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Co vás vedlo k tomu, abyste vstoupil
do politické strany?

Narodíte se, chodíte do školy, pak do
práce, oženíte se, máte rodinu a děti. Na-
jednou vás začne zajímat jejich budouc-
nost a to, jak a v jakém státě budou žít.
Začne vás zajímat politika, která vše
ovlivňuje, a když s tím chcete něco udě-
lat, tak do politické strany prostě musíte
vstoupit. Když o tom jen mluvíte, děláte
si pouze alibi, že jste něco dělat chtěl.
Bohužel jste se však o nic ani nepokusil.
Protože jsem nechtěl postupovat tímto
marným způsobem, tak jsem to zkusil
a do politiky vstoupil.

Co považujete za nejdůležitější věc,
kterou jste se v komunální politice
naučil?

Zásadní je pro mě umění naslouchat
potřebám lidí a vidět věci z více pohle-
dů. Je třeba si uvědomit, že žádný pro-
blém není černobílý a že správné roz-
hodnutí je otázkou kompromisu.

Kterou část Středočeského kraje
máte nejradši?

Mám rád celý Středočeský kraj. Cítím,
že je ve své podstatě srdcem republiky.

Je jen škoda, že nemá svoje krajské měs-
to. Líbilo by se mi, kdyby jím byla na-
příklad Kutná Hora. Ta svého času byla
královským městem a i nyní má určitě
velký potenciál. Tak, a tím jsem vám
vlastně i odpověděl na původní otázku.

Středočeský kraj patří dnes mezi
nejzadluženější v republice…

Zadlužený člověk, rodina, město, kraj
ani stát není nic pěkného a ani příjemné-
ho. Je zřejmé, že by se mělo hospodařit
podle toho, na co člověk, rodina, město,
kraj a stát má prostředky. Je však pocho-
pitelné, že si člověk, rodina, město, kraj
a stát, když něco smysluplného budují,
mohou či dokonce musejí vypůjčit. Je
ovšem velký rozdíl, zda si půjčujete na
nutné či smysluplné investice, které se
časem vrátí, anebo půjčené prostředky
utrácíte za běžnou spotřebu a pohodlné
žití, to potom prostě žijete na dluh.  Stře-
dočeský kraj by na dluh žít ale  neměl!

Jaké kroky je třeba udělat, aby Stře-
dočeský kraj mohl investovat víc než
současná tři procenta rozpočtu?

To samozřejmě souvisí s předcházející
odpovědí. Jestliže například máte na

krku splátky investic z let minulých, mo-
hou znamenat i tři procenta závratnou
částku. Na tuto otázku nelze odpovědět
jednou jednoduchou větou. Obecně však
platí jak pro kraj, tak i pro obce, že téměř
90 procent příjmů spotřebují mandatorní
výdaje. Pro lepší pochopení – jde napří-
klad o chod samosprávy, údržbu silnic,
škol, nemocnic, prostě zajištění základ-
ních funkcí kraje. Zbyde vám tedy asi 10
procent. A pokud je rozpočet zatížen dal-
šími splátkami, lze i 3 procenta investic
považovat za úspěch. Má-li tedy kraj
zvýšit procento investic, musí co nejdří-
ve vyřešit splácení dluhu a nastavit opti-
mální koncepci hospodaření.

Na co konkrétně byste se chtěl v kraj-
ském zastupitelstvu zaměřit?

To, čemu, myslím, rozumím a co zabí-
rá většinu mého pracovního života, je
ekonomika a efektivita řízení. Myslím
také, že je naprosto zásadní zjednodušit
pravidla tak, aby byl přístup úředníků
k občanům vstřícný, nikoli sankční.
A samostatnou kapitolou je bezpečnost.
Mělo by platit: Můj dům – můj hrad!

Mnoho komunálních politiků se-
lhává ve chvíli, kdy mají přejít z opo-
zice, kde pouze kritizují, do role ak-
tivního tvůrce místní politiky. Nebu-
dete s tím mít problém?

V žádném případě. Důvod je jednodu-
chý. Původním povoláním jsem kon-
struktér. A o konstruktérech je známo,
že vždy tvoří, nikoli boří.

Jak si představujete komunikaci
měst s vedením kraje? Jsou stávající
komunikační kanály obcí a kraje
v pořádku?

