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drobných živnostníků i obchodníků či
poskytnout prostor pro demokratickou
kulturu a svobodu svědomí. Povolební
vývoj dal za pravdu těm, kteří varovali
před ostrým rozporem těchto slibů s ko-
munistickou doktrínou a s reálným cho-
váním komunistické strany v sousedním
Sovětském svazu. V roce 1946 však čes-
koslovenští komunisté volby vyhráli –
a v některých pohraničních okresech zís-
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POPULISTÉ DÁVAJÍ NEZODPOVĚDNÉ SLIBY

Střední Čechy

Slibem neurazíš – to je strategie, kterou lze s železnou pravidelností pozorovat v předvolebních
kampaních řady stran už desítky let. Mnozí politici získávají snadné body za sliby, k jejichž splně-
ní nemají potřebnou pravomoc či finance, surfují na vlnách okamžitých nálad ve společnosti nebo
nabízejí zdarma služby, jejichž realizaci však občané stejně zaplatí z veřejných rozpočtů. Přesto po-
každé značná část voličů populistickým slibům uvěří a ráda jejich nositelům odevzdá své hlasy.
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kali až 70 procent hlasů. Mnoho příkla-
dů politické manipulace můžeme najít
také v současné době, a to nejen v Čes-
ké republice.

POLITICI, NEBO HERCI?
Jak silný vliv mohou díky používání

různých manipulativních technik politici
získat, předvedlo v roce 2010 hnutí

ROZHOVOR
PARLAMENTNÍ VOLBY
SENÁTNÍ VOLBY VE DVOU
STŘEDOČESKÝCH OBVODECH

Společně s krajskými volbami probí-
hají volby do třetiny Senátu PČR. Ve
Středočeském kraji budou letos svého
senátora vybírat občané volebních ob-
vodů Beroun a Nymburk. Podmínkou
účasti je dovršení věku 18 let v den vol-
by a státní občanství ČR. První kolo se-
nátní volby se uskuteční ve shodném
termínu jako volby do krajských zastu-
pitelstev. Hlasovací lístky (žluté) jsou
vytištěny pro každého kandidáta samo-
statně a budou distribuovány předem,
lze je však obdržet i ve volební míst-
nosti. Volič provádí volbu výběrem je-
diného hlasovacího lístku, který vloží
do žluté obálky a poté vhodí do urny.
Pokud ve volebním obvodu žádný
z kandidátů nezíská nadpoloviční větši-
nu odevzdaných hlasů, bude se konat
druhé kolo voleb v termínu 14.–15. říj-
na 2016 (pátek 14–22 hodin, sobota
8–14 hodin). Druhého kola se zúčastní
pouze dva nejúspěšnější kandidáti 
z prvního kola. Hlasovací lístky pro
druhé kolo volič obdrží až ve volební
místnosti.

všeho, po čem jsem toužil ve svých klu-
kovských představách.

Kapitánem z povolání jste se sice ne-
stal, ale máte tu snad nejkrásnější
a nejzodpovědnější profesi, jakou si
člověk může vybrat – jste lékař. Proč
jste se rozhodl vstoupit do politiky,
která v očích veřejnosti nemá zdale-
ka tak dobrou pověst jako medicína?

Pokud chce člověk něco změnit na fun-
gování veřejných záležitostí, jinak než
vlastním aktivním vstupem do politiky
toho nedosáhne. Zvenčí můžete křičet
a nadávat, ale jakmile chcete něčeho do-
sáhnout, musíte být uvnitř dění. Vyzkou-
šel jsem si to ve svém domovském měs-
tečku Jesenice, na které se před časem
jako supi slétli developeři. Oni chtěli sta-
vět a vydělat – což samo o sobě není nic
nelegitimního – ale už je nezajímalo, jak
se v tom místě bude pak žít. Samozřejmě

Měl jste jako dítě nějaký svůj klukov-
ský sen? Pokud ano, do jaké míry jste
si ho splnil?

Snů jsem měl vždycky spoustu. Asi nej-
víc jsem se jako malý kluk chtěl stát ka-
pitánem zaoceánské lodi, nějakého maje-
státního korábu se třemi stěžni, na kterém
bych mohl plout exotickými krajinami
a zažívat dobrodružství, o jakých jsem
četl v knížkách. V pozdějších letech jsem
tento sen opustil a zůstal suchozemcem,
ta touha mořeplavce mi ale uvízla někde
hluboko v podvědomí. Teprve nedávno
jsem se ke svému dětskému snu tak tro-
chu oklikou vrátil. Přihlásil jsem se do
námořního výcviku a získal kapitánský
průkaz na menší plavidla, díky kterému
si mohu alespoň trochu připadat jako mo-
řeplavec. S obrovským zaoceánským ko-
rábem se malá plachetnice sice nedá
srovnávat, ale ten jedinečný pocit – na-
pnout plachty a využít vítr, aby poháněl
loď, kam chci já – je úžasným naplněním

Kvapem se blíží krajské a senátní vol-
by. Není to tak dávno, co v našem Stře-
dočeském kraji slavně zvítězil jistý pán.
Vypadal dobře a byl jedním z nejlepších
řečníků ve sněmovně. Teprve po něja-
kém čase se prokázalo, že to nebyla nej-
šťastnější volba. O své domovské měs-
tečko Hostivice se sice dokázal velice
zasadit, celý zbytek kraje ale pod jeho
vedením zase tolik neprospíval. Ovšem,
to už je dávno zapomenuto. Brzy však
budeme volit nové krajské zastupitel-
stvo. Prosím tedy naše příznivce, aby
trpělivě přesvědčovali své okolí, že ne-
lze věřit těm, kteří slibují nejvíce. Ať
jsou nedůvěřiví k příliš brilantním řeční-
kům a orátorům, ať se spíše zajímají, co
tito lidé dělali v minulosti, co skutečně
dokázali ve svých předešlých činnos-
tech a co už vykonali pro druhé.

Když se podívám na naši kandidátní
listinu, tak – ano, může nám být vytý-
káno, že tam chybí krásná modelka,
nenajdete tam proslaveného zpěváka
ani žádnou hvězdu hokejového či fot-
balového hřiště. Ale máme uvážlivé
a inteligentní kandidáty, kteří už od-
vedli mnoho úspěšné práce a o nichž
vím, že se o náš kraj opravdu zasadí. 

Snad by to pro náš kraj byla lepší vol-
ba, kdyby nás v krajském zastupitel-
stvu zastupovali takoví lidé. Kdyby-
chom pro nelehké časy budoucnosti
měli krajské vedení, jež by věci vidělo
rozumně a rozvážně a pilně pracovalo
na tom, abychom s omezenými pro-
středky, které máme, dokázali co nejví-
ce. Přeji našim straníkům a přízniv-
cům, aby o tom přesvědčili co nejvíce
svých sousedů, přátel a ostatních obča-
nů. Doufám, že voliči ve Středočeském
kraji se už probudili ze zlého snu
a vidí, co by pro jejich budoucnost
bylo prospěšné.

V úctě

VOLBY
JAK HLASOVAT DO KRAJE?

Volby do krajských zastupitelstev pro-
běhnou ve dnech 7.–8. října 2016. V pá-
tek budou volební místnosti otevřené od
14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 ho-
din. Volit krajské vedení může každý
občan, který dosáhl věku 18 let a je při-
hlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu příslušného
kraje. Volič je povinen prokázat před
okrskovou volební komisí svou totož-
nost a státní občanství platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem.
Volba probíhá prostřednictvím šedých
hlasovacích lístků, které volič obdrží
předem nebo o ně může požádat rovněž
ve volební místnosti. Z nich volič vybe-
re jeden hlasovací lístek pro vybraný
politický subjekt, jemuž chce dát svůj
hlas. Na vybraném lístku lze zakrouž-
kováním vyznačit až 4 kandidáty, kte-
rým volič dává přednost. Zvolený lístek
volič vloží do šedé úřední obálky po-
skytnuté volební komisí a poté vhodí do
volební urny.

V historii naší země jsme to zažili již
mnohokrát. Například KSČ před parla-
mentními volbami v roce 1946 tvrdila:
„Komunisté jsou proti zavádění kolcho-
zů u nás, proti jakýmkoliv formám ná-
silného združstevňování.“ Ve svém vo-
lebním programu komunisté slibovali
také zachovat úplné a neomezené sou-
kromé vlastnictví včetně vlastnictví
půdy, podporovat podnikání řemeslníků,

SEBEVĚDOMÍ LIDÉ NEPOTŘEBUJÍ 
OD POLITIKŮ LÍBIVÉ DÁREČKY

ŘÍKÁ LÉKAŘ PETR TISO, KANDIDÁT TOP 09 NA STŘEDOČESKÉHO HEJTMANA
Kraj nemůže být nadále jen údržbářem, musí se stát přede-
vším stratégem, který sleduje dlouhodobé cíle a vidí souvis-
losti. Říká to MUDr. Petr Tiso (49), lékař, manažer, zkušený ko-
munální politik a lídr středočeské kandidátky TOP 09 pro nad-
cházející krajské volby.

