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Je vám jen málo přes třicet, ale máte
za sebou už šest let práce náměstka
primátora v tak velkém městě, jako
je Mladá Boleslav. Jak se dělá tako-
vá rychlá kariéra?

Kariéra je vždy souhrou více okolnos-
tí. O politiku – přesněji o tu „velkou“
politiku – jsem se zajímal už na gymná-
ziu, sledoval jsem v televizi politické dis-
kuse a další pořady, které většině mých
spolužáků tehdy moc neříkaly. Ale to asi
dělá víc mladých lidí, aniž by na to ně-
jak aktivně navázali. Já jsem hned v roce
2009 vstoupil do nově vzniklé TOP 09
a jako člen jsem pro stranu začal praco-
vat. To byl asi první krok, který mě do-
vedl tam, kde jsem dnes.

Čemu se na mladoboleslavském ma-
gistrátu nejvíce věnujete?

Mám na starosti školství, kulturu
a sport. V těchto oblastech je pořád co
dělat. Když vezmeme například kultu-
ru, za těch šest let se podařilo třeba za-
ložit Mladoboleslavský filmový festi-
val, který začínal jako jednodenní ozvě-
ny známějšího festivalu zlínského, ale
letošní pátý ročník je už čtyřdenní, uka-
zuje filmovou nabídku napříč různými
kulturami a každoročně přiláká kolem
4500 návštěvníků. Také jsme úspěšně
zrekonstruovali budovu a technické zá-
zemí městského divadla. Provedli jsme
citlivé personální změny ve vedení di-
vadla, a i díky nim dnes mladoboleslav-
ský soubor patří k vyhledávaným a bě-
hem čtyř let třikrát získal Cenu Thálie.
Nabídli jsme 24 skupin předplatného,
dojíždějí sem lidé ze širokého okolí
a naše divadlo má s 94 procenty druhou

nejvyšší obsazenost v republice. A do
třetice jsme realizovali tzv. Metalovou
cestu, tedy výtvarně zajímavou interak-
tivní naučnou stezku, která v několika
jazykových mutacích seznamuje zájem-
ce s historií našeho do značné míry prů-
myslového města. To byly jen vybrané
příklady z mnoha. V oblasti školství
a sportu jsme postupovali obdobně. Je
za námi vidět práce, proto jsme znovu
dostali důvěru voličů.

Rekonstrukci městského divadla se
podařilo úspěšně uzavřít, vloni jste
otevřeli nový akvapark... Čeká na
vás v blízké budoucnosti ještě něja-
ký obdobně náročný úkol?

Chystáme rekonstrukci městského
kulturního domu. Slouží už 43 let a je to
takový ten typický nevzhledný komu-
nistický kulturák. Odehrává se tam sice
pořád spousta akcí – od maturitních ple-
sů přes koncerty a jiné, ale mladí lidé
tam přestávají chodit, protože to pro-
středí už neodpovídá dnešním nárokům
na kulturu a oni se tam necítí dobře. Ne-
chali jsme zpracovat architektonickou
studii. Naším záměrem je, aby byl tento
kulturní dům po rekonstrukci otevřen
sedm dní v týdnu od rána do večera.
A rádi bychom s realizací začali už
v příštím roce.

Proč jste se rozhodl kandidovat do
krajského zastupitelstva?

Myslím, že jsem v komunální politice
jako náměstek primátora velkého stře-
dočeského města získal dost cenných
zkušeností, které bych uměl a chtěl ješ-
tě více zúročit. Věřím, že řada osvědče-

ných postupů se nechá úspěšně přenést
z komunální úrovně na krajskou a mám
za to, že moje účast ve vedení kraje by
právě proto mohla být pro obyvatele
středních Čech přínosem. Pokud budu
zvolen, rád bych se proto zaměřil na ty
oblasti, kterým se dlouhodobě věnuji na
boleslavském magistrátu – tedy škol-
ství, kulturu a sport.

Můžete na příkladu Mladé Boleslavi
popsat, jakou roli kraj ve vztahu
k městům v současné praxi plní,
k čemu je nám potřeba?

Jsem přesvědčen, že kraj může být
městům a obcím velmi cenným pomoc-
níkem. Může přece využívat aparát
úplně jiného rozsahu, má možnost kon-
zultovat problémy se špičkovými od-
borníky a v neposlední řadě disponuje
naprosto nesrovnatelným rozpočtem.
Na příkladu Mladé Boleslavi to ale uká-
zat nelze, protože ve vztahu k našemu
městu to tak rozhodně nefunguje. To je
další z důvodů, proč do krajského za-
stupitelstva kandiduji. Politika součas-
ného vedení kraje je výrazně stranická,
a to by se mělo určitě změnit.

