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Kterou část Středočeského kraje
máte nejradši?

Žiju v tomto kraji celý život. Narodila
jsem se sice v Praze, ale ve dvou letech
jsem se s rodiči odstěhovala na Kladno,
kde jsme již zůstali. Já jsem se tu po-
zději i vdala. Rodina mého manžela
patří mezi tradiční kladenské patrioty,
takže jsme tu všichni opravdu pevně za-
kotveni. Jedním z mně milých míst je
tedy samozřejmě Kladno. A protože
mám Středočeský kraj hodně ráda, cha-
lupu jsme si pořídili nedaleko Křivoklá-
tu. Pokud to situace umožní, trávím tam
co nejvíc času. Křivoklátsko považuji
za jeden z nejhezčích koutů nejen kraje,
ale celé České republiky. Malebné ves-
ničky, krásné údolí Berounky a nádher-
né křivoklátské lesy. Kdo se aspoň ob-
čas brouzdá Středočeským krajem,
musí vědět, že na podzim prostě není
nic hezčího než křivoklátské lesy, do-
slova rozsvícené různobarevným listím.

Několik let jste pracovala jako eko-
nomka na krajském úřadě. V čem
po této zkušenosti vidíte hlavní
problém Středočeského kraje?

Největší problém se netýká jen střed-
ních Čech a podle mě pramení už z his-
torie krajů. Většina z nás si asi pamatu-
je, jak kraje vznikly a že se na ně záko-
nem převedla část kompetencí zanik-
lých okresů. Od té doby ale v rámci

státní správy bez přestávky probíhá pře-
skupování kompetencí. Stát má neustá-
le potřebu některé agendy, často napros-
to nesystémově, přesouvat směrem na
kraje, nebo se zase děje úplný opak, kdy
kompetence, které byly v minulosti při-
děleny krajům, se postupně vracejí
zpátky centrálním orgánům, minister-
stvům a v rámci tohoto chaotického
přeskupování kompetencí pak stát často
nedává krajům k některým úkolům od-
povídající finanční prostředky. Typic-
kým příkladem je nynější návrh refor-
my financování školství. Dosud školy
získávaly prostředky takzvaně „na
žáka“, a to prostřednictvím krajů. Mi-
nisterstvo školství nyní směřuje k mo-
delu, kdy o příjmech jednotlivých škol
budou podle nějakých tabulek rozhodo-
vat ministerští úředníci.

V době, kdy v čele kraje stála pravi-
cová koalice v čele s Petrem Bend-
lem, jste pracovala na krajském
úřadě jako vedoucí odboru finan-
čního řízení a rozpočtu. Co přesně
si pod tím máme představit?

Hlídala jsem hospodaření. Měla jsem
odpovědnost za finance, rozpočet a věci
s tím spojené. Ta práce spočívala zej-
ména v několika krocích. Zaprvé se bě-
hem léta shromáždily požadavky jed-
notlivých odborů, tzn. kolik peněz po-
třebuje zdravotnictví, školství atd. Pak

se zkoumalo, nakolik jsou ty požadavky
oprávněné, protože jednotliví správci
kapitol mají tendenci své potřeby nad-
hodnocovat – ale na druhou stranu kraj
má jen omezené možnosti, jen určité
peníze. Zbytek práce byl o hledání rov-
nováhy mezi vedoucími odborů a poli-
tickými garanty jednotlivých oblastí, od
hejtmana až po jednotlivé radní. Rozpo-
čet kraje se připravoval stejně jako stát-
ní rozpočet. Také tam probíhalo to pro-
slulé „porcování medvěda“, jen byl po-
někud hubenější než ten státní.

Po nástupu sociální demokracie
a hejtmana Ratha jste z funkce ode-
šla. Neměli by úředníci být nadstra-
ničtí?

Můj odchod nesouvisel ani tak
s mými politickými preferencemi, jako
spíše s tím, že brzy bylo zřejmé, co se
na úřadě začíná dít. Až na výjimky
odešli všichni kolegové, tj. vedoucí od-
borů, protože se na tom nechtěli podílet.

Středočeský kraj patří dnes mezi
nejzadluženější v republice. Někteří
sociální demokraté tvrdí, že hlavním
viníkem zadlužení je předchozí ve-
dení kraje, které si vzalo čtyřmiliar-
dový úvěr. Kolik je na tom pravdy?

