radnici Prahy 3 nebo 
v  jejích akciových společnostech, 
probíhaly nějaké netransparentní 
a podezřelé procesy.

Kandidátem na starostu je Mi-
chal Kucián, který je zastupitelem již 
několikáté volební období.ĆSSD se 
poněkud překvapivě připojila k naší 
iniciativě s  názvem „Společné pro-
hlášení politických stran v  Praze  3 
ke komunálním volbám“ zahrnují-
cí 7 priorit, které mají zajistit ote-
vřenost radnice a  prevenci korupce 
v Praze 3.

ČSSD

Občanská demokratická 
strana

ODS jako jediná z oslovených stran na 
naše otázky nereagovala

ODS je v čele radnice od počátku 
devadesátých let. V minulosti se neobe-
šla bez spolupráce s některým z koalič-
ních partnerů (v letech 2002–2006 to byla 
ČSSD). Během posledních voleb v  roce 

2006 získala podporu 45  % hlasujících. 
Díky specifickému volebnímu systému, 
který Prahu 3 dělí na 4 volební obvody, 
tak získala 21 zastupitelských mandátů 
(podíl v  zastupitelstvu 58  %) a  ovládla 
radnici Prahy 3 poprvé zcela sama.

ODS
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Koho budete nominovat na funkci starosty MČ Praha 3?

Které strany považujete za potenciálně největší koaliční 
spojence pro práci v zastupitelstvu a s kým si naopak spolupráci 
nedovedete představit?

Považujete stávající praxi, kdy je majetek městské části 
převáděn na obecní akciové společnosti, za dobrou 
a transparentní formu správy obce?

Kapacita mateřských škol je plně obsazena a řada dětí se do nich 
tento školní rok nedostala. Jak chcete řešit problém MŠ?

Michala Kuciána – definitivní potvr-
zení musí dát obvodní konference 8. 9.

Ty, ve spolupráci s nimiž se nám podaří 
naplnit maximum našich představ. Ně-
která uskupení jsou pro nás dnes ne-
čitelná. Jedním z velmi důležitých kri-

térií bude ochota k maximální otevře-
nosti občanům. Neumíme si představit 
spolupráci v radě s KSČM.

Jde to i  jinak, proto chceme ze všech 
obecních společností udělat jen jednu, 
jejíž veškerá činnost i  zakázky budou 

pod kontrolou veřejnosti a všech usku-
pení zastoupených v ZMČ.  

Zde tak velký problém necítíme, daleko 
horší situace je s  jeslemi, kde je nutné 
zvýšit kapacitu. Taky není od věci zavést 
v  různých školkách různou provozní 

dobu. Chceme zejména nová místa v jes-
lích a různou provozní dobu jednotlivých 
MŠ. Počet míst je možné řešit i proto, že 
budovy zůstaly v majetku obce.   

4 otázky pro ČSSD
 – Může být podle vás komu-

nální politika pravá, nebo 
levá? Ne 

 – Chcete, aby možnost priva-
tizovat byla dána všem ná-
jemníkům obecních bytů 
s  regulovaným nájmem? 
Ano

 – Považujete převádění ma-
jetku P3 na obecní akcio-
vé společnosti za dobrou 
a transparentní formu sprá-
vy obce?  Ne

 – Jste pro zbourání náklado-
vého nádraží?  Ne

Co podle vás nejvíce schází stávající podobě Radničních novin?
Ztratily informační charakter, dost 
často se jedná o  propagaci. Taky je-
jich grafická podoba ztratila „žižkov-

ské barvy“ a  přebarvily se do jiného 
trika.

Žižkov (nejen) sobě,  
koaliční kandidátka 

Strany zelených, KDU-ČSL 
a nezávislých kandidátů

Jedná se o  koaliční kandidátku 
Strany zelených, KDU-ČSL a  nezá-
vislých kandidátů, kteří se rekrutují 
především z  řad lídrů občanského 
sdružení Žižkov (nejen) sobě. Strana 
zelených byla v  uplynulém voleb-
ním období zastoupena v  zastupi-
telstvu Prahy  3 čtyřmi členy, které 
lze označit jako nejvíce aktivní sou-
část opozice. Občanské sdružení Žiž-
kov (nejen) sobě vzniklo před něko-
lika lety, aby hájilo zájmy nájemníků 
obecních bytů a  prosazovalo pro 

ně lepší podmínky privatizace. Své 
místo na kandidátce našli i  zástupci 
Strany práv občanů – Zemanovci 
a Česká pirátská strana.