Komunikace je vždy záležitostí dvou
subjektů. Když spolu chtějí komuniko-
vat oba, tak to funguje, jinak ne. Jde
o společenský proces, proto se často uží-
vá termínu sociální komunikace. Mělo
by jít o vzájemné sdělování informací.
Pokud jeden ze subjektů nepředává in-

formace tomu druhému, nefungují stá-
vající komunikační kanály. Sdílení in-
formací a kontakt kraje a obcí si před-
stavuji jako oboustranně výhodný ne-
přetržitý proces mezi rovnocennými
partnery. Kraj by měl poskytovat mimo
jiného metodickou pomoc obcím a obce
kraji zpětnou vazbu ohledně fungování
krajských institucí a organizací.

Ve které oblasti podle vás nynější ve-
dení kraje selhává?

Jak jsem již říkal, nebořím, chci tvořit.
Je jasné, že řízení kraje by samozřejmě
mohlo být vykonáváno lépe. Ale to
vlastně může říci každý člověk o každé
instituci.

Dobře. Co podle vašeho hlediska
tedy vlastně dělá kraj v současné
době dobře a co špatně? Co tato in-
stituce znamená pro váš region?

Chybí mi podstatná míra koncepčnosti
ve většině krajských agend. Málokdo si
také uvědomuje nesmírnou důležitost
funkce kraje pro každodenní život obča-
na a potažmo většiny institucí v regionu.
Podle mě by fungování kraje mělo být
spíše o práci než o politice či politikaření.

Traduje se, že krajská reprezentace
vždy dobře vychází jen s radnicemi,
které jsou jí svým složením politicky

blízké. Jak je to podle vás ve skute-
čnosti?

Je to téma, které se skloňuje především
při rozdělování peněz z různých dotač-
ních programů, a to je vždy citlivá zále-
žitost. Obecně nelze asi uspokojit všech-
ny žadatele, a tak ti neúspěšní hledají
důvod, proč neuspěli. Kritériem hodno-
cení by měla být pochopitelně kvalita
a potřebnost projektů, nikoli stranická
příslušnost.

Volební programy politických stran
a uskupení v současné době často ob-
sahují různá populistická hesla či
opatření. Vidíte nějaké téma středo-
české politiky, které sám vnímáte
jako populistické a jehož zneužití se
ve volbách obáváte?

Populistické strany a jednotlivci vždy
říkají to, co chtějí voliči slyšet proto, aby
měly co největší politický zisk. Je tedy
celkem jisté, že většina populistů se
bude vyhraňovat vůči uprchlické krizi
a toto téma zneužívat. Toto je ale celo-
státní a hlavně evropské téma a na kraj-
ské úrovni opravdu minimálně ovlivni-
telné a řešitelné. Populisté totiž rádi
předkládají voličům jednoduchá hesla
a vnucují jim tím rozhodnutí předem.
Středočeská politika není o populismu,
ale je o práci a konkrétních řešeních.

Jan Švácha

KUTNÁ HORA

Ing.
Jaroslav

Suk
Kutná Hora

ředitel letecké
přehlídky CIAF, 56 let
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Kandidát z našeho regionu:

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Ing. Jaroslav Suk se narodil v roce 1960 v Kutné Hoře, kde také
bydlí. V letech 1975–1979 absolvoval Střední průmyslovou ško-
lu v Kutné Hoře, poté navrhování a konstrukci elektrotechnic-
kých zařízení na ČVUT v Praze. Po skončení základní vojenské
služby pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Ko-
lín. V roce 1992 odešel jako vedoucí vývoje letecké techniky do
soukromého sektoru. Jeho záliba v technice a letadlech pokra-
čovala i nadále a v současné době je ředitelem letecké přehlídky
CIAF v Hradci Králové. Letos v říjnu bude kandidovat na jede-
náctém místě do zastupitelstva Středočeského kraje.

Žádný problém   
není černobílý

říká Jaroslav Suk, kandidát TOP 09 do krajského zastupitelstva
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Ing. Jaroslav Suk
ředitel letecké přehlídky CIAF

kandidát do krajského zastupitelstva

MUDr. ZDENĚK NOVÁČEK

KANDIDÁTI Z NAŠEHO REGIONU:

62 let, chirurg, lékař zdravotnické záchranné služby, Čáslav

PROČ KANDIDUJI: 
V tomto regionu jsem se narodil, mám zde rodinu a příbuzné, spoustu přá-

tel a kolegů a celý svůj dosavadní život zde pracuji. Ať již na chirurgii v ne-
mocnici v Kutné Hoře a Čáslavi, v záchranné službě kraje Vysočina nebo nyní opě-
tovně v kutnohorské nemocnici. Proto mám logický zájem na tom, aby naše srdce
Čech bylo co nejzdravější a mohlo spolehlivě zajistit život mně i mým nejbližším.
Zdravé srdce potřebuje také silný rozum, a ten my s kolegy hodláme reprezentovat
na kraji. V nemocnici v Kutné Hoře jsem byl opakovaně pověřován řízením při těž-
kých krizích nemocnice, které se – věřím, že i díky mé pomoci – podařilo zažeh-
nat. Stejně strategický přístup ode mě můžete očekávat i v krajském zastupitelstvu.

A PROČ ZA TOPKU? 
Pro moje vnitřní přesvědčení, neboť vyznávám tradici, odpovědnost, pracovitost

a slušnost – právě tyto hodnoty pro mě TOPka reprezentuje.
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ZDENĚK JEŘÁBEK
55 let, hudebník a tiskař, Kutná Hora

PROČ KANDIDUJI: 
Chci plnou podporu kraje i pro oblasti, jejichž hlavním cílem není genero-

vání zisku. Cítím, že školství a kultuře je věnována menší než okrajová pozornost.
Sám jsem začínal coby učitel na umělecké škole v Kutné Hoře a nyní hraji s or-
chestrem Royal Dixieland Jazz Band. Vím tedy, jak je složité a zároveň povznáše-
jící pobavit dobrou muzikou. Moc bych si přál, aby se více zapojila mladší a střed-
ní generace muzikantů i posluchačů. Naše kulturní dědictví si musíme chránit
a předávat dál. Tento postoj chci v zastupitelstvu reprezentovat. 

A PROČ ZA TOPKU? 
TOPka je jediná strana, která ještě hájí svobodu občanů. Proto bych její členy

v co nejhojnějším počtu rád viděl v krajském zastupitelstvu. Jsou to schopní lidé,
často z podnikatelské sféry, kteří by díky svým zkušenostem dokázali napravit ne-
hospodárné a neúčelné nakládání s krajským rozpočtem.
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ALENA NOVÁKOVÁ
41 let, vedoucí realitní kanceláře, Kutná Hora

PROČ KANDIDUJI: 
Není mi jedno, jaká bude budoucnost této země a jací lidé v této zemi budou

žít. Považuji se za pracovitou a zodpovědnou a má práce je vždy zároveň mým ko-
níčkem. Dobré jméno má každý člověk pouze jedno, takže pracuji vždy tak, aby
všichni byli maximálně spokojeni a abych nezklamala jejich důvěru. Toto je stej-
né pro mou profesi vedoucí realitní kanceláře jako pro kariéru politika. Schopnost
dostát své zodpovědnosti jsem prokázala také coby koordinátorka evropského pro-
jektu „Integrace po 50“, který začleňuje dlouhodobě nezaměstnané ve věku přes 
50 let a vytváří jim šance k uplatnění na pracovním trhu. Jsem životní optimistka
a mohu slíbit všem, že každé osobní setkání bude zpříjemněním vašeho dne.

A PROČ ZA TOPKU? 
Protože politika je hlavně o lidech a z nabídky politických stran v Kutné Hoře mě

její členové oslovili nejvíce. Velmi si vážím Ing. Jaroslava Suka, jeho morální hod-
noty, rozhled, inteligence a životní zkušenosti by byly v každém případě přínosem
pro toto zastupitelstvo.
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ROMANA PRYŠINGEROVÁ
44 let, účetní a daňová konzultantka, Kutná Hora

PROČ KANDIDUJI: 
Jen kritizovat a spoléhat na ostatní nemá smysl. Celý život jsem strávila ve

Středočeském kraji, z toho šest let ve veřejné funkci člena finančního výboru
v Kutné Hoře. Za tu dobu jsem zjistila, že zdravý rozum je v kraji nezbytný, a při-
tom tam teď tolik chybí.  

A PROČ ZA TOPKU? 
Vážím si práce, kterou věnují rozvoji v řadě oblastí – od kulturních po ekono-

mické. Je zde mnoho zapálených lidí, kteří naslouchají svým občanům a nejsou ve
straně z prospěchářství.
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Přijďte 
7. a 8. října 
kvolbám

MUDr. Petr Tiso, MBA
kandidát na hejtmana
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