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bude právě on, kdo pohne Evropu
a Evropskou unii k větší jednotě, a že
si vzpomeneme na to, co je to demo-
kracie, kterou musíme bránit,“ řekl
tehdy v narážce na ruskou intervenci
na Ukrajině.

Před autoritativními manýry prezi-
denta Zemana, který odmítá jmenovat
některé profesory a nerespektuje prin-
cipy demokratického státu, varovala
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SVOBODU A DEMOKRACII 
JE TŘEBA BRÁNIT

Střední Čechy

Lidská práva, právní stát, svo-
boda a demokracie nejsou sa-
mozřejmost. Hodnoty a prin-
cipy západní civilizace, na
kterých od počátku staví pro-
gram TOP 09, je třeba nejen
dodržovat, ale také důsledně
vystupovat v situacích, kdy
jsou porušovány nebo zpo-
chybňovány.

Lékař Petr Tiso (48) jako porodník pomáhal na svět mnoha stře-
dočeským dětem, jako manažer se podílí na ekonomickém říze-
ní velké pražské nemocnice a jako komunální politik se dokázal
postavit tlaku developerské lobby. Dnes je lídrem kandidátky
středočeské TOP 09 do krajských voleb.

www.top09.cz

ještě o rok dříve místopředsedkyně
TOP 09 Helena Langšádlová. „Okáza-
le se vysmál existující většině v posla-
necké sněmovně a jmenoval si vládu
svých přátel, podporovatelů a sponzo-
rů,“ řekla. „Nechci nic dramatizovat,
ale v historii nalezneme spoustu pří-
kladů, kdy se demokracie začala měnit
v autoritářský režim velmi nenápadně
a zneužíváním demokratické ústavy.
Demokracie není dokonalá, ale stále
představuje to nejlepší společensko-
politické zřízení. Její důsledná obhajo-
ba představuje pro TOP 09 naprostou
prioritu.“

jaro 2016

ROZHOVOR

PARLAMENT
SNĚMOVNA SLAVNOSTNĚ
OTEVŘELA KAPLI

Křesťanská kaple s judaistickými prv-
ky byla v úterý 29. března nově otevře-
na v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR. Jedná se o vůbec první prostor
k rozjímání na půdě českého zákonodár-
ného sboru. „Kaple symbolizuje zákla-
dy, na kterých stojí naše civilizace,“ vy-
světlila poslankyně Helena Langšádlová
(TOP 09), která s myšlenkou zřídit kap-
li přišla. „Často mnoho mluvíme, když
rozhodujeme, avšak měli bychom se na-
učit také více mlčet a naslouchat,“ odů-
vodnila svůj návrh. Slavnostní otevření
a požehnání kaple, kterou ztvárnil arch.
Josef Pleskot, proběhlo za účasti praž-
ského arcibiskupa Dominika kardinála
Duky, předsedy Ekumenické rady církví
Daniela Fajfra a vrchního zemského ra-
bína Karola Efraima Sidona. Prostorem
k modlitbě disponují i renomované svě-
tové parlamenty, např. britská Dolní sně-
movna, německý Spolkový sněm, pol-
ský Sejm, švédský Riksdag či izraelský
Kneset.

KRAJ POTŘEBUJE NOVÉ POLITIKYZ REÁLNÉHO ŽIVOTA, 
ŘÍKÁ LÍDR STŘEDOČESKÉ KANDIDÁTKY TOP 09, LÉKAŘ PETR TISO

Narodil jsem se v Žilině. Ale moc si
z toho období nepamatuji, od svých čtyř
let jsem vyrůstal v Praze, tady jsem vy-
chodil všechny školy od mateřské až po
univerzitu a tady jako lékař od promoce
pracuji. Cítím se tedy jednoznačně být
Čechem.
Co vás po mnoha letech v Praze
přimělo opustit hlavní město a stát
se Středočechem? A proč jste se usa-
dil právě v Jesenici?