Kandidátem na starostu je Bc. 
Matěj Stropnický, který je zastupite-
lem a členem Strany zelených. Zástup-
ci koalice Žižkov (nejen) sobě podpo-
řili naši iniciativu s názvem „Společné 
prohlášení politických stran v Praze 3 
ke komunálním volbám“ zahrnující 7 
priorit, které mají zajistit otevřenost 
radnice a prevenci korupce v Praze 3.

Žižkov (nejen) sobě
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Proč se ucházíte o politickou moc na Praze 3? Jaké máte 
politické cíle?

Koho budete nominovat na funkci starosty MČ Praha 3?

Žiji tady léta, v širším okruhu Vinohrad 
od narození, nyní na Žižkově. Svobodu 
nestačí dostat, je třeba ji uskutečňovat, 
podílem na ovlivňování okolí. Chodím 

pěšky, a  tak mám neustále na očích, co 
u nás nefunguje. Kde se ztrácí každoroční 
miliarda z našeho rozpočtu? Já ji nevidím. 
Mým cílem je, aby tyto peníze byly vidět.

Vedu koalici Žižkov (nejen) sobě do 
voleb, budu usilovat i o vedení radnice.

Které strany považujete za potenciálně největší koaliční 
spojence pro práci v zastupitelstvu a s kým si naopak spolupráci 
nedovedete představit?

Považujete stávající praxi, kdy je majetek městské části 
převáděn na obecní akciové společnosti, za dobrou 
a transparentní formu správy obce?

Kapacita mateřských škol je plně obsazena a řada dětí se do nich 
tento školní rok nedostala. Jak chcete řešit problém MŠ?

Co podle vás nejvíce schází stávající podobě Radničních novin?

Samozřejmě, že nikoliv, a  v  zastupitel-
stvu jsem ji také nikdy nepodpořil. Ak-
ciovým společnostem chybí kontrola 

ze strany opozice i veřejnosti. A nejsou 
nutné.

Volné prostory mají z demografických 
příčin naopak některé školy, čili akutně 
adaptací těchto prostor. Do budoucna 

pak výstavbou nových školek, zejména 
při nárůstu obyvatel. 

Pravdivé informování a  jiné názory 
než ty aktuálního vedení radnice. To 
platí jak o názorech opozičních stran, 

tak veřejnosti. Naopak jim přebývá 
propaganda. 

4 otázky pro Žižkov 
(nejen) sobě

 – Může být podle vás komu-
nální politika pravá, nebo 
levá? Ano 

 – Chcete, aby možnost priva-
tizovat byla dána všem ná-
jemníkům obecních bytů 
s  regulovaným nájmem? 
Ano

 – Považujete převádění majet-
ku P3 na obecní akciové spo-
lečnosti za dobrou a  trans-
parentní formu správy obce?  
Ne

 – Jste pro zbourání náklado-
vého nádraží?  Ne

Naší čtvrti se ne nadarmo přezdí-
vá Hurdistán podle samoděržavného 
předsedy místní ODS, radního a maji-
tele Akropolis Pavla Hurdy. Ze zastupi-
telstva vím, že s Hurdovou ODS spolu-

pracovat nelze. Spolupráce s  ní se to-
tiž rovná převádění prostředků našeho 
rozpočtu do vlastních a  spřízněných 
kapes. Všichni ostatní si s ODS zada-
li, budu tedy obecně velmi obezřetný. 

Věci veřejné
Strana Věci veřejné je v Praze 3 dal-
ším z  nováčků. Při pohledu na kan-
didátní listinu je však zřejmé, že lídři 
všech čtyř volebních obvodů se rekru-
tují z  bývalé SNK  ED. Věci veřejné 
patří mezi kritiky stávajícího vede-
ní radnice a podpořili naši iniciativu 

s názvem „Společné prohlášení poli-
tických stran v  Praze  3 ke komunál-
ním volbám“ zahrnující 7 priorit, kte-
ré mají zajistit otevřenost radnice 
a  prevenci korupce v  Praze  3. Prav-
dou zůstává, že v delším období před 
volbami nebylo o členech Věcí veřej-

Věci veřejné
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ných příliš slyšet.
Kandidátem na starostu za Věci 

veřejné je Mgr. Pavel Dobeš. Jedním 

z kandidátů Věcí veřejných je i člen naší 
redakce Kauzy3 Michal Konvička.

Proč se ucházíte o politickou moc na Praze 3? Jaké máte 
politické cíle?

Koho budete nominovat na funkci starosty MČ Praha 3?