Přijďte 
7. a 8.
října 
kvolbám
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Stát shromažďuje na občany citlivé
osobní údaje a drobným podnikatelům
vláda vyhlásila doslova válku. Lidé se
musí připravit na to, že budou dokazovat,
že něco neprovedli, zpětně jak nabyli
svůj majetek, a domovní svoboda je mi-
nulostí. Zdá se, že vláda chce, aby se ob-
čané báli státu, aby mu sloužili. Pro TOP
09 je přirozené, že stát má sloužit lidem,
nikoli lidé státu. Proto se zavazuje svým
voličům, že využije každé příležitosti
a všech svých politických sil, aby dosáh-
la zrušení bodů na tomto Seznamu ne-
svobody:

1. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH
„Dokaž, že podnikáš poctivě!“

Všichni plátci DPH musí měsíčně
(čtvrtletně) předávat finančnímu úřadu
data z každého daňového dokladu,
včetně strategických údajů o svém pod-
nikání. Sněmovní tisk 291, z. vyhlá-
šen 31. 12. 2014 ve Sbírce zákonů
(360/2014 Sb.).

2. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE
TRŽEB

„Dej mi všechny svoje účty.“
Sbírání citlivých údajů o podnikání,

nadměrná finanční zátěž pro podnikate-
le a zbytečná byrokracie, která nepřine-
se slibovaný větší výběr daní. Sněm. tisk
513, zákon vyhlášen 13. 4. 2016 ve Sbír-
ce zákonů (112/2016 Sb.).

3. ZÁKON O PROKAZOVÁNÍ 
PŮVODU MAJETKU

„Kdes na to vzal? Nevěřím! Zaplat!“
Důkazní břemeno přenesl stát na obča-

na. Stát míří selektivně na nepohodlné
občany, v zákoně je princip retroaktivity.
Sněmovní tisk 504, z. byl 12. 9. 2016
doručen prezidentovi k podpisu.

4. PROLOMENÍ DOMOVNÍ 
SVOBODY KVŮLI TOPENÍ

„Ukaž kotel!“
Novela zákona umožní úředníkům

kontrolu topeniště přímo v domácnos-
tech. Sněmovní tisk 678, prošel 3. čte-
ním, nyní v Senátu.

5. PROLOMENÍ DOMOVNÍ 
SVOBODY KVŮLI ZBRANI

„Ukaž bouchačku!“
Novela zákona umožní policii v přípa-

dě podezření odebrat vlastníkovi legálně
drženou zbraň přímo v jeho domácnosti
i bez souhlasu soudu. Sněmovní tisk
677, z. vyhlášen 22. 7. 2016 ve Sbírce
zákonů (229/2016 Sb.).

6. POKUTA ZA URÁŽKU 
ÚŘEDNÍ OSOBY

„Nebud´drzej. Zaplat́!“
Novela zákona o přestupcích mnoho-

násobně zvyšuje pokuty za znevážení
postavení úřední osoby nebo i za sdělení
nepravdivého údaje. Sněmovní tisk 554,
z. vyhlášen 3. 8. 2016 ve Sbírce zákonů
(251/2016 Sb.).

7. OMEZENÍ PRODEJNÍ DOBY
„Je svátek. Zavři krám!“

Stát chce zákazem prodeje o svátcích
v některých obchodech rozhodovat o tom,
kdy a kam budeme chodit nakupovat. Zá-
kon omezí svobodu podnikatelů i občanů.
Sněm. tisk 275, z. vyhlášen 20. 7. 2016
ve Sbírce zákonů (223/2016 Sb.).

8. CENZURA INTERNETU
„Vypnu ti tvůj web! Protože můžu.“

Úředníci ministerstva financí budou
moci sami bez rozhodnutí soudu zablo-
kovat některé webové stránky. Zákon
o hazardních hrách znamená omezení

svobody internetu. Sněmovní tisk 578,
z. vyhlášen 15. 6. 2016 ve Sbírce záko-
nů (186/2016 Sb.).

9. POVINNÝ POSLEDNÍ ROK
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

„Do školky musíš. Prostě proto!“
Zákon dává rodičům povinnost poslat

děti na poslední rok do mateřské školy,
jinak jim hrozí sankce. Sněmovní tisk
611, z. schválen po vetu prezidenta. Vy-
hlášen 8. 6. 2016 ve Sbírce zákonů
(178/2016 Sb.).

10. NÁRODNÍ REGISTR HRAZE-
NÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

„Tvoje nemoci, moje data.“
Na každého z nás bude stát už od naro-

zení sbírat údaje nejen o čerpání zdravot-
ních služeb z veřejného zdravotního po-
jištění, ale zejména detailní údaje o zdra-
votním stavu, i o těch nejintimnějších
skutečnostech. Sněmovní tisk 614, z. vy-
hlášen 17. 5. 2016 ve Sbírce zákonů
(147/2016 Sb.).

11. NASAZOVÁNÍ PROSTOROVÝCH
ODPOSLECHŮ POLICIÍ ČR

„Radši mlč. Slyším všechno!“
I bez souhlasu soudu v současné době

policie nasazuje prostorové odposlechy.
Ty jsou totiž na rozdíl od odposlechů te-
lefonů mnohem méně regulovány.

12. PŘÍPRAVA TRESTNÉHO
ČINU KRÁCENÍ DANÍ

„Zavřu tě už za daňové přiznání!“
Nově zavedené ustanovení dopadne ne-

gativně především na poctivé podnikate-
le. Není jasně vymezeno, co je ještě da-
ňová optimalizace, a co příprava krácení
daní. Sněmovní tisk 458, z. vyhlášen 23.
5. 2016 ve Sbírce zákonů (163/2016 Sb.).

13. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
PRÁVNICKÝCH OSOB

Novela přináší neodůvodněné rozšíření
výčtu trestných činů, kterých se může
podnikatel či firma dopustit, například
trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem

dopravního prostředku, trestný čin po-
mluvy. Ten může být zneužit k zastrašo-
vání vydavatelů nebo ke konkurenčnímu
boji. Sněmovní tisk 304, z. vyhlášen 13.
6. 2016 ve Sbírce zákonů (183/2016 Sb.).

14. KONTROLA VEŘEJNOPRÁV-
NÍCH MÉDIÍ

„Česká státní televize. Český státní
rozhlas. Chápeš?“

Novelou zákona získal NKÚ pravomoc
kontrolovat veřejnoprávní Českou televi-
zi a Český rozhlas, přičemž v čele Nej-
vyššího kontrolního úřadu jsou politiky
volené osoby. Sněmovní tisk 610, po vrá-
cení Senátem Sněmovna zákon nepřijala.

15. CENTRÁLNÍ REGISTR 
BANKOVNÍCH ÚČTŮ

„Vím, kde máš své peníze.“
Všechny bankovní účty budou vedeny

v registru, kam bude mít přístup policie
a úřady státní správy. Sněmovní tisk 718,
prezident zákon podepsal 6. 9. 2016.

16. REGISTR SPORTOVCŮ,
KLUBŮ A TRENÉRŮ

„Vím, co děláš po práci.“
Každého organizovaného sportovce,

včetně dětí, bude stát nově registrovat. Je
to zásah do svobody spolků. Sněmovní
tisk 590, z. vyhlášen 22. 7. 2016 ve Sbír-
ce zákonů (230/2016 Sb.).

Doposud byl každý z bodů tohoto
seznamu diskutován samostatně, a ne-
musela tak být zcela zřejmá jejich spo-
lečenská nebezpečnost z hlediska ztrá-
ty svobody. Každý z bodů ale znamená
o několik stupňů teplejší vodu, ve kte-
ré se společnost pomalu vaří jako žába
– může časem ztratit obranné reflexy
a nebude schopna vyskočit. TOP 09
učiní vše pro to, aby nedošlo k rozšíře-
ní tohoto seznamu, každý další pokus
o omezení svobody bude diskutovat
společně s tímto seznamem a nasadí
všechny síly k postupnému zrušení
všech těchto bodů ze Seznamu nesvo-
body. Miroslav Kalousek, předseda TOP 09

SEZNAM NESVOBODY

Dokončení ze strany 1

Sjednocené Estonsko. Politický subjekt
založený v Tallinu dokázal podle socio-
logických průzkumů během 44 dní kam-
paně získat podporu 25 procent eston-
ských voličů. Teprve během sjezdu hnu-
tí, který na vlastní oči sledovalo 7000
diváků, odhalilo Sjednocené Estonsko
skutečnost, že je pouze fiktivním politic-
kým subjektem, divadelní performancí,
která záměrným kopírováním mechanis-
mů využívaných politiky v reálném ži-
votě chtěla upozornit na nebezpečí příliš
snadné manipulovatelnosti voličů.