Ve které oblasti podle vás nynější
sociálnědemokratické vedení kraje
nejvíce selhává?

Z pohledu obyvatele Mladé Boleslavi,
kterým jsem, kraj můj život nijak ne-
ovlivňuje a nemění – a to ani k horšímu,
ale ani k lepšímu. A to je velká chyba!
My bychom naopak chtěli z kraje udě-
lat instituci, která je svým obyvatelům
užitečná. Snažíme se o dlouhodobou
vizi, která nesahá jen k příštím volbám.
Současné vedení kraje má podle mého
názoru rezervy v celé řadě oblastí, na-
příklad v dopravě, školství nebo zdra-
votnictví, přičemž zejména v poslední
jmenované oblasti je nedostatek zájmu
krajské reprezentace opravdu citelný.
Sociální demokraté v mnoha ohledech
nedokázali od slibů postoupit k činům.
Byl bych také rád, kdyby po osmi letech

vlády socialistů a komunistů skončil
trend ekonomického zaostávání Středo-
českého kraje, neboť spolu s Prahou má
tento kraj velký potenciál, který podle
mého názoru zatím leží ladem. A rád
bych byl u toho.

Které z bodů volebního programu
TOP 09 pro nadcházející krajské
volby považujete za ty nejdůleži-
tější, takové, jejichž prosazení byste
vnímal jako největší přínos pro oby-
vatele Středočeského kraje?

Určitě vnímám jako důležité všechny
body programu, které usilují o pozitivní
změny ve školství. Investovat do škol-
ních budov, které jsou ve vlastnictví
kraje, zaměřit se na dostupnost vzdělání
i v okrajových regionech, podpořit růst
úrovně výuky a doplnit chybějící kapa-
city základních škol a školek v oblas-
tech, kde v poslední době došlo k rych-
lému nárůstu počtu obyvatel – to všech-
no je potřeba udělat. Dalším velkým
tématem, které ve středních Čechách
v současné době hodně rezonuje, je
zdravotnictví. Osobně tuto oblast vní-
mám jako životně důležitou a uvědomu-
ji si, jak moc je citlivá a že změny je zde
třeba uskutečnit urychleně, nejlépe 
ihned. Odliv lékařů a sester je obrovský
a my se musíme zaměřit právě na lidi
a na jejich podporu, spíše než na pří-
strojové vybavení nemocnic a ordinací.
A nakonec – za důležitou součást vo-

lebního programu a určitou svou priori-
tu považuji vylepšení infrastruktury,
především v dopravě a veřejných služ-
bách, ale také například v nabídce mož-
ností trávení volného času.

Jak vy sám trávíte volný čas?
Odjakživa jsem byl sportovec. V Bole-

slavi se to vlastně tak trochu nabízí, pro-
tože škála sportovního vyžití je tu neuvě-
řitelně pestrá. Já jsem od dětství hrál ho-
kej a dokonce jsem v určité době
uvažoval, že bych ho chtěl dělat závod-
ně. Hrával jsem třeba s Radimem Vrba-
tou, i když on byl určitě lepší než já. Na-
konec mě rodiče v pátém ročníku přihlá-
sili do matematické místo do hokejové
třídy, a bylo rozhodnuto. Dodnes se ale
věnuji řadě pohybových aktivit, moc rád
třeba hraju tenis. Na rozdíl od řady ji-
ných lidí to nedělám jenom z nouze a ne-
musí mě k tomu nikdo nutit. Myslím, že
hokej a sport vůbec v dětech podporuje
správné vlastnosti – zdravé instinkty, ak-
ceschopnost, vytrvalost, vůli a mnoho
dalších. I proto se jako náměstek primá-
tora snažím neustále rozšiřovat sportovní
možnosti ve městě. Hokej zůstává mojí
celoživotní láskou. A před několika lety
jsem byl nominován do představenstva
boleslavského hokejového klubu a sna-
žím se tedy přispět alespoň v této rovině
a umožnit dnešním dětem, aby poznaly

MLADÁ BOLESLAV

Mgr.
Daniel
Marek

Mladá Boleslav
náměstek primátora

35 let

3
Kandidát z našeho regionu:

Mám rád, když je   
za mnou vidět práce

říká Daniel Marek, kandidát TOP 09 do krajského zastupitelstva

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Mgr. Daniel Marek (35) se narodil do lékařské rodiny v Mladé Bo-

leslavi. Vystudoval politologii a andragogiku na Slezské univer-

zitě v Ostravě a několik let úspěšně podnikal v oboru telekomu-

nikací, než začal pracovat pro rodné město jako manažer zdej-

ších sportovních a rekreačních zařízení. Už druhé volební

období zastává funkci náměstka mladoboleslavského primátora

za TOP 09. V současné době kandiduje také do krajského zastu-

pitelstva Středočeského kraje.