Které strany považujete za potenciálně největší koaliční 
spojence pro práci v zastupitelstvu a s kým si naopak spolupráci 
nedovedete představit?

Komunální politika významně ovliv-
ňuje kvalitu života v naší městské čás-
ti. Osobně se jí věnuji od roku 2003 
a  nechci jen mlčky přihlížet nebo 
lamentovat, jak je to špatné a  jak to 
nefunguje. Mám zájem nabídnout své 

nadšení a znalosti k zlepšení komunální 
politiky v Praze 3, a to zejména v oblas-
ti přípravy rozpočtu městské části, elek-
tronizace služeb a zapojení občanů do 
rozhodovacích procesů v otázkách roz-
voje městské části Praha 3.

Politická strana Věci veřejné nominuje 
na starostu Prahy 3 Mgr. Pavla Dobeše.

Věci veřejné si nedovedou představit 
spolupráci s  Komunistickou stranou 
Čech a Moravy a také s jinou extremis-
tickou stranou, např. DSSS. 

Naopak o možné spolupráci bude-
me jednat se všemi demokratickými 
stranami, kde hlavním kritériem mož-

né spolupráce je splnění co největší čás-
ti volebního programu. Dále budeme 
požadovat splnění v programovém pro-
hlášení „Sedmi bodů společného pro-
hlášení politických stran a  občanských 
iniciativ v Praze 3“.

Považujete stávající praxi, kdy je majetek městské části 
převáděn na obecní akciové společnosti, za dobrou 
a transparentní formu správy obce?

Kapacita mateřských škol je plně obsazena a řada dětí se do nich 
tento školní rok nedostala. Jak chcete řešit problém MŠ?

Věci veřejné zastávají názor, že vlastníci 
bytů jsou ti, kteří se vždy nejlépe a nej-
levněji postarají o  rekonstrukci své-

ho bytu, případně domu, proto je třeba 
bez průtahů dokončit privatizaci bytové 
fondu.

Věci veřejné mají zájem o  co největ-
ší rozšíření metody PPP projektů, kde 
městská část bude spolupracovat se 
soukromými subjekty. Budeme pod-

porovat, aby radnice vytipovala poze-
mek pro možnost výstavby nové ma-
teřské školy s ohledem na demografic-
ký vývoj v městské části.

Co podle vás nejvíce schází stávající podobě Radničních novin?
Radniční noviny mají být prioritně in-
formační a  společensko-kulturní mé-
dium pro občany. Chceme v redakční 

radě zástupce všech politických stran, 
které budou v  zastupitelstvu městské 
části. 

4 otázky pro VV
 – Může být podle vás komu-

nální politika pravá, nebo 
levá? Ne 

 – Chcete, aby možnost priva-
tizovat byla dána všem ná-
jemníkům obecních bytů 
s  regulovaným nájmem? 
Ano

 – Považujete převádění majet-
ku P3 na obecní akciové spo-
lečnosti za dobrou a  trans-
parentní formu správy obce?  
Ne

 – Jste pro zbourání náklado-
vého nádraží?  Ne



10 www.kauza3.cz

anketa

TOP 09

Proč se ucházíte o politickou moc na Praze 3? Jaké máte 
politické cíle?

Koho budete nominovat na funkci starosty MČ Praha 3?

Které strany považujete za potenciálně největší koaliční 
spojence pro práci v zastupitelstvu a s kým si naopak spolupráci 
nedovedete představit?

Považujete stávající praxi, kdy je majetek městské části 
převáděn na obecní akciové společnosti, za dobrou 
a transparentní formu správy obce?

Kapacita mateřských škol je plně obsazena a řada dětí se do nich 
tento školní rok nedostala. Jak chcete řešit problém MŠ?

Cílem TOP 09 je změna současného sta-
vu politiky. Proto také byla TOP 09 zalo-
žena. Na úrovni ČR i v Praze 3 je naším 
cílem slušnost, zodpovědnost a  vstříc-

nost vůči občanům. Chceme bojovat 
proti korupci a utajování informací před 
občany. Chceme předkládat systémová, 
přehledná řešení problémů Prahy 3.

Ing. Vladislavu Hujovou.

Jsme připraveni spolupracovat s  de-
mokratickými stranami, neuzavřeme 
koalici s KSČM. Při tvorbě koalic roz-

hodnou volební výsledky a programo-
vá shoda.

Ne, nicméně jsme v situaci, kdy tyto již 
fungují. Chceme tedy prosadit změny 
v  jejich fungování zejména s ohledem 
na transparentnost. 