SILOU ROZUMU PROTI 
MANIPULACI

Politické subjekty, které nyní v České
republice vládnou, se před volbami za-
vázaly k podpoře podnikání. Ve skuteč-
nosti však tato vláda levice a velkého
kapitálu od svého nástupu k moci zvýši-
la odvodovou zátěž podnikatelů, navýši-
la byrokracii spojenou s podnikáním,
zamítla návrh na vznik jednotného kon-
trolního místa, zastavila vznik jednotné-
ho inkasního místa prosazený předcho-
zím pravicovým kabinetem a i jinými
způsoby podnikání znesnadnila. „Mnozí
podnikatelé skočili dnešnímu ministru
financí na jeho sliby, spoléhali na to, že
i on je přece podnikatelem,“ uvedla
předsedkyně středočeské TOP 09 Hele-
na Langšádlová.

TOP 09 vstupuje do letošních kraj-
ských voleb s programem, který se za-
měřuje především na přemýšlivé voliče.
„Politika se dnes stává vyhrocenou a po-
pulistickou, a my jsme se proto rozhodli
kampaní apelovat na zdravý český ro-
zum,“ prohlásil při zahájení volební
kampaně předseda TOP 09 Miroslav Ka-
lousek. „Racionální úvahu se snažíme do
naší práce prosadit na mnoha politických
frontách a já věřím, že rozum nakonec
v české politice převáží.“ 

TOP 09 ve volebním programu zdů-
razňuje, že nikdy nedává nereálné sliby
a nemaluje nic na růžovo. „Budeme
vždy řešit i nepříjemné problémy.“

DÁREČKY MÍSTO 
SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ

Populismus lze během předvolebního
boje očekávat i na krajské úrovni. Stře-
dočeští kandidáti, kteří budou za TOP 09
usilovat o křeslo v krajském zastupitel-
stvu, jsou připraveni mu čelit. Například
starosta Roztok Jan Jakob považuje za
typický příklad populistických slibů, se
kterými jsme se setkali v kraji dříve, pro-
plácení zdravotnického poplatku a žá-
kovské jízdné zdarma. „V těch oblastech
jsou jasně dána určitá pravidla, která ale
kraj obchází a platí něco za voliče. Kole-
gové z levého spektra si tak lacino kupu-
jí hlasy místo toho, aby udělali nějaká

systémová opatření,“ vysvětluje Jakob.
Protože finanční zdroje jsou omezené,
tyto peníze pak chybějí jinde. Podle Mi-
chaely Vojtové, kandidátky z Kladna, je
populismus ve středočeské kampani pří-
tomen od jejího počátku. „Stačí projet
Středočeským krajem. Na každém rohu
visí billboardy, kde někteří politici slibu-
jí hory doly. Slibují třeba bezpečnější
kraj, což je z mého pohledu ryzí populis-
mus. Česká republika je podle posled-
ních průzkumů považována za šestou nej-
bezpečnější zemi světa, což samozřejmě
neznamená, že by tu nebylo co vylepšo-
vat. Ale je to téma, které do krajské kam-
paně nepřísluší. Nepamatuji si, že by kraj
ze svého rozpočtu někdy financoval tře-
ba policii,“ argumentuje ekonomka Voj-
tová. Rakovnický kandidát Jan Švácha
upozorňuje, že dochází i ke zneužití pro-
blematiky terorismu, přestože kraj nemá
k jejímu řešení žádné zásadní kompeten-

ce. „Na kraji umíme opravit silnice, ale
neumíme bránit teroristickým útokům.
Od toho máme jiné orgány než kraj.“ Po-
litické uskupení, které se začne prezento-
vat nenávistí, podle něj určitě získá řadu
posluchačů a slušná procenta. „Je to ale
zdroj frustrace, která se pak musí vybít
jinde,“ varuje Švácha.

„Politik by měl vždy hrát fér. To zna-
mená, že by neměl využívat nástrojů po-
pulismu, ať už jde o projídání rozpočtu
v podobě nejrůznějších volebních
dárečků pro voliče ‚zdarma , nebo o ne-
zodpovědné využívání nálad a emocí.
Aktuálně jsme svědky negativního vy-
mezení některých politiků vůči Evrop-
ské unii, někteří dokonce navrhují tzv.
Czexit. Podle těchto politiků by prý byl
lékem na všechny problémy. TOP 09 si
to nemyslí, TOP 09 je totiž nepopulistic-
ká a odpovědná,“ říká Petr Tiso, kandi-
dát na hejtmana. redakce

VOLEBNÍ KAMPAŇ

PŘIJĎTE 
NA KÁVU 

DO POJÍZDNÉ 
KAVÁRNY TOP 09

TĚŠÍME SE 
NA VÁS!

Přesný čas a místo zastávky pojízdné
kavárny TOP 09 najdete na webu
www.top09.cz/stredocesky-kraj v sek-
ci Krajské volby 2016.

Vaši kandidáti za TOP 09

Pod heslem „Svobodná káva pro svo-
bodné lidi“ vyráží na předvolební cestu
středočeskými městy a obcemi pojízdná
kavárna TOP 09. Při pití kvalitní kávy
můžete diskutovat s našimi předními
kandidáty do krajského zastupitelstva
o problémech vašeho regionu. Kdy a kde
můžete pojízdnou kavárnu TOP 09 za-
stihnout?

Současná vláda není schopna řešit skutečné potřeby občanů. Mi-
nistři manažersky selhávají, a tím je ohrožena výstavba dálnic, výběr
mýtného a vládne chaos u IT projektů. Vláda neprovádí potřebné re-
formy ve vzdělávání mladé generace, v sociálních službách ani ve
veřejných rozpočtech. Nejnebezpečnější však je, že zákony, které
vláda prosazuje, mají jedno společné – omezují lidskou svobodu.

Pondělí 19. září 
Čelákovice

Brandýs nad Labem

Úterý 20. září
Beroun, Hořovice

Sobota 24. září
Český Brod

Pondělí 26. září
Benešov, Vlašim

Úterý 27. září
Horoměřice

Roztoky

Středa 28. 9.
Kolín

Čtvrtek 29. září
Příbram, Dobříš

Pátek 30. září
Rakovník

Sobota 1. října
Říčany

Pondělí 3. října
Černošice

Úterý 4. října
Mělník, Neratovice

Středa 5. října
Bakov nad Jizerou

Mladá Boleslav

Čtvrtek 6. října
Slaný, Kladno

‚
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jsme mohli přihlížet, jak domů přibývá
a jak se Jesenice definitivně stává „síd-
lištěm naležato“. Ale my jsme chtěli,
aby se tu žilo dobře, aby místní obyvate-
lé měli dostatek služeb, škol, školek
a podobně, aby děti mohly chodit na
hřiště nebo se projet na kole jako všech-
ny jiné děti v normálním světě. Aby-
chom toho dosáhli, museli jsme se těm
developerům postavit. A na to jsme se
museli probojovat na radnici.

Nyní se ucházíte o post hejtmana
Středočeského kraje. Máte k tomu
stejně razantní důvod?

Vidím, že náš kraj neprosperuje. Mno-
ho lidí si neuvědomuje, do jaké míry na
prosperitě kraje závisí kvalita jejich živo-
ta. Pokud vedení kraje vlastně ani neví,
kam chce kraj vést, pokud špatně hospo-
daří a nedokáže najít peníze na rozvoj,
pak to lidé pociťují na každém kroku.
Stejně tak pokud krajské vedení pasivně
čeká, co mu spadne z nebe a nezastává se
zájmů svých obyvatel, obvykle při rozho-

dování a rozdělování stojí na konci fron-
ty. To jsou skutečné příčiny problémů,
které akutně trápí náš kraj. Je nezbytné
konečně opravit naše silnice, prosadit do-
stavbu Pražského okruhu, propojit hro-
madnou dopravu mezi krajem a hlavním
městem pro větší úsporu i komfort cesto-
vání. V některých lokalitách je třeba řešit
nedostatek míst v základních školách,
jinde se musíme vypořádat s personální
krizí ve zdravotnictví a snad bez výjimky
ve všech regionech je nutné podpořit cel-
kový stav a vzhled měst a obcí. Já chci,
aby náš kraj byl úspěšný a bohatý, ale zej-
ména aby byl považován za skvělé místo
k životu. A už jsem přišel na to, že jinak
než zevnitř se změna dělat nedá.