To je velmi překroucená interpretace
skutečnosti. Předně se nejednalo o úvěr,
ale o úvěrový rámec. Vyjednali jsme ho
za pribor plus nula, což je tak nízká úro-
ková sazba, že si za ni v té době nepůj-
čoval ani stát. Když jsem odcházela
z krajského úřadu, z těch čtyř miliard
bylo vyčerpáno jen 800 miliónů korun.
Protože jinak kraj vykazoval přebytek
800 miliónů, reálné dluhové zatížení
bylo v té době nulové. Teprve sociální
demokracie ten úvěrový rámec komplet
vyčerpala.

Kdyby zvítězila ve volbách pravice,
úvěr by přece s největší pravděpo-
dobností také vyčerpala. Tak v čem
je rozdíl?

Nemůžeme říct, že každá zadluženost
je vždycky špatná. Důležité je, na co ty
peníze použijete. A já si myslím, že je
dobré financovat pomocí úvěrů akce,
které přinášejí další peníze. My jsme
připravovali úvěrový rámec s tím, že
prostředky se použijí ke spolufinanco-
vání projektů z evropských fondů a na
opravy silnic. Když to takhle skloubíte,
mohou vzniknout hezké věci. Ale vylít
ty peníze úplně do asfaltu, jak to uděla-
la sociální demokracie? Za tři roky bu-
dete potřebovat totéž. A to nemluvím
o úvěrech krajských nemocnic, které
dosahují přes miliardu korun a kde kraj
vystupuje v roli stoprocentního ručitele.
To se v bilanci úvěrového zatížení ani
neobjevuje, takže to většina lidí v pod-
statě neví.

Na co konkrétně byste se chtěla
v krajském zastupitelstvu zaměřit? 

Určitě především na rozpočet a finan-
cování, jak to odpovídá mým odborným
zkušenostem. Ale myslím si, že není
dobré všechno vztahovat jenom na pe-
níze. Hodně mě zajímá také kultura,
i v této oblasti jsem nějakou dobu půso-
bila (jako náměstkyně ministra kultury –
pozn. aut.). Středočeský kraj se může
pyšnit velkým počtem pozoruhodných
míst, má hodně památek, a tak propoje-
ní kulturního života s regionálním roz-
vojem může být velmi zajímavé. Mys-
lím, že Středočeši si rozhodně zaslouží

dostatek kulturního vyžití. Ano, zdra-
votnictví, doprava – to všechno je důle-
žité. Ale rozvoj člověka samozřejmě
souvisí i s kulturou.

Které z programových bodů voleb-
ního programu středočeské TOP
09 pro krajské volby považujete vy
osobně za důležité a jejich prosaze-
ní byste vnímala jako největší
přínos pro obyvatele Středočeského
kraje?

Určitě jsem ráda, že se v programu za-
vazujeme zajistit prostředky na opravy
a údržbu zanedbaných škol v majetku
Středočeského kraje. Kraj vlastní řadu
středních škol a učilišť, jejichž budovy
jsou ve špatném stavu. Podle mého ná-
zoru je školství v rámci našeho kraje
dlouhodobě jednou z nejvíce podfinan-
covaných oblastí. Také dopravní ob-
služnost určitě trápí většinu Středoče-
chů. Celý život se pohybuji mezi Klad-
nem, kde bydlím a Prahou, kde pracuji.
Ráno nastartuji auto nebo vyrazím na
vlak, večer se stejnou cestou vracím.
Myslím si, že takhle žije velká část
Středočechů. Proto velmi podporuji
myšlenku integrované dopravy, zjedno-
dušeně cestování na stejnou jízdenku po
Praze i celém Středočeském kraji.

O integrovaném systému dopravy
se ale hovoří už relativně dlouho,

KLADNO

Ing.
Michaela

Vojtová
Kladno

ekonomka
48 let
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Kandidát z našeho regionu:

Peníze jen vylít do asfaltu 
je neprozíravé

říká Michaela Vojtová, kandidátka TOP 09 do krajského zastupitelstva

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Ing. Michaela Vojtová (48) je prototypem aktivní úspěšné ženy.

Jako ekonomka pracovala ve vedoucích funkcích například pro

ministerstvo kultury, Středočeský kraj či radnici Prahy 1, v ko-

merční sféře pak pro přední banky a jiné soukromé společnosti.

