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TOP MĚSTO 
MLADÁ BOLESLAV

      Toto je naše ALBUM pro komunální volby 2010. Kandidujeme za 
politickou stranu TOP 09 v Mladé Boleslavi. Představujeme se vám jako 
jednotlivci, ale budeme rádi, když nás budete vnímat jako rodinu, která 
usiluje o váš hlas v politické soutěži. 
      Ve světě plném frází se snažíme o upřímné představení našeho 
programu, našich myšlenek. TOP 09 je strana, která vznikla v roce 2009 
jako alternativa vůči nejsilnějším politickým stranám. Díky přízni voličů 
v celostátních volbách se z alternativy stala vládní stranou, významným 
členem koalice. 
      Tak jako se TOP 09 stala na celostátní úrovni tahounem reforem, 
chceme přesvědčit svým programem i na komunální úrovni. Náš kandi-
dát Jan Smutný, poslanec Parlamentu České republiky, přivádí k míst-
ním volbám spolu s Danielem Markem, lídrem kandidátky, tým lidí při-
pravených poskytnout své znalosti a zkušenosti ve prospěch našeho 
města. Společně chceme změnit Mladou Boleslav na TOP město. Měs-
to, kde budeme společně rádi žít, studovat, pracovat, vychovávat děti i 
odpočívat.
      ALBUM vám představuje mladoboleslavskou rodinu TOP 09. Jako 
každé rodinné album, i toto bude zajímavé po čase. V našem případě 
za čtyři roky volebního období. Vy rozhodnete, jaké možnosti nám dáte. 
Správná volba je důležitá. Víc, než si myslíte. 

SPRÁVNÁ VOLBA 
JE DŮLEŽITÁ.

1  Budeme odpovědnými hospodáři, zajistíme průhlednost veřejných 
     zakázek a hospodaření s majetkem města

2 Všichni zestárneme – pečujme o seniory již dnes 

3 Strážníci ke školám a do ulic, ne jen k radarům

4 Chceme lépe dýchat – vyčistíme plíce města (Štěpánka, Radouč)

5 S námi si zasportujete po celém městě

6 Čisté město - nové technologie zpracování a ukládání odpadu 

7 Žijme spolu v příjemném městě – uvážlivé investice pro lidi a s lidmi

8 Škoda jít bez ŠKODY – pojďme společně

9  Bavit se umíme, ukažme to Evropě! 
      Mladá Boleslav – evropské město kultury

Teze volebního programu 
TOP 09 Mladá Boleslav, 
komunální volby 2010



Daniel Marek

narozen  5. 8. 1981 ve znamení lva 
povolání  ředitel ve společnosti 
kým jsem chtěl být  závodníkem
politický vzor  W.Churchill 
oblíbená činnost  sport, cestování, rodina a přátelé 
kniha  Honzíkova cesta 
hudba  ta, která se dá poslouchat 
film  Forrest Gump 
den  sobota 
barva  modrá 
jídlo  maso 
předsevzetí  stále na sobě pracovat 
nemám rád  závist, pomluvy a nedochvilnost 
oceňuji  uznat svoji chybu, jít za svým cílem
životní motto  Nikdy se nevzdávej, žij naplno a přitom respektuj ostatní

Kam bych Vás pozval v Mladé Boleslavi?
V Boleslavi je spousta krásných míst na procházku. Kdybych si měl vybrat, tak zvolím 
park Štěpánka nebo ulici Palackého od sokolovny přes Českobratrské náměstí,
kolem Karmele až po Staré město. Tuto trasu ukazuji přátelům z celé republiky, 
když mě přijedou navštívit.

Koho z boleslavských rodáků a osobností si vážím, a proč?
Osobností bych našel určitě více, protože naše město má dlouhou tradici. 
Jako sportovec nemohu opomenout Jana Železného, trojnásobného olympijského 
vítěze v hodu oštěpem.