Jakými kroky byste chtěl vy a TOP
09 kraj nasměrovat k větší pros-
peritě?

To, co kraji dosud chybí, je propra-
covaná dlouhodobá strategie. My se
stále tváříme, jako by středočeská
politika byla jen menším obrazem
politiky „velké“. Vítěz bere vše
a strany útočí na sebe navzájem,
namísto aby si sedly k jednacímu
stolu, hledaly shodu napříč poli-
tickým spektrem a na několik
volebních období dopředu defi-
novaly, kam se kraj má ve kte-
ré oblasti ubírat. Myslím tako-
vou strategii, která by platila
i po následujících volbách. 

Dnes je v módě spíš být ne-
závislý. Proč kandidujete ve
volbách právě za TOP 09?

TOP 09 je pro voliče názorově
čitelná strana. Už v názvu má za-
kódovány principy, ze kterých
dlouhodobě vychází její činnost –
Tradice, Odpovědnost, Prosperita.
Za dobu svého trvání nesešla z na-
stoleného kurzu. K voličům byla
vždy upřímná, neslibovala jim nikdy
nic jen proto, že to chtěli slyšet. Na roz-
díl od Věcí veřejných a nyní ANO nikdy
nefungovala jako „politická filiálka“ žád-
né firmy, nekupovala si voliče předvoleb-
ními dárečky jako ČSSD či KSČM, ne-
zpochybňovala Evropskou unii jako
ODS... TOP 09 jednoznačně vidí bu-
doucnost Česka ve společnosti úspěš-

SEBEVĚDOMÍ LIDÉ NEPOTŘEBUJÍ ...
Dokončení rozhovoru ze strany 1

ných západoevropských zemí a upřed-
nostňuje dlouhodobou prosperitu před
krátkodobými efekty. TOPka je prostě
strana pro přemýšlivé a odpovědné lidi. 

TOP 09 se profiluje jako strana za-
stupující střední třídu. Ten pojem
lze ale vykládat různě. Jak si ho vy-
světlujete vy osobně? Proč se TOP 09
soustřed́uje právě na tyto voliče?

Naším vzorem jsou úspěšné země zá-
padní Evropy. Jsme přesvědčeni, že být
součástí party těchto bohatých zemí nese
Česku dlouhodobou prosperitu. Moto-
rem úspěšného rozvoje zmíněných zemí
je aktivita lidí. Jde o kvalifikované, vzdě-
lané zaměstnance firem a dalších institu-
cí, třeba učitele, zdravotníky, pracovníky
v nejrůznějších službách, kvalifikované
techniky, dobré úředníky atd. Patří sem
samozřejmě i tisíce drobných a středních
podnikatelů a představitelů tzv. svobod-
ných profesí, jako jsou advokáti, archi-
tekt, privátní lékaři a další specialisté,
kteří vzali odpovědnost za svůj ekono-

mický život do vlastních ru-
kou. Všichni jmenovaní
mají něco společného –
jsou součástí střední
třídy. Tito lidé nepo-
třebují od politiků ty
populistické dáreč-
ky, regulace, restrik-
ce, vysokou míru
přerozdělování. Po-
třebují dobré podmín-
ky pro svůj profesní
a osobní život. Z toho
pak budou nepřímo
p r o f i t o v a t

i další skupiny obyvatel, např. děti nebo
lidé v seniorském věku, ale také města
a obce, kraje i stát. 

Volby do krajských zastupitelstev
patří ve Středočeském kraji obvykle
mezi volby s nejnižší účastí. Kde vi-
díte příčinu toho, že osud kraje voli-
če tak málo zajímá?

Myslím si, že příčinou nezájmu je do
značné míry právě dosavadní krajské ve-
dení, protože za celá dvě volební období
u moci nedokázalo svými kroky voliče
upozornit, o co se tu vlastně hraje. Fak-
tem však je, že sociální demokracii nízká
volební účast nahrává, protože její voličs-
ká skupina je stálá a disciplinovaná, stej-
ně jako u komunistů. Mnozí lidé si podle
mě dostatečně neuvědomují, že středo-
česká krajská reprezentace hospodaří za
čtyřleté volební období s částkou kolem
68 miliard korun. Jestliže v roce 2012 při-
šlo k urnám jen 350 tisíc lidí, znamená to,
že jeden voličský hlas měl z pohledu roz-
počtu hodnotu téměř dvě stě tisíc korun!
A každý, kdo na svou voličskou účast re-
zignoval, dovolil, aby za něj o takto vy-
soké částce rozhodl někdo jiný.

Netajíte se kritikou vůči zdravotní
politice dosavadního vedení Středo-
českého kraje. Jakých chyb se podle
vás dopustilo? 

Zásadní chybou je, jak už jsem zmínil
na obecné úrovni, že rozvoj

zdravotnictví v uplynu-
lých osmi letech pro-

bíhal bez ucelené
propracované kon-

cepce krajského zdravotnictví. Pokud
nemáte představu o dlouhodobém smě-
řování zdravotní péče v kraji, pak inves-
tovat do systému miliardy korun z kraj-
ských a externích zdrojů je velice ne-
zodpovědné. Bez řádné koncepce se
může stát, že obrovské prostředky putu-
jí do míst či oborů, které dlouhodobě ne-
mají perspektivu a naopak chybějí tam,

kde by bylo třeba prioritní podpory. Já
říkám, že při odpovědném řízení zdra-
votnictví je třeba neustále mít na mysli
základní trojúhelník, který tvoří dostup-
nost, kvalita a efektivita. Pokud nejsou
tyto tři součásti vybalancované, pacient
to dříve či později negativně pocítí.

Jak chcete v oblasti zdravotnictví po-
stupovat vy?

Prvořadým úkolem nového vedení
kraje v této sféře je dát dohromady stra-
tegii rozvoje krajského zdravotnictví.
Princip, na kterém by měla být založena
síť krajských ambulancí a nemocnic, je
jasný. Základní péče a péče doléčovací
co nejblíže bydlišti pacienta, specializo-
vaná péče v přirozených dostupných
větších centrech v kraji, vysoce speciali-
zovaná péče pak pro občany zajištěna
v Praze. Nemá cenu Praze v oblasti vy-
soce specializované péče konkurovat.

Bylo by to pro středočeské nemocnice
ekonomicky zničující, peníze by chybě-
ly na základní a běžnou specializova-
nou péči, na slušné odměňování zdra-
votníků atd. Oblastní nemocnice také
potřebují od svého vlastníka, kterým
je kraj, aby jim poskytl určitou kon-
krétní pomoc – například v úspoře
nákladů, v maximalizaci výnosů
a mohli bychom tak pokračovat.
A velmi důležitá je v naší koncepci
pozice kontroly kvality a dostup-
nosti zdravotních služeb v celém

kraji.

Ve které další oblasti vedle
zdravotnictví se hodláte ví-
ce angažovat a co byste rád

prosadil?
Zaprvé se chci zaměřit na hos-

podaření kraje. Aby byl kraj
úspěšný, musí více investovat než

projídat a musí cíleně vložit prostřed-
ky do infrastruktury. Další důležitou ob-

lastí je územní rozvoj. V tomto procesu se
na desítky či stovky let dopředu rozhodu-
je, jak bude využito konkrétní území, roz-
hoduje se o kvalitě života lidí a kraj se
musí zhostit své koordinační role. Územ-
ní plány měst a obcí musejí být v souladu
se strategickými záměry kraje. V oblasti
školství je nutné urgentně řešit kapacitu
základních a mateřských škol kolem Pra-
hy. A zvláštní pozornost chceme věnovat
oblasti životního prostředí. Jestliže hovo-
říme o zdravém prostředí pro život, my-
slíme tím jeho mnohem širší pojetí, cel-
kové prostředí života lidí – ve městech
a obcích.

Vy sám i středočeská TOP 09
vnímáte jako důležitou součást péče
o toto prostředí v širším smyslu také
kvalitu dopravy. Kde vidíte hlavní
problémy kraje v dopravní oblasti?