Preferujeme rychlé a  finančně nejlev-
nější řešení. Tam, kde to bude vhodné, 
využijeme volných prostorových kapa-
cit základních škol.

4 otázky pro TOP 09
 – Může být podle vás komu-

nální politika pravá, nebo 
levá? Ano 

 – Chcete, aby možnost priva-
tizovat byla dána všem ná-
jemníkům obecních bytů 
s  regulovaným nájmem? 
Ano

 – Považujete převádění majet-
ku P3 na obecní akciové spo-
lečnosti za dobrou a transpa-
rentní formu správy obce?  
Ne

 – Jste pro zbourání náklado-
vého nádraží?  Ano

TOP 09 je v Praze 3 naprostým nováč-
kem a to samé lze říci i o drtivé většině 
jejích kandidátů. V aktuálním zastupi-
telstvu Prahy 3 není nikým zastoupena 
a k tématům týkajícím se naší městské 
části se doposud veřejně prakticky ne-
vyjadřovala. Přesto lze očekávat, že ve 
stínu populárních osobností na parla-
mentní a celopražské úrovni zazname-

ná i v Praze 3 zajímavý výsledek.
Kandidátkou na starostku je Ing. 

Vladislava Hujová. TOP 09 v Praze 3 
projednala a následně odmítla podpo-
řit naši iniciativu s názvem „Společné 
prohlášení politických stran v Praze 3 
ke komunálním volbám“ zahrnující 7 
priorit, které mají zajistit otevřenost 
radnice a prevenci korupce v Praze 3.

TOP 09

Co podle vás nejvíce schází stávající podobě Radničních novin?
Radniční noviny mají sloužit jako ná-
stroj pro informování občanů a  ná-

stroj k  rozpoutání veřejné diskuze 
o předkládaných záměrech radnice.
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Koho budete nominovat na funkci starosty MČ Praha 3?
Navrhneme nejzkušenějšího v komunální 
politice ze zvolených z kandidátky KSČM.

Které strany považujete za potenciálně největší koaliční 
spojence pro práci v zastupitelstvu a s kým si naopak spolupráci 
nedovedete představit?

Považujete stávající praxi, kdy je majetek městské části 
převáděn na obecní akciové společnosti, za dobrou 
a transparentní formu správy obce?

Kapacita mateřských škol je plně obsazena a řada dětí se do nich 
tento školní rok nedostala. Jak chcete řešit problém MŠ?

Co podle vás nejvíce schází stávající podobě Radničních novin?

Pracovat chceme ve všech orgánech 
a aktivech městské části. Zajisté lépe se 
spolupracuje s těmi, kteří mají podob-
né cíle a vůči nám vystupují jako rov-

ní a korektní partneři. Nezapomínáme 
na neblahá konání a arogantní chování 
některých místních politiků, doufáme, 
že nezapomněli ani voliči.

Majetek by měl zůstat ve vlastnictví obce, 
tedy města, některý je vhodný svěřit 
městem městské části a organizace města 

a městských částí by jej měly řádně spra-
vovat. Hospodaření organizací musí být 
kontrolovatelné každým zastupitelem.

Přechodně využít volné kapacity při ZŠ, 
než se postaví nové MŠ. V 90. letech jsme 
byli proti rušení mateřských škol v Praze 3.

Rovnost v možnosti vyjádření se v nich 
každému zastupiteli.

4 otázky pro KSČM
 – Může být podle vás komu-

nální politika pravá, nebo 
levá? Ano 

 – Chcete, aby možnost priva-
tizovat byla dána všem ná-
jemníkům obecních bytů 
s regulovaným nájmem? Bez 
odpovědi

 – Považujete převádění ma-
jetku P3 na obecní akcio-
vé společnosti za dobrou 
a transparentní formu sprá-
vy obce?  Ne

 – Jste pro zbourání náklado-
vého nádraží? Bez odpovědi

KSČM patří mezi obvyklou, a  na 
první pohled se může zdát izolova-
nou součást zastupitelského sboru 
naší městské části. V současném vo-
lebním období zde působí dva za-
stupitelé, kteří při hlasování zpravi-
dla podporují návrhy ODS. Oba jsou 

zastoupeni v komisích i výborech za-
stupitelstva. Zástupce KSČM pravi-
delně figuruje v placených orgánech 
akciových společností městské části.