Co potřebuje podle mého názoru Mladá Boleslav, 
aby byla TOP městem pro život?
V Boleslavi je potřeba nastartovat aktivní život města, dát více prostoru pro prezenta-
ci svých zájmů a uvědomit si, že kultura je vše kolem nás. Chci, aby byl každý občan 
na svoje město hrdý. Boleslav si to zaslouží, protože je to město s tradicí a historií, 
na tu je třeba navázat.



Jan Smutný

narozen  4. 4. 1960 ve znamení berana  
povolání  poslanec Parlamentu ČR  
kým jsem chtěl být  učitelem
politický vzor  T.G.Masaryk   
oblíbená činnost  sport, především kolo, tenis, lyže a potápění 
kniha  Láska je jen slovo  
hudba  rock a klasika 19.stol. 
film  Statečné srdce  
den  pátek 
barva  modrá 
jídlo  těstoviny 
předsevzetí  jednat vždy tak, abych i „se soupeřem mohl jít na pivo“  
nemám rád  hloupost, přetvářku a závist  
oceňuji  oceňuji pracovitost, cílevědomost a velkorysost 
životní motto Jít za svým cílem po schodech a ne skákat z přízemí do pater

Kam bych Vás pozval v Mladé Boleslavi?
Do areálu Na Karmeli a lesoparku Štěpánka.

Koho z boleslavských rodáků a osobností si vážím, a proč?
Z rodáků si nejvíce vážím stále aktivních rodičů a z osobností Jan Železného 
za jeho skromnost s velkými úspěchy.

Co potřebuje podle mého názoru Mladá Boleslav, 
aby byla TOP městem pro život?
Vedle sportovního kulturního zázemí další místa klidových, odpočinkových 
a bezpečných míst k tomu, aby se  obyvatelé Boleslavi mohli scházet a nemuseli 
za těmito potřebami vyjíždět do jiných míst.



Pavel NechanickýPavel Nechanický

narozen  27.12.1957 ve znamení kozoroha 
povolání  dětský lékař 
kým jsem chtěl být  původně učitelem, potom lékařem 
politický vzor  nemám 
zájmy  literatura, turistika, historie 
oblíbená kniha  v dětství Robinson Crusoe, nyní jich je mnoho 
hudba  folk  a klasika především opera 
film  Amarcord 
den  pátek 
barva  modrá 
jídlo  puding 
předsevzetí  snažit se být slušný člověk 
nemám rád  přetvářku a podrazy 
životní motto  Chovat se k lidem tak, jak chci, aby se ostatní chovali ke mně
 
Kam bych Vás pozval v Mladé Boleslavi?                                                                       
Vysokoškolský areál Na Karmeli pro citlivé a architektonicky zdařilé spojení minulosti 
se současností a také pro krásný výhled na údolí Jizery. 

Koho z boleslavských rodáků a osobností si vážím, a proč?                                                       
Obou Václavů - Laurina i Klementa proto, že svou pílí vybudovali prakticky z ničeho 
podnik, který začal něco znamenat ve světě,  sportovců Bosákové a Železného 
pro jejich nezměrné úsilí posunout hranice lidských výkonů dále. 

Co potřebuje podle mého názoru Mladá Boleslav, 
aby byla TOP městem pro život?            
K tomu, aby  naše město bylo místem spokojeného života svých občanů je krom 
pracovních příležitostí potřeba zvýšit bezpečnost, více ozelenit město, navázat na 
historii oživením starých částí města, rozvinout kulturu a také se postarat o své starší 
spoluobčany.



Jan Plachý

narozen  30.04. 1970 ve znamení býka 
povolání  jednatel vývojové kanceláře
kým jsem chtěl být  celníkem 
politický vzor  J. F. Kennedy 
oblíbená činnost  sport – hokej a golf 
kniha  Umberto Ecco – Jméno růže 
hudba  David Guetta 
film  Kmotr 
den  pátek 
barva  bílá 
jídlo  vše z moře 
předsevzetí  být v klidu
nemám rád  závist a nedodržení slova 
oceňuji  kreativitu a velkorysost 
životní motto  používal ho často Ivan Hlinka: „ hlavně se z toho nepo….“

Kam bych Vás pozval v Mladé Boleslavi?
Do restaurace U dvou sloupů.