Problémy Středočeského kraje na poli
dopravy bych rozdělil do dvou základ-
ních okruhů. Prvním je stav infrastruk-
tury. Chci, aby konečně už byly dobu-

dovány klíčové dopravní stavby, zejmé-
na Pražský okruh, aby byly krajské
silnice nižších tříd opraveny, aby vznik-
ly obchvaty některých měst a obcí. Ne-
zbytné je budovat záchytná parkoviště
u stanic hromadné dopravy, inteligentní
přestupní terminály, zamýšlet se nad
rozvojem kolejové dopravy v kraji, zvá-
žit výstavbu několika nových tratí apod.
Hodně to souvisí s aktuální regulací in-
dividuální dopravy do Prahy, resp. změ-
nami v oblasti parkování, ke kterým při-
stoupila Praha. Kraj se těmto problé-
mům mnoho let vůbec nevěnoval.
Druhý balík problémů vidím v oblasti
dopravy hromadné. Je třeba, aby hro-
madná doprava v kraji byla konečně
propojena s pražskou, protože se tím
cestování zjednoduší a často i zlevní.
V tomto směru kraj také zaspal.

Do jaké míry je reálné, aby tyto pro-
blémy byly vyřešeny během jednoho
volebního období?

Každému přemýšlejícímu člověku je
asi zřejmé, že čtyři roky jsou na vyřeše-
ní všech dopravních nedostatků Středo-
českého kraje příliš krátký termín. Ale je
třeba alespoň začít, a to zostra. Vyvíjet
tlak na dostavbu Pražského okruhu.
Koncepčně připravit rozjezd těch ostat-
ních staveb. Zahájit projektové práce.
Hledat prostředky, za které se tyto stav-
by budou moci realizovat. Prostě už
něco dělat. Posunout věci kupředu
i s vědomím, že do konce je možná do-
táhne až někdo další. 

Vytýkáte předchozím krajským před-
stavitelům, že dopustili, aby se Stře-
dočeský kraj stal velkou montovnou
či skladištěm nabízejícím pracovní
místa převážně pro nekvalifikované
pracovní síly. Lze to ještě změnit? 

Vítat výstavbu čínských montoven či
obřích překladišť v našem kraji může
jen naivní nebo neinformovaný člověk.
Pokud někomu leží na srdci prosperita
regionu, využije všech dostupných
možností, aby do kraje přivedl spíše
průmysl a služby s vysokou přidanou
hodnotou. Náš kraj díky mnoha svým
pozitivním charakteristikám je schopen
dosáhnout na ekonomiku založenou na
vzdělání, na ekonomiku, kde pracují
dobře ohodnocení lidé. Základem atrak-
tivity pro investory ve sféře znalostní
ekonomiky je zaprvé vzdělané obyva-
telstvo, které ve středních Čechách 
bezesporu máme, a dále velmi kvalitní
krajská infrastruktura. Pokud vedení
kraje není schopno hospodařit a jednat
tak, aby zajistilo potřebnou úroveň in-
frastruktury, stěží dosáhne výš než jen
na ty čínské montovny. Kraj má poměr-
ně dost kompetencí, jejichž uplatňová-
ním může přispívat ke zvýšení atraktivi-
ty ve vztahu k investorům. Je to samo-
zřejmě také běh na dlouhou trať, ale
všem, kdo usilují o dlouhodobou pros-
peritu kraje, se vyplatí jej podstoupit.

Martina Řehořová

Žádný Czexit! 
Patříme do Evropy

TOP politici
pro odpovědný

rozvoj kraje

Máme recepty
na krajské neduhy
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Kladno, výzkumný
pracovník, iniciátor

petice Stop hazardu 
na Kladně, 45 let

26 Radim
Šimáně

Bakov nad Jizerou
starosta 

44 let

27

Zdeněk
Jeřábek

Kutná Hora
hudebník a tiskař

55 let

31 Ing. 
Jan 

Lehečka

Jirny
podnikatel ve staveb-

nictví, zastupitel 
44 let

32 Bc. 
Kateřina
Kotková

Rakovník
učitelka češtiny pro
cizince, studentka

25 let

33

Ing. 
Filip 
Ulík

Český Brod
marketingový mana-
žer v IT společnosti

46 let

41 Bc. 
Jitka 

Jonsztová

Jankov
starostka

51 let

42 Mgr. 
Šárka

Slavíková
Klímová

Mníšek pod Brdy
zastupitelka

35 let

43

Alena
Nováková

Kutná Hora
vedoucí realitní

kanceláře
41 let

51 Ing. 
Jan Tylk

Zásmuky
strojní projektant,

zastupitel 
předseda kontrolního

výboru, 75 let

52 Ing. 
Bc. Václav

Fejtek
Louňovice pod

Blaníkem, vedoucí
Městské policie

Vlašim, dobrovolný
hasič, 37 let

53

Michal
Zahrádka,

MBA

Husinec
vědec, ředitel stro-

jírenského koncernu
41 let

61 Ing. 
Dalibor

Matušinský
Líšnice

výkonný ředitel
oceňování kvality

zastupitel
48 let

62 Mgr. 
Lenka

Režová
Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav
historička,

překladatelka
26 let

63

Mgr. 
Marcel 

Peter

Neratovice
právník

35 let

34 Lenka
Kotková,

DiS.

Králův Dvůr
manažerka kvality 

v realitní společnosti
35 let

35

Filip
Kaštánek

Liteň
marketingový mana-

žer v zemědělství
zastupitel

46 let

44 Mgr. 
Jiří 

Česal

Lužná
manažer zaměst- 

navatelské asociace
52 let

45

MUDr. 
František

Rousek

Benešov
lékař, chirurg

zastupitel
63 let

54
Miroslav

Řídký

Český Brod
manažer v dopravě 

a gastronomii
67 let

55

Mgr. et Mgr.
Rudolfína

Voleská
Mníšek pod Brdy

právnička Svazu
měst a obcí ČR

28 let

64
Radek 
Hondl

Nové Strašecí
manažer skladu 

a logistiky
47 let

65
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56

15

16Brandýs n. L.

12
Lysá n. Labem59

Čelákovice

Mladá Boleslav

Kolín

ratovice

Nymburk

52
Zásmuky

38
Městec Králové

Čáslav

ník

27

Bakov nad
Jizerou

48
Bělá pod Bezdězem

Mukařov

69
Úvaly

29
Votice

Benešov

6 Pyšely

57
Velké Popovicevá-

ko

oky
c

Český Brod

32
Jirny

Louňovice pod Blaníkem

42
Jankov

Kutná Hora

49 9
Kostelec n.

Černými lesy

Benátky nad Jiz.

Říčany
1

Jesenice

Roman
Havasi

Příbram
obchodní zástupce

30 let

36 MUDr. 
Eva 

Moravcová

Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav
vedoucí lékařka 

58 let

37
Zbyněk 

Matoušek

Městec Králové
bankovní úředník

zastupitel
52 let

38

Ing. 
Adam

Slabecký

Slaný
projektant a stavební

inženýr
36 let

46 Mgr. 
Václav 

Švenda

Příbram
místostarosta 

učitel
42 let

47 Jan 
Sýkora

Bělá pod Bezdězem
manažer kvality

automobilových dílů
zastupitel 

27 let

48

PaedDr. 
Ivo Harák,

Ph.D.
Benátky nad Jizerou
vysokoškolský peda-

gog PF UJEP Ústí
nad Labem, 51 let

56
Jaroslav

Steinbach

Velké Popovice
stavitel

42 let

57
Bohuslav

Mrázek, 
DiS.

Statenice
místostarosta 

45 let

58

Stanislav
Müller

Mukařov
manažer 

v gastronomii
45 let

66 Marie 
Šlancarová

Roztoky
místostarostka 

39 let

67
Václav 

Kuba
Kostelec nad
Černými lesy

redaktor
zastupitel 

31 let

68

Romana
Pryšingerová

Kutná Hora
účetní a daňová

konzultantka
44 let

39 Ing. 
Zdeněk

Bařinka,
Ph.D.