Kandidátem na starostu je Pavel 
Ambrož.Komunistická strana 

Čech a Moravy

Proč se ucházíte o politickou moc na Praze 3? Jaké máte 
politické cíle?
Chceme rozhodovat s lidmi pro lidi o pří-
tomnosti a budoucnosti městské části, je-
jich a jejích zájmů v hlavním městě Pra-

ze. Konkrétní cíle jsou ve volebních pro-
gramech pro Prahu a Prahu 3. Naše hlav-
ní téma voleb je řešení bydlení.

KSČM

Více otázek a více odpovědí najdete na www.kauza3.cz.
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hospodaření radnice

Jak nepozorovaně vyvést 
peníze z rozpočtu Prahy 3
Funguje veřejná kontrola obecních firem na Praze 3?
Obecní obchodní společnosti (obecní 
firmy), tedy obchodní společnosti, je-
jichž zřizovatelem jsou obce anebo 
v nichž obce udržují majoritní majet-
kovou kontrolu, jsou obcemi zřizo-
vány zpravidla ze dvou důvodů. První 
spočívá v  zajištění dodatečných pří-
jmů pro obecní rozpočet (cílem je do-
sažení zisku), druhým důvodem pak 
je poskytování určité veřejné služby, 
kterou by jinak musela obec zajišťovat 
sama (případně zadat externímu do-
davateli v  rámci institutu veřejné za-
kázky).

Webové stránky MČ Praha  3 
zmiňují pouze dvě obecní firmy – 
Pražskou parkovací, a.s., a  Správu 
komunálního majetku Praha  3, a.s. 
Z  obchodního rejstříku však vyplývá, 
že městská část je jediným akcionářem 
v  dalších třech obchodních společnos-
tech, a  to Správy zbytkového majetku 
MČ Praha  3 a.s., Správy majetkového 
portfolia Praha 3 a.s. a Investiční a roz-
vojové Praha 3 a.s. Vzhledem k velikosti 
Prahy  3 je to vcelku neobvykle vysoký 
počet (pro srovnání např. MČ Praha 
6 má majetkový podíl pouze v  jedné 
obchodní společnosti, MČ Praha 4 ve 
dvou, MČ Praha 2 dokonce v žádné).

Co se týká zveřejnění výsledků 
hospodaření výše uvedených obecních 
firem, zde webové stránky MČ Praha 3 
mlčí úplně. Jediným veřejně dostupným 
zdrojem je tak obchodní rejstřík.

Nehledě na absenci jakýchkoliv in-
formací pro občany ohledně poskytová-
ní informací v rámci zákona o svobod-
ném přístupu k  informacím (InfoZ) na 

webových stránkách městské části, což 
již samo o sobě považuji za ostudné, se 
i obecní firmy zřízené MČ Praha 3 drží 
restriktivního výkladu InfoZ spočívají-
cího v  neposkytování informací ani na 
vyžádání (obecní firmy zpravidla argu-
mentují tím, že nejsou povinným sub-
jektem podle InfoZ, popřípadě se od-
volávají na obchodní tajemství). Přitom 
i  obecní firmy podléhají InfoZ a  patří 
mezi povinné subjekty (což konstatoval 
i  Ústavní soud). Je tak nepochybné, že 
občané Prahy 3 mají právo na informace 
týkající se hospodaření obecních firem, 
a to i bez vyžádání!

Poskytování informací se dotý-
ká rovněž odměňování členů statutár-
ních orgánů a  dozorčích rad obecních 
firem. Ty jsou z  velké většiny tvoře-
ny neuvolněnými zastupiteli, kteří čas-
to pobírají tučné odměny za svou čin-
nost. O možném střetu zájmů (zájem 
obecní firmy a  zájem veřejný) ani ne-
mluvě. Po nahlédnutí do obchodního 
rejstříku lze snadno zjistit, že ve statu-
tárních orgánech a  dozorčích radách 
obecních firem zřízených MČ Praha  3 
figurují v  drtivé většině současní (ale 
i bývalí) zastupitelé MČ Praha 3 (někte-
ří jsou zároveň i radní). Celkem v nich 
figuruje 15 zastupitelů za ODS, 5 zastu-
pitelů za ČSSD (resp. všichni zastupite-
lé zvolení za ČSSD) a jednoho zástupce 
má i  KSČM. O tom, proč v  dozorčích 
radách nejsou zástupci zbylých stran 
v opozici (SNK ED, SZ, KDU-ČSL), lze 
jen spekulovat. Například z  účetní zá-
věrky společnosti Správa zbytkového 
majetku MČ Praha  3 a.s. za rok 2009 

vyčteme, že za uplynulý rok bylo na 
odměnách členům statutárního orgá-
nu a dozorčí rady společnosti vyplace-
no celkem 399 000 Kč. U Správy komu-
nálního majetku Praha 3, a.s., činily od-
měny za rok 2009  1 101 000 Kč, v roce 
2008 dokonce 1 118 000 Kč!