Koho z boleslavských rodáků a osobností si vážím, a proč?
Radim Vrbata, bydleli jsme vedle sebe v paneláku, od mala si šel za svým 
cílem, hrát NHL. Dokázal to a je v ní úspěšný.

Co potřebuje podle mého názoru Mladá Boleslav, 
aby byla TOP městem pro život?
Kompetentní radnici, která nebude sama podnikat, ale naopak bude vytvářet 
maximální podmínky pro podnikatelské prostředí!



Přemysl Tišer

narozen  29.4.1979 ve znamení býka  
povolání  konzultant a lektor  
kým jsem chtěl být  fyzikem
politický vzor  Margaret Thatcherová   
zájmy  četba, záchranná kynologie, turistika vodní i suchozemská  
oblíbená kniha  trilogie Pán prstenů  
hudba  folk, rock  
film  Pátý element  
den  středa 
barva  modrá 
jídlo  chléb se sádlem  
předsevzetí  nebát se jít proti proudu 
nemám rád  nedodržení slova, přetvářku, nestálost 
oceňuji  otevřenost, schopnost obětovat se pro druhé, poctivost 
životní motto  „Lidé, kteří se nikdy neohlížejí zpět ke svým předkům, 
                           nebudou brát ohled ani na své potomky.“ (Edmund Burke)

Kam bych Vás pozval v Mladé Boleslavi?                                                                       
Na Michalovickou putnu.

Koho z boleslavských rodáků a osobností si vážím, a proč?                                                       
Hudebníka, pedagoga a komunálního politika Františka Trhoně, Do konce svého živo-
ta dělal mnoho pro kulturu ve městě a nám, jeho žákům, dal hodně do života. 

Co potřebuje podle mého názoru Mladá Boleslav, 
aby byla TOP městem pro život?            
Zabývám se sociální politikou, proto na prvním místě vnímám nedostatek vhodného 
a finančně dostupného bydlení upraveného pro potřeby a volnočasové vyžití aktivních 
seniorů. Dále chybí levné malometrážní (startovací) byty pro mladé rodiny. Zlepšit se 
musí spolupráce města s neziskovými organizacemi, které v sociální oblasti řeší řadu 
problémů lépe, než to dokážou politici a magistrátní úředníci. Město by také mělo 
zlepšit prostředí pro tělesně postižené občany.



Dagmar Zákoucká

narozena  24.9.1975  ve znamení vah  
povolání  lektorka cizích jazyků 
kým jsem chtěl být  spisovatelka
politický vzor  Alois Rašín   
oblíbená činnost  jízda na koni, četba světové literatury, adrenalinové sporty   
kniha  Malé ženy   
hudba  populární hudba 90.let  
film  Zelená míle  
den  středa 
barva  bílá 
jídlo  kuře 
předsevzetí  dosáhnout svého cíle ku prospěchu všech  
nemám rád  pokrytectví,závist a nespolehlivost  
oceňuji  odhodlanost,vytrvalost a pevnou vůli 
životní motto  Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní

Kam bych Vás pozval v Mladé Boleslavi?
Ráda bych vás pozvala do městského divadla, které patří bez pochyby mezi 
nejkrásnější budovy v Mladé Boleslavi. Toto secesní divadlo z počátku 20.stol. se 
může pochlubit nejen krásnou architekturou (např. sousoší sochaře J. Štursy), ale 
také stálým profesionálním hereckým sborem, který se těší téměř veliké přízni diváků.

Koho z boleslavských rodáků a osobností si vážím, a proč?
Jarmila Konečná, významná scénografka, která působila i v Národním divadle 
a v české televizi je bezesporu významným boleslavským rodákem. Proslavila 
Mladou Boleslav nejen u nás, ale i v zahraničí.