Pokračování na str. 2
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ně mohl v kraji odvést nejlepší práci, ale
ani co má kraj vlastně v kompetenci.
Vnímám to už řadu let a snažím se
v mezích svých možností přispět ke
zvýšení politické vzdělanosti, alespoň
v našem regionu. Před osmi lety jsem
s kamarádem založil Demokratický in-
stitut a „vozíme“ do Mladé Boleslavi na
besedy a přednášky významné a zají-
mavé osobnosti z nejrůznějších oborů.
Měli jsme tu například lékaře-profesory
Pafka či Pirka, oba kardinály Vlka
i Duku, přijel nás navštívit guvernér
ČNB, předseda ústavního soudu či zná-
mý televizní moderátor Václav Mora-
vec. Takové věci mě baví a lidem z Bo-
leslavi umožní setkat se s těmito velký-
mi mozky v domácím prostředí
a zdarma. Martina Řehořová

Mám rád, když je za mnou vidět práce...
Dokončení ze strany 1

radost ze sportu. Ale nejkrásnější chvíle,
když je čas, trávím se svojí rodinou. S
dětmi jezdíme na výlety, hrajeme různé
hry, sportujeme. Je krásné vidět, jak ros-
tou, jak se na všechno ptají.

Nebojíte se, že při dnešním ne-
bývalém rozmachu digitálních tech-
nologií hokej prostě vyjde z módy?

O hokej se nebojím, myslím, že jeho
základna je nejen u nás v Boleslavi, ale
v celé zemi nesmírně početná. Hokejem
hned tak nějaká počítačová aplikace ne-
otřese. Ale mám dva syny ve věku osm
a pět let, takže jako zodpovědný otec
sleduji ten trend odklonu od sportu a ji-
ných tvůrčích aktivit s určitou obavou.
Zdá se mi, že roste počet dětí, které trá-
ví volný čas zavřené ve svých pokojích
a přemýšlím, jak se za pár let začlení do
světa dospělých, když dětství prožijí
u počítače. A je třeba poukázat i na dal-
ší negativní jev, se kterým se u nás
v Boleslavi také setkáváme. Jsou to děti,
které – protože jízdné po městě je pro
ně zdarma – tráví veškerý svůj volný
čas přejížděním mezi obchodními cent-
ry. Ani z toho pro ně žádný prospěch do
budoucna nekouká.

Volby do krajských zastupitelstev
mívají obvykle poměrně nízkou
účast. Co je podle Vás příčinou toho,
že kraj tolik voličů málo zajímá?

Myslím si, že jedním z hlavních důvo-
dů je nedostatečná politická vzdělanost
obyvatelstva. Mnoho lidí se prostě ne-
orientuje a netuší nejen to, kdo by pro

Přijďte 7. a 8. října k volbám

Kvalitní
školství 
pro lepší 
budoucnost

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Mgr. Daniel Marek
náměstek primátora Mladé Boleslavi

kandidát do krajského zastupitelstva

MUDr. PAVEL NECHANICKÝ

KANDIDÁTI Z NAŠEHO REGIONU:

58 let, praktický lékař pro děti a dorost, radní, Mladá Boleslav

PROČ KANDIDUJI: 
Protože každý rodič usiluje o vytvoření zdravého prostředí pro své děti. Do

politiky jsem se vrhl před 26 lety, s velkou dávkou nadšení i mladické naivity. Stal
jsem se zastupitelem v Mladé Boleslavi a podílel jsem se na formování polistopa-
dové politiky a odstraňování ztuhlého úřednického aparátu. Chuť tvořit a posouvat
hranice mě doposud neopustila. Jako dětský lékař a otec cítím zodpovědnost za bu-
doucnost příští generace. Chci jim vytvořit a zanechat zdravý kraj.

A PROČ ZA TOPKU? 
Reprezentuje pro mě silný rozum a zdravé srdce. A jak jsem uvedl výše, obojího

je potřebí pro správné fungování „těla“, tedy našich středních Čech.