Závěr
Z výše uvedeného je tak zřejmé, že MČ 
Praha 3 svým občanům veřejnou kon-
trolu obecních firem nijak neusnadňu-
je. Zachování současného stavu je ne-
žádoucí, a  je proto vhodné přijmout 
zejména následující opatření vedoucí 
k větší transparentnosti:

 – důsledné dodržování zákona 
o svobodném přístupu k informa-
cím nejen v rámci MČ Praha 3, ale 
i v rámci jí vlastněných obecních 
firem, včetně školení zaměstnan-
ců v  povinnostech, které pro ně 
z tohoto zákona vyplývají. Zprávy 
o  výsledcích hospodaření obec-
ních firem, ale i např. obsah man-
dátních smluv uzavřených mezi 
MČ Praha  3 a  těmito obecními 
firmami by měly být zveřejňová-
ny alespoň na webových strán-
kách městské části;

 – jednoznačný zákaz pobírání fi-
nančních odměn pro uvolněné 
radní, uvolněné zastupitele a  za-
městnance MČ Praha 3 za pozice 
v dozorčích radách a představen-
stvech obecních firem;

 – jasné nastavení systému odmě-
ňování členů představenstev 
a  dozorčích rad obecních firem. 
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Místostarosta Zdeněk Lochman 
podal žalobu na Kauzu 3

Informace o  něm by měly být 
veřejné;

 – na pozice ve statutárních orgá-
nech obecních firem vypisovat 
výběrová řízení. Odbornost má 
přednost před klientelismem.

Samozřejmě tomu všemu by měl před-
cházet audit všech obecních firem. 
Pokud by se ukázala jejich neefektiv-
nost a nehospodárnost, tak tyto obecní 
firmy postupně zrušit.

Plíživá privatizace tří obecních 
firem?
V dubnu rozhodl jediný akcionář spo-
lečnosti Správa majetkového portfolia 
Praha 3 a.s., tj. MČ Praha 3, o navýšení 
základního kapitálu o 31 mil. Kč! Dů-
vodem navýšení byl investiční záměr 
spočívající v  koupi akcií tří obecních 
firem, a sice Správy komunálního ma-
jetku Praha 3, a.s., Investiční a rozvojo-
vé Praha 3 a.s. a Pražské parkovací a.s. 

Tento prodej akcií byl následně schvá-
len zastupitelstvem na jeho červnovém 
zasedání. Jaký bude mít prodej akcií 
těchto tří obecních firem jediné obecní 
firmě dopad na jejich veřejnou kontro-
lu ze strany občanů Prahy 3? Dost zá-
sadní, uvedu alespoň několik nejdůle-
žitějších důsledků:

 – MČ Praha  3 by prakticky ztra-
tila přímý vliv na obsazování 
statutárních a  dozorčích orgá-
nů těchto „obecních firem“. O 
samotném pobírání finančních 
odměn pro jednotlivé členy sta-
tutárních a  dozorčích orgánů 
těchto „obecních firem“ ani ne-
mluvě;

 – případný zisk těchto „obecních 
firem“ poputuje jedinému akci-
onáři, tedy Správě majetkového 
portfolia Praha 3 a.s.;

 – případný prodej těchto společnos-
tí třetím osobám nebude podléhat 
souhlasu zastupitelstva MČ Praha 3.

Toto vše nás stálo oněch 31 mil. Kč! 
Radnice se zde nejspíš inspirovala 
městskou částí Praha 10, která skrze 
jednu obecní firmu 100% vlastní dal-
ších sedm akciových společností. Ne-
lze nenabýt dojmu, že radnice (resp. 
ODS, která ji ovládá) buď připravuje 
postupnou „privatizaci“ těchto tří 
společností, anebo se vytvořením hol-
dingu snaží ještě více zneprůhlednit 
jejich hospodaření. Radnice tak staví 
občanům Prahy  3 další bariéru zne-
snadňující veřejnou kontrolu těchto 
obecních firem. Před komunálními 
volbami považuji tento krok za velmi 
nešťastný a  je dalším důvodem, proč 
současné vedení radnice Prahy 3 v le-
tošních komunálních volbách roz-
hodně nevolit!