Mladá Boleslav
ekonom, manažer

40 let

40

Ing. 
Jana

Havelková
Kostelec nad
Černými lesy

projektová manažerka
zastupitelka

57 let

49 MgA. 
Marie

Reslová

Řevnice
redaktorka 

místostarostka 
58 let

50

Tomáš 
Janák

Čelákovice
manažer ve státní

správě – Ústav pro
hospodářskou úpravu

lesů, 42 let

59 Mgr. 
Jiří Vítek

Březová-Oleško
ředitel mediální 

agentury
zastupitel

46 let

60

Ing. 
Ivan 

Černý

Úvaly
stavební inženýr

68 let

69
Roman

Havelka

Lány
odborný referent 
v oblasti kultury

48 let

70

Ing. 
Michaela 

Vojtová

Kladno
ekonomka

48 let

4

Pavla
Hlavsová

Cerhovice
koordinátorka

společenských akcí,
radní
49 let

10

MUDr. 
Aleš 

Omáčka

Nymburk
lékař, kardiolog

zastupitel
60 let

16

Ing. 
Aleš 

Kocourek

Neratovice
ekonom, podnikatel

zastupitel 
47 let

22

Mgr. 
Milan

Schweigstill

Mělník
místostarosta 
středoškolský 

pedagog, 51 let

5 Ing. 
Marian
Klásek

Pyšely
investiční manažer

zastupitel
42 let

6

Ing. 
Jaroslav 

Suk

Kutná Hora
ředitel letecké

přehlídky CIAF
56 let

11 MVDr. 
Petr 

Matušina,
MBA

Lysá nad Labem
soukromý veterinární

lékař, 61 let

12

Mgr.
Bohumil

Herčík

Kolín
ředitel ZŠ

54 let

17 Ing. 
Antonín
Šmakal

Benešov
soukromý zemědělec

38 let

18

MUDr.
Zdeněk

Nováček
Čáslav
chirurg 

lékař zdravotnické
záchranné služby

61 let

23
Miloslav

Kinkal

Nové Strašecí
soukromý podnikatel

ve službách
63 let

24

Bc. 
Petr 

Křemen

Kolín
průvodce u cestovní

kanceláře
27 let

28 Jiří 
Slavík

Votice
starosta

47 let

29 Mgr. 
Martina

Řehořová,
Ph.D.

Černošice
novinářka 

zastupitelka 
46 let

30
ZDRAVÉ SRDCE

ČECH
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VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 
pro Středočeský kraj 2016 až 2020

HOSPODAŘENÍ, SPRÁVA 
A ROZVOJ KRAJE

Bez odpovědného hospodaření,
kvalitní správy a strategického řízení
nemůže být kraj úspěšný. Pro zlepše-
ní činnosti kraje učiníme následující
opatření:
þ Vypracujeme strategii rozvoje kra-

je a budeme se jí řídit.
þ Obnovíme investice do infrastruk-

tury a rozvoje kraje.
þ Nastavíme systém kontroly využi-

tí dotací.
þ Budeme koordinovat regionální

rozvoj kraje ve spolupráci s městy
a obcemi.

þ Zajistíme víceleté financování
investičních projektů.

þ Pro informování a spolupráci s ve-
řejností využijeme „smart“ tech-
nologie.

DOPRAVA
Základem prosperity je výborná

mobilita – levná a rychlá přeprava
osob i zboží. Oblasti s kvalitní a rych-
lou dopravou vykazují vyšší životní
úroveň a zaměstnanost. Čas strávený
cestou do práce, školy nebo za zába-
vou nesmí být ztracený. Cestování
musí být příjemné a s možností aktiv-
ního využití času díky kvalitnímu in-
ternetovému připojení.

Po rozvratu veřejné dopravy exhejt-
manem Rathem v roce 2011 nebyla
ČSSD ani za další 4 roky schopna
splnit své sliby v této oblasti. V opra-
vách silnic stále panuje neprůhledné
prostředí. Nekvalitní veřejná dopra-
va, silnice v havarijním stavu i zacpa-
né hlavní komunikace nás stojí ob-
rovské prostředky. Ve Středočeském
kraji chybí záchytná parkoviště a mo-
derní přestupní terminály. Skončíme
s neřešením těchto problémů. Do
oprav, údržby a rozvoje silnic inves-
tujeme v následujících 4 letech 10
mld. Kč z krajských a externích zdro-
jů. Naše plány na rozvoj kraje jsou
následující:

VEŘEJNÁ DOPRAVA 
þ Zavedeme metropolitní integrovanou

dopravu s důrazem na rychlé páteřní
spoje a jednou jízdenkou pro Středo-
český kraj, Prahu a sousedící regiony.
Zavedení jednotného tarifu zlevní
a zjednoduší cestování.

þ Rychlé pruhy pro autobusy – prověří-
me možnost rozšíření komunikací
a zřízení rychlých pruhů pro autobu-
sy v nejvíce přetížených úsecích.

þ Vybudujeme přestupní terminály ve-
řejné a individuální dopravy a hustou
síť parkovišť P+R pro automobily
a B+R pro kola na celém území
Středočeského kraje.

þ Tramvaje nebo vlakotramvaje do
Středočeského kraje – prodloužení
tramvajových tratí do prstence kolem
Prahy.

þ Rychlé železniční spojení mezi Klad-
nem, Prahou a letištěm Ruzyně.

SILNICE A DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA 
þ Investujeme 10 mld. Kč do oprav,

údržby a modernizace silnic
þ Strategický plán rozvoje, správy

a oprav silnic 2. a 3. třídy – ve spolu-
práci s městy a obcemi stanovíme po-
řadí priorit a budeme se jimi řídit.

þ Zasadíme se o dostavby důležitých
dopravních staveb – dálniční obchvat
Prahy, dálnice D3, propojení dálnic
D6, D7 a D8 s přivaděčem do Klad-
na, modernizace silnice I/3 kolem
Benešova, obchvaty měst.

þ Podpoříme vybudování rychlého tu-
nelového železničního spojení Prahy
s Berounem pro dálkovou dopravu
a využití stávající tratě údolím Be-
rounky jen pro příměstskou dopravu.

þ Bezpečnější silnice – lepší značení,
budování bezpečných a viditelných
přechodů pro chodce a další opatření

ZDRAVOTNICTVÍ 
Prioritami jsou kvalita, dostupnost

a efektivita zdravotnických zařízení
a podpora pracovníků ve zdravotnictví.
þ Zpracujeme strategii rozvoje zdravot-

nictví, kdy základní ambulantní a lůž-
ková péče bude umístěna co nejblíže
místu bydliště, specializovaná péče

v centrech kraje a vysoce specializo-
vaná péče nejvyšší náročnosti v Praze.

þ Podpora zdravotníků v kraji – připra-
víme motivační program pro zdravot-
nické pracovníky, včetně podpory
v oblasti atestací a bydlení.

þ Stipendia pro studenty zdravotnic-
kých oborů.

þ Žádná privatizace nemocnic – klíčo-
vé oblastní nemocnice zůstanou ve
vlastnictví kraje.

þ Zavedení holdingového řízení 5 stře-
dočeských oblastních nemocnic.

þ Zajištění kvality a dobré dostupnosti
zdravotních služeb díky zavedení
krajského monitorovacího systému.

þ Ombudsman krajské zdravotní péče.

SOCIÁLNÍ OBLAST 
Naší prioritou je pomáhat těm, kteří si

sami pomoci nedokážou a sociální péči
zajistit co nejblíže domovu.
þ Rovnoprávnost krajem zřizovaných

a ostatních organizací poskytujících
sociální služby

þ Důraz na terénní sociální služby. Cí-
lem politiky TOP 09 je umožnit všem
občanům trávit život v domácím pro-
středí a současně jim zajistit takový
servis, aby byl jejich život důstojný
a plnohodnotný.

þ Péči o své blízké má mít možnost 
nejprve zajistit rodina, kraj jí musí
pomoci dostupnou, kvalitní a levnou
terénní službou.

þ Podpora služeb pro lidi v terminální
fázi života – podpora vzniku důstoj-
ných hospiců a domácích hospiců.

þ Senior taxi – pro osoby, které nemo-
hou využít standardních linek veřejné
dopravy.

þ Zlepšením systému veřejné dopravy
zvýšíme mobilitu sociálně potřebných
a sociálně slabých, kteří nemají mož-
nost využívat dopravu individuální.

VZDĚLÁVÁNÍ 
Úroveň vzdělání obyvatel je naprosto

klíčovým faktorem dlouhodobého úspě-
chu kraje.
þ Zpracujeme koncepci vzdělávání ve

Středočeském kraji a vytvoříme
systém sledování kvality výuky.

þ Podpoříme výstavbu základních škol
tam, kde chybí dostatečná kapacita.
Podpoříme rovněž rozšíření jídelen,
družin, tělocvičen a hřišť u stávajících
škol.

þ Stipendia pro studenty pedagogic-
kých oborů

þ Program na podporu malotřídních
škol – využijeme všech prostředků,
abychom nedovolili jejich likvidaci.

þ Zajistíme prostředky na opravy
a údržbu zanedbaných škol v majetku
Středočeského kraje.

þ Propojení odborného školství s praxí
– monitorování trhu práce a podpora
vzdělávání v nedostatkových profe-
sích.

þ Podpora učňovského vzdělávání,
nikoli jeho preference.

þ Spolupráce kraje s vysokými školami
– prověříme a podpoříme možnost
vybudování kampusů některých vy-
sokých škol ve Středočeském kraji.

VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT
Bez možností příjemného trávení vol-

ného času nemůže být život lidí plno-
hodnotný.
þ Významná podpora občanské společ-

nosti, živé kultury a sportu v kraji
þ Ochrana a obnova památek a kultur-

ních staveb v obcích i krajině
þ Efektivnost investic do krajem zřizo-

vaných kulturních institucí
þ Podpora výstavby a revitalizace dět-

ských hřišť a sportovišť pro rekreační
sport

þ Otevřené školy – větší spolupráce škol
s veřejností, otevření školních hřišť
a tělocvičen pro veřejnost do večer-
ních hodin s finanční podporou kraje 

þ Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže včetně reprezentace kraje

BEZPEČNOST 
Bezpečí lidí v kraji je pro nás jednou

z priorit.
þ Lepší koordinace spolupráce s Policií

ČR – v některých městech se podaři-
lo výrazně snížit kriminalitu. Proč by
to nešlo v celém kraji?

þ Podpora kraje v zajištění bezpečnosti
ve školách.

þ Propracované krajské plány pro pří-
pad havárií a živelných pohrom.

þ Moderní systém informování občanů
před nebezpečím.

þ Významná finanční podpora na ob-
novu vybavení sboru dobrovolných
hasičů a zajištění jejich činnosti

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 
Dobrá životní úroveň není tvořena

jen materiálními hodnotami, ale
i kvalitním prostředím pro život.
þ Kvalitní koordinované územní

plánování v kraji je základ.
þ Zavedeme pravidla pro omezení 

živelné výstavby ve středních Če-
chách.

þ Podpora zlepšení vzhledu měst
a obcí – zejména obnova a rozšiřo-
vání zeleně, motivační programy
na zlepšení estetiky měst 

þ Kraj se ne vždy dobře stará o své
pozemky – zajistíme jejich kom-
plexní údržbu a sekání trávy.

þ Aktivní opatření k zadržování
vody v krajině – boj proti hrozící-
mu suchu prostřednictvím drob-
ných, ale celoplošných opatření

þ Zasadíme se o vytváření zelených
prstenců kolem měst.

CESTOVNÍ RUCH 
A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Chceme Středočeský kraj otevřený
a vstřícný návštěvníkům.
þ Vytvoříme atraktivní turistickou

kartu „Srdce Čech“.
þ Hlavním zdrojem turistického ru-

chu jsou domácí turisté a návštěv-
níci ze sousedních zemí.

þ Lepší propagace regionu a vý-
znamných památek kraje v ČR
i v zahraničí, synergická spolupráce
s Prahou

þ Vytvoříme koncepci cyklostezek –
vznikne páteřní cyklostezka, která
povede napříč Středočeským kra-
jem a síť navazujících tras vedou-
cích do atraktivních míst. Propoje-
ní cyklostezek s železniční, lodní
i autobusovou dopravou.

þ Vytyčení tras pro jezdce na koních
včetně míst vhodných pro občerst-
vení či přenocování

Vaše středočeská TOP 09 

PLNÉ ZNĚNÍ PROGRAMU TOP 09 NA 

WWW.TOP09.CZ

Je načase, aby se po 8 letech vlády socialistů a ko-
munistů zastavil propad konkurenceschopnosti
Středočeského kraje. Společný evropský trh, svobo-
da podnikání i další svobody, které máme díky na-
šemu členství v EU, nám umožní, aby Středočeský
kraj znovu začal prosperovat. Zásadně nesouhla-
síme s tzv. Czexitem. Úspěšná budoucnost ČR
a Středočeského kraje není za plotem na českých
hranicích, ale v silné EU.

Chceme úzce spolupracovat s Prahou v oblastech,
které jsou pro Středočechy důležité. Jsme připrave-
ni spravovat a rozvíjet Středočeský kraj všestranně,
nicméně našimi prioritami jsou: 
þ Odpovědné hospodaření
þ Promyšlený územní rozvoj
þ Moderní a kvalitní doprava
þ Dostupné a kvalitní veřejné služby 

(zejména zdravotnictví a školství)
þ Příjemné a zdravé prostředí pro život

Pokud budeme mít šanci vést Středočeský kraj,
přivedeme jej zpět k růstu a prosperitě. Budeme
ho spravovat a rozvíjet s rozumem. Nebudeme
vymýšlet nevyzkoušené novoty, ale použijeme
to, co v nejvyspělejších evropských zemích fun-
guje.

Investice nebudeme dělat chaoticky, ale zod-
povědně plánovat dle skutečných potřeb. 

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

TOP 09 nabízí to, co kraji chybí – dlouhodobou vizi jeho rozvoje. 
Naše vize, symbolicky pojmenovaná ZDRAVÉ SRDCE ČECH, stojí na třech základních pilířích:

è zdravý ekonomický rozvoj regionu
è zdravý růst životní úrovně obyvatel regionu
è zdravé prostředí pro život
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ZÁJEM MLADÝCH 
O ZAPOJENÍ DO POLITIKY ROSTE

JEN PŘEBÍRÁM SVŮJ DÍL
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI,
ŘÍKÁ VOJTĚCH VAIS, PŘEDSEDA 

TOP TÝMU STŘEDOČESKÝ KRAJ

ŘEŠME, CO JE PRO SPOLEČNOST PODSTATNÉ
Situace u nás i v Evropě se za posled-

ní měsíce a roky významně proměnila,
avšak mám obavy, že ani v této vý-
znamně proměněné situaci u nás i v celé
Evropě nedokážeme jako společnost

rozlišovat to, co je pro nás a pro naši bu-
doucnost opravdu podstatné, od toho,
co je nepodstatné. 

Mnoho času a slov věnujeme na ná-
rodní i evropské úrovni věcem nepod-

statným, někdy i škodlivým, jako je za-
vádění často bezmezných zásahů a re-
gulací do snad všech oblastí našich ži-
votů. Neustále se zabýváme novými
harmonizacemi, registry, hlášeními,
evidencemi a kvótami. Jako by to bylo
to, co je pro budoucnost důležité, jako
bychom ztráceli zdravý rozum.

Co je však pro naši budoucnost
opravdu důležité? Co je opravdu
podstatné?

þ Podstatné je, abychom si byli vědo-
mi své identity, abychom byli sebe-
vědomou společností, která si váží
hodnot, na kterých stojí.

þ Pojmy právní stát a vymahatelnost
práva se staly téměř frází. Ale stále
jsou tím, na čem každá demokratic-
ká země stojí, a my nikdy nesmíme
rezignovat na jejich naplňování, pro-
tože právě od těchto zásad se odvo-
zuje důvěra občanů ve stát. Bojovat
za každé situace za právní stát je pro
naši budoucnost opravdu podstatné.
Stát musí být férový a spravedlivý,
musí sám zákony a závazky
dodržovat. 

þ Mezi otázky podstatné patří bezpo-
chyby i to, aby stát zajišťoval bezpeč-
nost svých občanů. Tuto otázku ne-
smí stát nikdy podceňovat, zajišťovat
bezpečnost občanů patří k základním
funkcím státu, a v souvislosti s mění-
cí se bezpečnostní situací v Evropě
i jejím okolí musí tento úkol být
prioritou.

þ Pro naši budoucnost je také zásadní
zůstat pevnou součástí integrované
Evropy a posilovat euroatlantické
vazby v rámci NATO. Avšak i na
evropské úrovni musíme řešit přede-
vším otázky, které jsou v současné
době podstatné. Nikdy nesmíme za-
pomínat, že přes všechny nedostatky
je EU unikátní nejenom ekonomický,
ale i mírový projekt.

þ Co je ještě důležité pro naši budouc-
nost? České, ale i evropské rodiny
musí mít děti. Vím, že to zní jako sa-
mozřejmost, ale vývoj posledních
desetiletí nejen u nás, ale i ve většině
evropských zemí ukazuje, že to sa-
mozřejmostí vůbec není. Je třeba
chovat velkou úctu ke všem rodinám,

které mají děti a vytvářejí jim dobré
prostředí.

þ Důležité je i to, v jakém stavu doká-
žeme předat životní prostředí dalším
generacím. Krajina kolem nás je na-
ším společným dědictvím, a proto je
nezbytné o přírodní, ale i kulturní
hodnoty pečovat, a to je pro nás
velký závazek.

þ Pro naši společnost, která nemá vý-
znamné zdroje surovin, je a bude
prosperita státu záviset především na
úrovni vzdělání, ale i vědy a výzku-
mu, proto i tato oblast patří mezi ob-
lasti velice důležité a podstatné.

þ Naším dalším cílem musí být zjed-
nodušení podmínek pro naše podni-
katele, protože to jsou oni, kteří vy-
tvářejí pracovní místa a zajišťují pří-
jmy našich rozpočtů. 

Zastavme se, prosím a začněme rozli-
šovat mezi tím, co je pro naši budouc-
nost nepodstatné, a tím, co je opravdu
podstatné. 