14

RADIM ŠIMÁNĚ
44 let, starosta, Bakov nad Jizerou

PROČ KANDIDUJI: 
Jako starosta města Bakov nad Jizerou aktivně usiluji o vytvoření kvalitní-

ho života v moderním městě. Ve městě, kde ulicemi nemanévrují přetížené ka-
miony. Ve městě, na jehož životě se budou chtít místní občané podílet a sami se za-
sazovat o pořádání kulturních, společenských nebo sportovních akcí, kterými celá
oblast ožije a kde se zároveň občané budou moci sejít a společně diskutovat o dění
kolem nich. Stejný cíl mám i pro své působení na krajské úrovni.

A PROČ ZA TOPKU? 
Disponuje kvalitními lidmi se zkušenostmi z komunální politiky, kterých si vá-

žím. Jmenovat můžu třeba Dana Marka, svého kolegu z Mladé Boleslavi, který, vě-
řím, brzy prokáže své schopnosti i v krajském zastupitelstvu.

27

Ing. ZDENĚK BAŘINKA, Ph.D.
40 let, ekonom, manažer, Mladá Boleslav

PROČ KANDIDUJI: 
Protože každá koruna krajského rozpočtu musí být dobře a účelně využita

pro nás, Středočechy. Již má babička mě v dětství učila, že člověk by měl kaž-
dou korunu v ruce obrátit, než se rozhodne, jak ji utratí. Vím, jak krajský
úřad funguje a co řeší a hodlám svými znalostmi a zkušenostmi přispět k vy-
budování kraje s transparentním a férovým hospodařením. Úřad prostě musí
umět dostatečně pružně reagovat na připomínky a potřeby všech jednotlivých
měst, obcí a lidí, kteří tu žijí. Moc si přeji, aby Středočeský kraj byl místem, kde
se bude lidem dobře žít, budou zde rádi vychovávat své děti, trávit svůj volný čas
a při toulkách po našem kraji užívat jeho krás a vzpomínat na krásně strávené chví-
le a říkat si – já jsem tu prostě doma a je mi tu fajn.

A PROČ ZA TOPKU? 
Je pro mě stranou, jejíž cíle a ideály sdílím dodnes. Členem TOPky jsem od její-

ho založení, a ač s některými názory ne úplně souhlasím, svým směřováním
a obecnými ideály pro mě byla a stále je dodnes nejbližší. 

40

JAN SÝKORA
28 let, manažer kvality automobilových dílů, zastupitel, 
Bělá pod Bezdězem
PROČ KANDIDUJI: 

Za sebe cítím, že je nutné bojovat za základní principy demokracie, slušnosti
a svobody v tom opravdovém, plnohodnotném slova smyslu i na poli kraj-
ském. Politik nesmí vládnout, měl by sloužit. Politik se nesmí bát svědomitě a ne-
populisticky rozhodovat i v nepopulárních oblastech, s maximálním důrazem na
reálné potřeby společnosti. Je na místě být sám sebou, mít svůj názor, avšak neští-
tit se diskuse s druhými, být pracovitý, slušný a nekrást. 

A PROČ ZA TOPKU? 
Svým aktivním přístupem je strana a její kandidáti schopna přispět k racionálnímu

a zodpovědnému fungování vedení Středočeského kraje. V jejím středu vidím pravi-
cově smýšlející konzervativní politiky. Velice oceňuji pak práci svých regionálních
kolegů Dana Marka, Pavla Nechanického, Radima Šimáně a Zdeňka Bařinky.

48

PaedDr. IVO HARÁK, Ph.D.
51 let, vysokoškolský pedagog PF UJEP Ústí nad Labem, 
Benátky nad Jizerou
PROČ KANDIDUJI: 

Chci podpořit roli umění a kultury ve veřejném životě krajanů. Sport získá-
vá ve městech a obcích velký prostor, ale stejně důležité je podporovat i vzdělává-
ní a regionální umělce. Vždyť jsme tu doma! A chci abychom žili v kulturním pro-
středí. Jako porotce básnické soutěže Magnesia Litera nebo místopředseda komise
Ministerstva kultury ČR pro udílení Státních cen za literaturu vím, jaký potenciál
dřímá v našich umělcích a uvědomuji si, že by byla obrovská škoda zadusit jej
v nepříznivém prostředí, kde kultura bývá jen nepříjemným doplňkem rozpočtu.

A PROČ ZA TOPKU? 
Jsou v ní dobří lidé s pevnými názory, jasnou myslí a otevřeným srdcem. A ta-

kové já obdivuji. 
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