Více na www.kauza3.cz.

Mgr. Pavel Křeček

hospodaření radnice

Kauza3

Místostarosta pro privatizaci podal 
žalobu na OS Kauza3.cz a Žižkov (ne-
jen) sobě. V materiálech, které zmiňu-
je, se hovoří o tom, jak on sám priva-
tizoval dva obecní byty za nižší cenu, 
než ostatní spoluobčané. Požaduje 
100 000 Kč za újmu na pověsti a váž-
nosti. 

Čím se Kauza3.cz údajně 
provinila?
Systematickým vedením kampaně 
namířené proti osobě místosta-
rosty. Jednání jsme se měli dopus-
tit například zveřejněním rozhovoru 

s  Ing. Válkem, zákládajícím členem 
Žižkov (nejen) sobě. Dále převzetím 
článku z Pražského deníku s názvem 
„Praha  3 prodala byt místostaros-
tovi za hubičku, lidé z  paneláků si 
připlatí“ a zveřejněním tiskové zprávy 
Strany zelených, která se týkala 
pokusu o  odvolání Zdeňka Loch-
mana z funkce místostarosty. Žalobce 
připojil i  mnoho důkazních materi-
álů. Jedním z nich je například výtisk 
webové stránky s  diskusním fórem 
pod jedním z výše uvedených článků, 
kam neznámý diskutující pod přezdív-
kou Jozífek vložil úvahu, že místosta-

rosta Lochman by měl být vyloučen 
z ODS.

V roce 2009 se dané kauze věno-
valo i  několik celoplošných médií. 
Kauza3.cz a druhý žalovaný (OS Žižkov 
[nejen] sobě) jsou dle žalobce strůjcem 
tohoto mediálního spiknutí. Jako jeden 
z příkladů uvádí reportáž veřejnoprávní 
televize ČT24. 

Celé znění žaloby najdete na  
www.kauza3.cz.

 redakce kauza3
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radnice a občané

Radnice se před volbami odhodlala 
přiblížit se občanům a uspořádala ně-
kolik besed na různá témata. Nás zau-
jaly besedy na téma komunikace s ob-
čany a na téma privatizace bytů. 

Beseda na téma komunikace 
radnice s občany
15. 6. V  obřadní síni radnice se sešla 
paní starostka a oba tiskoví mluvčí asi s 
padesáti občany k debatě o komunika-
ci. Člověk by očekával, že to bude ukáz-
ková hodina, jak debatovat a  komuni-
kovat. Bohužel nestalo se. V úvodu paní 
starostka rozšafně informovala o tom, že 
nejraději mluví s  občany v  samoobslu-
ze, kam chodí nakupovat. Pak se zved-
la, s omluvou zmizela a už se nevrátila.  

Pak již následovala skutečná disku-
se. Přítomní občané, pokud se dostali ke 
slovu, vyjadřovali zklamání nad napros-
tým nedostatkem komunikace ze strany 
radnice v konkrétních případech z jejich 
životů. Především je rozčilovalo mlčení 
odpovědných pracovníků samosprávy 
a úřadu na stížnosti ohledně privatizace 
bytů a v případě stavebních rekonstruk-
cí jako např. v  Lupáčově ulici. Občané 
uváděli přehršel příkladů, kdy byli vypo-
klonkováni a jejich stížnost nebyla vzata 
v potaz nebo nebyla nikdy zodpovězena. 

Po záplavě stížností převzal be-
sedu do otěží mluvčí radnice pan Janí-
ček a  přestal občany vyvolávat. Ke slo-
vu již připustil jen skupinku mládežníků 
s  předem připravenými dotazy, na kte-
ré měl připravené krásné a optimistické 
odpovědi. Z besedy se stala fraška a vět-
šina lidí se zvedla a odešla.

Beseda na téma privatizace 
bytů
11. 8. Překvapivě velká účast více než 
stovky občanů signalizovala, že privati-
zace je téma, ke kterému se chtějí mno-
zí vyjádřit. Malá místnost praskala ve 
švech a nálada byla třeskutá. 

Tentokrát pan Janíček přenechal 
vedení besedy energické mladé slečně 
a hlavní hvězdou diskuse byl radní pro 
privatizaci pan Lochman. 

Opět se ukázalo, že komunika-
ce radnice s občany má zásadní trhliny 
a informační manko je obrovské. Padaly 
dotazy na základní principy privatizace, 
znalecké posudky, pořadníky atd. Do-
stalo se i na obecní akciové společnosti 
a jejich neprůhledné hospodaření. 