Co potřebuje podle mého názoru Mladá Boleslav, 
aby byla TOP městem pro život?
Podle mého názoru Mladá Boleslav potřebuje nejen více kulturních akcí, ale také více
zkulturnění prostředí, ve kterém žijeme. Kultura není jen zábava, ale vše co nás 
obklopuje. Potřebujeme více zeleně, hřišť a odpočinkových zón.



Jindřich Zítka

narozen  1. 8. 1974 ve znamení lva  
povolání  architekt 
kým jsem chtěl být  lodním kapitánem 
politický vzor  Winston Churchill  
oblíbená činnost  film, divadlo, in-line brusle, kolo, squash a potápění  
kniha  Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše 
hudba  současný POP a filmová hudba  
film  Na samotě u lesa  
den  sobota 
barva  šedá 
jídlo  maso, ryby a zelenina – středomořská kuchyně  
předsevzetí  přímá politika pro lidi bez kličkování 
nemám rád  aroganci, povýšenost a zbabělost  
oceňuji  pravdomluvnost a nadšení
životní motto  Žij a nech žít / přej a bude ti přáno

Kam bych Vás pozval v Mladé Boleslavi?
Areál Na Karmeli – absolutní harmonie odkazu historie, moderní architektury 
a vzdělání.

Koho z boleslavských rodáků a osobností si vážím, a proč?
Metoděj Vlach – dnes již každý vnímáme létání jako běžnou součást života. 
Bez nadšenců, hrdinů a bláznů, kteří jako první usedli do létajících strojů, bychom 
dnes toto kouzlo neznali.

Co potřebuje podle mého názoru Mladá Boleslav, 
aby byla TOP městem pro život?
Každé město potřebuje osvícené občany s chutí do života a chceme li TOP město 
tak i občan se musí cítit jako TOP občan. Je nutné zajistit rovnováhu mezi základními 
funkčními složkami jakými jsou – bydlení, výroba, občanská vybavenost a rekreace. 
Každý se řídíme pocity a pocit sounáležitosti s městem a místem kde žiji 
je moc důležitý. Buďme hrdí…



Zdeněk Bařinka

narozen  12. 5. 1976 ve znamení býka 
povolání  ekonom 
kým jsem chtěl být  kosmonautem
politický vzor  T. G. Masaryk   
oblíbená činnost  knihy, turistika, rybaření
kniha  R.F.Scott – Dosažení jižní točny 
hudba  rock a barokní hudba  
film  Forrest Gump  
den  středa
barva  modrá 
jídlo  něco na grilu  
předsevzetí  jít životem se vzpřímenou hlavou  
nemám rád  pomluvy, lži a přetvářku  
oceňuji  čestnost a upřímnost
životní motto  Žít znamená prožívat lásku, smůlu, radost i smutek, život je někdy
                           pes a my jsme někdy jeho patník

Kam bych Vás pozval v Mladé Boleslavi?
Pozval bych vás do parku Štěpánka a do kapsy bych vám dal pytlík oříšků pro místní 
veverky.

Koho z boleslavských rodáků a osobností si vážím, a proč?
Vážím si boleslavského rodáka Alfréda Meissnera, českého advokáta a prvorepubli-
kového politika, autora prozatímní ústavy Československa a spoluautora první ústavy 
Československa, za to co v životě dokázal.

Co potřebuje podle mého názoru Mladá Boleslav, 
aby byla TOP městem pro život?
Potřebuje mít ve vedení města lidi, kteří budou dobrými hospodáři. Budou odpověd-
ně a průhledně hospodařit se svěřeným majetkem včetně transparentního zadávání 
veřejných zakázek, stejně jako zrušení neefektivních obchodních společností města, 
které Mladá Boleslav dotuje. 