Na podzim 2014 jí jen o vlásek uniklo senátorské křeslo za ob-

vod Kladno, kde je doma. Nyní by své zkušenosti ráda uplatnila

v zastupitelstvu Středočeského kraje. Kandiduje za TOP 09 s po-

řadovým číslem 4. 

Pokračování na str. 2
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nejméně dvě volební období. Co
podle vašeho názoru brání tomu,
aby se ta myšlenka realizovala?

Teoreticky tomu nebrání nic. Určitě to
ale ohrožuje hromadu partikulárních zá-
jmů, protože všechna větší středočeská
města mají vlastní autobusovou dopra-
vu, Praha má svůj dopravní podnik
apod. Vidím tu velký prostor pro kraj,
aby se stal prostředníkem, který dokáže
každému dotčenému subjektu vysvětlit,
v čem ta integrace bude pro něj a jeho
obyvatele dobrá věc.

Volební programy politických
stran a uskupení v současné době
často obsahují různá populistická
hesla či opatření. Vidíte nějaké
téma středočeské politiky, které

sama vnímáte jako populistické
a jehož zneužití se ve volbách
obáváte?

Stačí se projet Středočeským krajem.
Na každém rohu visí billboardy, kde ně-
kteří nejmenovaní politici slibují hory
doly. Slibují třeba bezpečnější kraj, což
je z mého pohledu ryzí populismus.
Česká republika je podle posledních
průzkumů považována za šestou nej-
bezpečnější zemi světa (!), což samo-
zřejmě neznamená, že by tu nebylo co
vylepšovat. Ale je to téma, které do
krajské kampaně nepřísluší. Nepamatu-
ji si, že by kraj ze svého rozpočtu někdy
financoval třeba policii.

V minulých senátních volbách vám
ve druhém kole jen o pár set hlasů
uniklo senátorské křeslo. Co dě-
láte, když právě nevedete volební
kampaň?

Když mám čas, hrozně ráda chodím
do lesa. Dříve jsem běhala, teď dávám
přednost spíš procházkám s hůlkami.
Dokonale si při tom vyčistím hlavu, asi
neznám lepší relaxaci. I fůru pracovních
problémů člověk v lese vyřeší jen proto,
že má najednou potřebný odstup. Hod-
ně chodím také se psem. Naše fenka
Annie, už třetí leonberger v řadě, je teď
už stará a sotva chodí, tak mě doprová-
zí Barney, bernský salašnický pes naší
dcery. Všichni máme rádi tyhle rodinné
psy – velké, chlupaté a milé. Dále se na
chalupě vyžívám na zahradě, starám se
o svoje skalky, keře a kytičky. A v po-
slední době – protože jsem se čerstvě
stala babičkou – jsem v osmačtyřiceti
letech začala vařit domácí džemy.

Martina Řehořová

Peníze jen vylít do asfaltu... Dokončení ze strany 1

Ing. IVETA KOULOVÁ

KANDIDÁTI Z NAŠEHO REGIONU:

49 let, stavební inženýrka, starostka, Unhošť

PROČ KANDIDUJI: 
Nechci jen kritizovat, chci aktivně jednat. Pokud se mi něco nelíbí, musím se

zasadit o zlepšení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když jsem nebyla
spokojená se situací v Unhošti, vstoupila jsem do veřejného života. V roce 2014
jsem byla zvolena starostkou města a mohla jsem svoji kritiku přeměnit v kon-
struktivní řešení. I ve fungování kraje vidím konkrétní nedostatky. Chci například
prosadit větší autonomii v oblasti přerozdělování financí. Kraj má sloužit pouze
jako koordinátor a pomocník v oblastech, které nelze řešit izolovaně – např. do-
prava, zdravotnictví či školství. Jednotlivé obce a města zpravidla nejlépe vědí, co
je u nich potřeba opravit nebo postavit. Lepší rozumné investice samotných obcí,
než nedomyšlená rozhodnutí často vedoucí k plýtvání.