Pan Lochman musel například 
zvládnout zodpovědět tyto dotazy: Je 
seznam bytů konečný? Budete nebyto-
vé prostory nabízet stávajícím nájem-
níkům? Kde najdu informace, když ne-
mám internet? Budou zohledněny naše 
statisícové investice do bytu? Podle jaké-
ho měřítka jste vybírali domy do privati-

zace? Proč jste pro občany Prahy 3 zvo-
lili model, který nás občany řeže až na 
maso? Podle jakého měřítka jste vybírali 
domy do privatizace?

Zeptali jsme se i za kolik pan Loch-
man privatizoval své dva obecní byty, ale 
v tomto případě jsme se odpovědi opět 
nedočkali. 

Ukázalo se, že beseda přinejmen-
ším pomohla občanům zorientovat se 
v džungli zvané privatizace bytů na Pra-
ze  3. Takováto diskuse měla proběh-
nout již dávno na začátku celého proce-
su a měla by se opakovat, protože řada 
dotazů se do vymezené jedné hodiny ne-
vešlo a mnohé zůstalo nedořečeno. Zve-
řejněním videozáznamu na webu www.
kauza3.cz v tomto případě nahrazujeme 
radnici. Zaplňujeme informační meze-
ru, která by nevznikla, kdyby dobře pla-
cení pracovníci radničního oddělení pro 
komunikaci dělali dobře svoji práci. 

Celý videozáznam z besedy najdete 
na www.kauza3.cz. 

Mirek Trejtnar

Vstříc občanům … 
na poslední chvíli
Besedy pod taktovkou radnice
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Pivní samoobsluha

Lze říci, že tenhle článek vznikl tak trochu z hecu. Před ne-
dávnem jsem narazil v severním Skotsku na venkovský ob-
chod se sýry, který měl jednu zvláštnost – scházel prodavač. 
Uprostřed obchodu byla cedule s pozdravem, instrukcemi 
a hned vedle kasička určená k platbě. Prostý systém založe-
ný na důvěře. Fungovalo by to u nás?

Když jsem doma ukazoval fotky, tak právě tenhle obrá-
zek generoval nejvíce komentářů… „To by v Čechách nikdy 
nemohlo fungovat!“

Proč to nezkusit?
S kolegou jsme nakoupili 13 piv, dvě lahve Top Topiku 
a vyrazili na Parukářku. V horní části žižkovského vrchu 
jsme obsadili jednu z  laviček a  instalovali náš samoob-
služný obchod.

Otvírák, kasička a  cedule se stručným sdělením: 
„Osvěžte si procházku a  zaplaťte do kasičky. Cena 10 Kč. 
Prázdnou láhev vraťte na místo, nebo nám zde zanechte dal-
ší 3 Kč za zálohu.“

Nebyl zrovna parný den. Obchod lehce váznul, ale sys-
tém založený na důvěře zafungoval. Za tři hodiny (15:00–
18:00) se prodalo 7 lahví piva. Peníze za pivo byly na svém 
místě v odpovídající výši, jen někdo zapomněl zaplatit zálo-

hu… možná tou dobou ještě běhal po Parukářce s nedopitou 
lahví. Důvěra zavazuje :–)

Více foto na www.kauza3.cz.

Jiří Ptáček

Vydavatel:
Občanské sdružení kauza3.cz
Víta Nejedlého 3, Praha 3
kontakt: posta@kauza3.cz
www.kauza3.cz

test

inzerce

Zcela apolitický článek o žižkovské poctivosti



Přijďte si popovídat

V pondělí 11. 10. 2010 od 19:00,
ve velkém sále Hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3.

Informační stánky na významných místech Prahy 3
 4. 10. náměstí Jiřího z Poděbrad
 5. 10. Olšanské náměstí
 6. 10. Biskupcova
 7. 10. před Palácem Flora
 8. 10. náměstí Jiřího z Poděbrad 

Zveme Vás na předvolební diskusi zástupců všech politických stran Prahy 3

Program: 
 – promítání dokumentů 

ze zasedání 
zastupitelstva

 – besedy
 – rozhovory

s budoucím starostou Prahy 3

Kauza3.cz v ulicích Prahy 3

 – Strany představí sebe, své programy a odpoví na Vaše dotazy
 – akci moderuje populární redaktor Českého rozhlasu 
Martin Veselovský ve spolupráci s politologem
Jiřím Pehe

 – pořádá občanský zpravodaj Kauza3.cz s podporou nadace OSF Praha
 – vstup zdarma