Iva Bílková

narozen  23.8.1974 ve znamení lva 
povolání  poradenství v oblasti ochrany zeleně a ochrany životního prostředí  
kým jsem chtěl být  zahradním architektem 
politický vzor  Margaret Thatcherová    
oblíbená činnost  čas strávený s rodinou, posezení s přáteli, studium zahradního umění 
kniha  Ženy vidí za roh  
hudba  jazz  
film  Láska nebeská   
den  sobota
barva  purpurová 
jídlo  steak  
předsevzetí  dělat správné věci správným způsobem   
nemám rád  aroganci a hloupost   
oceňuji  normální lidskou slušnost 
životní motto  Žít a užívat 

Kam bych Vás pozval v Mladé Boleslavi?
Určitě do Hejdovy zahrady, což je malá, ale krásná zahrada u Havelského kostela 
s nádherným výhledem na park Štěpánku. Kousek od centra města a přesto klidné 
místo vhodné k příjemnému posezení u fontány ve stínu vzrostlých stromů.  

Koho z boleslavských rodáků a osobností si vážím, a proč?
Josefa Kumpána, uznávaného zahradního architekta, který v 1. polovině 20.století 
navrhoval zahrady a parky, které jsou dodnes chloubou českého zahradního umění. 
Jeho dílem je boleslavský park Výstaviště nebo například růžový sad (rosárium) na 
Petříně u horní stanice lanovky. 

Co potřebuje podle mého názoru Mladá Boleslav, 
aby byla TOP městem pro život?
Spoustu zeleně a kvalitní životní prostředí. Město je systém, který nemůže dýchat 
bez mozaiky ploch zeleně, každý obyvatel musí mít možnost své město a veřejná 
prostranství užívat. Zrekonstruovat park Štěpánka a doplnit jej o multifunkční areál 
(sportovní a dětské hřiště, lanové centrum, lezecké stěny, vodní prvky, …). Dětem 
nabídnout dostatek bezpečných dětských hřišť, dospělým a seniorům nabídnout 
hřiště pro dospělé, v Evropě jsou již tyto posilovny pod širým nebem a fit stezky zcela 
běžné. Navýšit počet psích parků. 



TOP 09 TÝM MLADÁ BOLESLAV

  1/ Bc. Daniel Marek  ředitel společnosti 
  2/ Mgr. Jan Smutný  poslanec Parlamentu ČR 
  3/ MUDr. Pavel Nechanický  praktický lékař 
  4/ Jan Plachý  podnikatel 
  5/ Přemysl Tišer  konzultant-lektor
  6/ Dagmar Zákoucká  lektorka cizích jazyků
  7/ Ing. Arch. Jindřich Zítka  architekt 
  8/ Ing. Zdeněk Bařinka  ekonom 
  9/ Iva Bílková  poradkyně v oblasti životního prostředí 
10/ Mgr. Svatopluk Kvaizar  důchodce 
11/ MUDr. Tereza Doušová  lékařka 
12/ Ing. Pavel Pecák  daňový poradce 
13/ David Vrbata  hokejista 
14/ Jiří Vrabec  živnostník 
15/ Gabriela Pilařová  cvičitelka aerobiku 
16/ Ing. Přemysl Zeman  koordinátor mezinárodního obchodu 
17/ Ing. Jan Sedláček  ředitel VAK Mladá Boleslav 
18/ Markéta Mauermannová  jednatelka společnosti 
19/ MUDr. Ivo Šmelhaus  lékař 
20/ Jiří Valeš  výtvarník, 
21/ Milan Kořínek  specialista fleetového provozu  
22/ JUDr. Pavel Nováček  personální poradce
23/ Jan Flusek  finanční manažer 
24/ Mgr. Jan Mejsnar  doktorand 
25/ Luboš Ledvina  technik 
26/ Milan Klipec  učitel hudby 
27/ Jaroslav Macek  technik 
28/ Ing. Michal Palek  manažer 
29/ Ing. Arch. Jiří Štěrba  architekt 
30/ Jakub Michal  obchodní manažer 
31/ Adam Švehla  student 
32/ Ing. Aleš Kodera  logistik 
33/ MUDr. Jan Štěpán  lékař

Kandidátní listina TOP 09 pro volby do zastupitelstva města Mladé Boleslavi, 
konané ve dnech 15. a 16. října 2010