A PROČ ZA TOPKU? 
Protože opravdu praktikuje politiku silou rozumu. Nemám ráda nesplnitelné a po-

pulistické sliby, které jen stěží mohou vést k prospěchu kraje. TOPka vede lidi
k zodpovědnému hledání řešení, která nejsou krátkozraká a uspějí i ve vzdálenější
budoucnosti. To je mi sympatické a dokud se strana bude této trasy držet, budu s ní.
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Přijďte 7. a 8. října kvolbám

RNDr. ThMgr. PETR SOUDEK, Ph.D.
45 let, iniciátor petice Stop hazardu na Kladně, 
výzkumný pracovník, Kladno 
PROČ KANDIDUJI: 

Protože jsem zvyklý chovat se zodpovědně vůči svému okolí i životnímu pro-
středí a stejný přístup si přeji i na krajské úrovni. Na Kladně jsem iniciátorem
referenda proti hazardu. Zasazuji se o odstraňování starých ekologických zátěží
a zodpovědné nakládání se zemědělskou půdou. Jsem politik, jsem vědecký pra-
covník Akademie věd ČR a jsem zodpovědný občan, který se řídí jednoduchým
mottem: „Přičiňuj se, jako by všechno záleželo jen na Tobě.“ 

A PROČ ZA TOPKU? 
Pro její odborníky, pro její střízlivé postoje na aktuální otázky. Protože nadává-

ním na všechno a na všechny se ještě nikdy nic nevyřešilo.
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Ing. ADAM SLABECKÝ
36 let, projektant a stavební inženýr, Slaný

PROČ KANDIDUJI: 
Protože Středočeský kraj nefunguje. Jeho velká část je jen pustina plná sa-

telitních městeček a chátrajících obcí. Je třeba vytvářet krajinu, která je živá, kul-
turní, provázaná s přírodou. Necitlivá výstavba dnes bude mít dopad na řadu gene-
rací, které přijdou pro nás. Vytvořit ze Středočeského kraje příjemnou zemi, kde by
lidé chtěli bydlet pro dobrý život, a ne jen pro blízkost k Praze, je těžké, ale o to
více je na tom třeba pracovat. Kromě řešení krajiny a výstavby je třeba podporovat
kulturní a společenský život v obcích našeho kraje. Sám se snažím tento aspekt
podpořit pořádáním zážitkových her (larpů), folklorních událostí (např. masopusty
ve Slaném), koncertů a jiných. Jsem přesvědčený, že právě řešení veřejného pro-
storu a kulturního života jsou stěžejní faktory, které pomohou náš kraj zvelebit
a učinit z něj místo, které budeme mít rádi a budeme ho rádi nazývat domovem.

A PROČ ZA TOPKU? 
Protože se zcela ztotožňuji s jejími programovými hodnotami. A to ať už jde

o vztah k EU, k demokracii jako takové, vztah k putinovskému Rusku nebo k od-
kazu Sametové revoluce.

46

ROMAN HAVELKA
49 let, odborný referent v oblasti kultury, Lány

PROČ KANDIDUJI: 
Pokud člověku záleží na místě, kde žije a chce něco změnit, nestačí pouze

řečnit v pohodlí domova nebo hospodě. Troufám si říci, že se mi na komunální
úrovni podařilo cosi změnit. V Lánech jsem coby předseda kulturní komise po-
zvedal společensko-kulturní život a vytvořil prostředí pro růst pospolitosti občanů.
Na krajské úrovni je mým cílem dokončit užší provázání dopravního systému Stře-
dočeského kraje s Prahou a prosadit efektivnější přerozdělování rozpočtu tak, aby
šlo více peněz do kvalitního krajského školství, které považuji za silně podfinan-
cované. Za svoji mateřskou organizaci na Kladensku hodlám usilovat o vybudová-
ní důstojného hospice pro dlouhodobě nemocné a urychlení likvidace ekologické
zátěže v areálu bývalé Poldi. Na státní úrovni chci vyvinout tlak na řešení situace
okolo nečitelného monopolu agentury OSA (Ochranný svaz autorský), který je
problémem i pro krajské živnostníky, obce a pořadatele kulturních akcí. Co nabí-
zím, je konkrétní a uskutečnitelné. 

A PROČ ZA TOPKU? 
Představuje pro mě rozumný pohled na pravicovou vládu, důraz na národní tradice

a identitu, stabilitu, prosperitu a neplýtvání časem na plané řečnění. Je pro lidi, kteří pře-
mýšlejí o světě pro naše děti a vnoučata, nejen o výhodách a ulehčení života pro nás.

Přijďte 7. a 8. října k volbám

Zastavme 
hazard 
na Kladně!

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

www.top09.cz

RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D. 
inciátor petice Stop hazardu na Kladně

kandidát do krajského zastupitelstva
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