Pojďme společně bojovat za to, co je
pro naši budoucnost podstatné.

Helena Langšádlová

Myšlenka spolku se zrodila na vzdělá-
vacích akcích pořádaných stranickým
think thankem TOPAZ. Zde se vytvoři-
lo prostředí mladých lidí, kteří nejsou
lhostejní ke svému okolí a stavu veřej-
ného sektoru v České Republice. Spo-
lek, který byl oficiálně založen v čer-
venci, je dobrovolným samosprávným
svazkem odpovědných mladých lidí
sympatizujících s reálnou politikou
TOP 09, kteří mají chuť podílet se na
vytváření občanské společnosti. Progra-
mové zaměření této mládežnické orga-
nizace vychází z principů ústavního li-
beralismu a liberálně konzervativních
hodnot.

Spolek byl založen na popud člena
TOP 09 z regionu Mladá Boleslav Voj-
těcha Vaise, který byl také zvolen jeho
prvním předsedou. „Nízkou veřejnou
angažovanost a občanskou vzdělanost
mladé generace vnímám jako vážný
problém dlouhodobě, a to mě právě do-
vedlo k založení spolku TOP tým ve
Středočeském kraji,“ vysvětlil Vais

svou motivaci. „Cílem spolku je vyhle-
dávat a oslovovat mladé lidi, kteří mají
zájem o veřejná společenská témata.
Nabízíme jim prostor pro odborný růst,
možnost najít si přátele s obdobnými
zájmy či vyjasnit si vlastní budoucí
ideologické zaměření, pokud jsou při-
praveni o svých názorech diskutovat,“
uvedl.

Přestože TOP tým formálně vznikl te-
prve nedávno, členové již nyní pořádají
vzdělávací akce, diskuse, přednášky,
veřejné debaty apod., jejichž účelem je
přispět k politickému vzdělávání spo-
lečnosti. Zároveň však tráví čas i zcela
neformálními setkáními a akcemi. Spo-
lek svou činností chce přispět k podpo-
ře občanské a politické angažovanosti
mladé generace a k její socializaci.

Ustavující schůze spolku proběhla po
několika iniciačních schůzkách s před-
sedkyní středočeské TOP 09 Helenou
Langšádlovou, která myšlenku mládež-
nické organizace v kraji od začátku
podporovala. „Na spolupráci s naším

TOP týmem se moc těším. Jsou plní
energie a skvělých nápadů. Jsou to prá-
vě oni, jejich generace, pro které dělá-
me naši dlouhodobě odpovědnou politi-
ku, “ uvedla v úvodu schůze. „Je dobře,
že se zájem mladých o politiku zvyšuje.
Je to pro mě důkazem, že demokracie
u nás už zapustila pevné kořeny,“ doda-
la poslankyně Nina Nováková, další
z účastníků akce. „Jsem pyšný, že
máme v našich řadách tak inteligentní
a pozitivní lidi, kteří vnímají svět kolem
sebe a hlavně mají chuť dělat něco i pro
druhé,“ komentoval vznik mládežnické
organizace také kandidát TOP 09 na
hejtmana Středočeského kraje Petr
Tiso. Členem spolku se stal i Jan Jákob,
úspěšný starosta města Roztoky u Prahy
a dvojka na středočeské kandidátce
TOP 09 do krajských voleb. Za místo-
předsedy spolku byli zvoleni Oskar
Blažek (Mělník) a Barbora Ullrichová
(Černošice), dalšími členy výboru se
stali Petr Křemen (Kolín) a Tomáš Zají-
ček (Mladá Boleslav).

Poslední rok jste strávil studiem
v norském Bergenu. Jakou zkuše-
nost jste si odtud přivezl?

Rok v opěvovaném Norsku mi obec-
ně dal to, že si mnohem více vážím
Česka. Jsme skvělý, mírumilovný ná-
rod, nepodpalujeme auta při věčných
demonstracích, nebereme se tak ukrut-
ně vážně. Je tu bezpečno, ekonomicky
se mámě výborně. Jsme skoro v polovi-
ně žebříčku ekonomické vyspělosti
mezi státy EU, v nejvyspělejší části
světa. To, co tolik chválíme v Norsku,
bylo vykoupeno obrovským dílem
osobní svobody a kontrola státu nad
každodenním životem jedince je tam
neskutečná. To není cesta, kterou by
Češi byli ochotní jít. 
Co vás vedlo k tomu, abyste se začal
politicky angažovat?

Vidím spoustu věcí, které by tu mohly
být lepší. Například vzdělávací systém.
Nevyučuje se pořádně moderní historie,
po dokončení střední školy a absolvová-
ní předmětů, jako jsou společenské
vědy, průměrný mladý člověk neumí od-
povědět na otázku: Co je demokracie?
To vnímám jako špatné věci, které musí-
me co nejdříve změnit, pokud nemáme
najet na demokracii neliberálního typu.
Máte v úmyslu věnovat se někdy
v budoucnu politice profesionálně?

Pokud by se příležitost objevila, viděl
bych to jako logické vyústění práce,
kterou dnes dělám. Nechci za tím však
jít kariéristicky. Prostě bych šel proti
svým ideálům a svědomí, kdybych jen
seděl doma a nic nedělal. Hledám si
tím místo ve společnosti a zastávám
svůj díl společenské odpovědnosti.

Jestliže až doposud měla TOP 09 mládežnickou organizaci pouze v hlavním městě, nyní se situa-
ce mění od základů. Silný zájem mladých lidí o účast na vytváření veřejného prostoru vede během
posledního roku k zakládání tzv. TOP týmů již v devíti krajích. Jednou z nových mládežnických or-
ganizací je také TOP tým Středočeského kraje.

Vojtěch Vais (23) studuje Právnickou fakultu UK. Politice se vě-
nuje čtyři roky. Je členem místní organizace TOP 09 v Kosmo-
nosích a regionálního výboru Mladá Boleslav.
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Z POLITICKÉ KUCHYNĚ

LIPTAVSKÁ POMAZÁNKA 
PODLE MIROSLAVA KALOUSKA

ZÁBAVA

PŘIPRAVTE SI:
è 200 g brynzy (nejlépe kozí)
è 10 g sladké mleté papriky 

(nejlépe pravé maďarské)
è špetku drceného kmínu
è 1 cibuli
è 2–4 sladkokyselé okurky 

(podle velikosti)
è mléko

PRACOVNÍ POSTUP:
Brynzu utřeme s paprikou a kmínem,

použijeme přitom trochu mléka na naře-
dění. Přidáme najemno nasekanou cibu-
li a najemno (opravdu najemno!) nase-
kané okurky. Zamícháme a mažeme na
libovolné pečivo.

Přiznám se, že já to většinou zhltnu 
... bez pečiva. Miroslav Kalousek
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☺☺☺

Jeden podnikatel se ptá druhého: „Jak
se ti podařilo, že tvoji lidé chodí do prá-
ce včas?“ „To je jednoduché, mám tři-
cet lidí, ale jen dvacet vyhrazených bez-
platných parkovacích míst.“

☺☺☺
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Liptavská pomazánka nebo zkráceně Liptava trošku klame už
svým názvem a český člověk by ji s chutí zařadil někam do slo-
venských hor. Chyba lávky! Možná, že filologové by nějakou his-
torickou souvislost s podtatranským Liptovem našli, ale lidé
s gastronomickými sklony ji řadí jednoznačně do Vídně. Liptau-
er Aufstrich, jak Rakušané tuto lahodnou chuťovku nazývají, je
nedílnou součástí typického vídeňského občerstvení. Podává se
v tradičních vinných šencích, často spolu s domácími uzenina-
mi nebo zabijačkovými specialitami, místním vínem a především
s několika druhy domácího pečiva.

☺☺☺

Inzerát: Mladá dynamická společnost
hledá hackera na plný pracovní úvazek.
Svůj strukturovaný životopis zanechte,
prosím, na našem počítači STANICE1
v adresáři 

C:WindowsSystemDokumenty.

☺☺☺

☺☺☺
Pozdě večer stojí generální ředitel

bezradně u skartovačky, když tu jde ko-
lem mladý dynamický zaměstnanec.
Ředitel povídá: „Prosím vás, mám tu
velmi citlivý a důležitý dokument
a moje sekretářka už šla domů. Můžete
mi pomoci s tímhle přístrojem?“ „Sa-
mozřejmě, pane řediteli!“ odpoví mla-
dík, hbitě zapne skartovačku, popadne
papír a vsune ho dovnitř. „Mockrát dě-
kuji, to víte, já a technika... ty kopie
bych prosil tři...“

☺☺☺