Chtěl jsem žít v klidnějším prostředí,
mimo ruch velkoměsta, blíž přírodě.
Stejnou motivaci mělo asi mnoho lidí,
kteří dnes žijí na pražských předměstích.
V našem kraji je krásných míst pro život
mnoho. Směr na jih od Prahy jsem si vy-
bral zčásti z praktických důvodů – dojíž-
dění je odtud rychlé a po cestě do práce
do podolské porodnice nemusím projíž-
dět centrem metropole. Konkrétně na Je-
senici se mi líbilo i to, že v její těsné blíz-
kosti leží úžasný Průhonický park. Před
devíti lety jsem si tu postavil dům a do-
dnes nelituji.

Chce to hodně odvahy, kandidovat
v Čechách s příjmením Tiso?

Příjmení si člověk nevybírá, neměl by
se jím ale nechat vláčet nebo se za ně
schovávat. Můj nechvalně proslulý jme-
novec dlouhá léta působil jako prvorepu-
blikový poslanec, za války však udělal
neodpustitelné chyby, stal se negativní
postavou dějin, zcela nesporně v tom ob-
dobí mnoha lidem ublížil a po válce byl
právem potrestán. Vzdělaný člověk
ovšem ví, že to byl katolický kněz, takže
s ohledem na celibát skutečně nemohl
mít pokrevní potomky téhož příjmení.
Nadto, například v severní Itálii lze his-
torii příjmení Tiso sledovat až do 11. sto-
letí a nyní je rozšířeno po celém světě,
nejen po Evropě, ale třeba i v Americe.
Mezi jeho nositele patří i řada pozitiv-
ních postav, třeba italský malíř Oronzo
Tiso nebo současný brazilský hudební
skladatel Wagner Tiso. O charakteru člo-
věka prostě nevypovídá jméno, ale činy.
Ve kterém koutě světa máte kořeny
vy?

S velkou radostí jsem v průzkumech
veřejného mínění zaznamenal stabili-
zaci našich preferencí a dokonce, byť
velice malý, nárůst. Jsem přesvědčen,
že naše zásadová stanoviska, ze kte-
rých jsme neuhnuli ani co se týká
uprchlíků, ani ve svých postojích
k velkolepému stylu návštěvy čínské-
ho prezidenta, se nám vyplatila. Naši
stálí i potencionální voliči oceňují
stranu, která se drží svých zásad a na
jejíž stanoviska se můžou spolehnout. 

Nový předseda Miroslav Kalousek
je bezpochyby nejzřejmějším vůdcem
opozice v poslanecké sněmovně a se
zájmem pozoruji, že lidé, kteří byli
dříve velice skeptičtí k jeho osobě, ob-
jevují nyní jeho kvality. Vím, že vzhle-
dem k letité pomlouvačné kampani
vedené vůči němu to nemá lehké. Ale
jsem i nadále přesvědčen, že jsem ve
správný okamžik odstoupil a nové ve-
dení, které jsme značně omladili, je
schopno dobře se připravit na volební
kampaň jak do krajských a senátních,
tak i sněmovních voleb v příštím roce. 

Já osobně nadále pracuji v zahranič-
ním výboru sněmovny. S tím je spoje-
no mnoho zahraničních cest – v po-
slední době jsem byl v Holandsku,
Bulharsku, několikrát v Německu,
Belgii, Bělorusku, Palestině a nyní se
chystám do Indie. Pokud možno jez-
dím i do českých krajů, naposledy
jsem byl ve středních Čechách, v Sedl-
čanech. Podílím se nadále na nejrůz-
nějších pořadech, vystupuji v televizi,
vyjadřuji se k aktuálním otázkám. Prá-
ce mám opravdu dost a mám skuteč-
nou radost, jak se nové vedení TOP 09
ujalo svých úkolů.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
DO ZASTUPITELSTVA ZA TOP 09
KANDIDUJÍ AKTIVNÍ LIDÉ

Celkem 29 ze 70 osob, které budou
usilovat pod hlavičkou TOP 09 o vstup
do středočeského krajského zastupitel-
stva, v současné době aktivně působí
v komunálních strukturách svých měst
a obcí. Kandidují např. starostové Bako-
va nad Jizerou, Votic či Unhoště a mís-
tostarostové Příbrami, Mělníka, Řevnic,
Statenic a dalších sídel. Dalších osm
kandidátů působí ve funkci radních
a stejný počet je členy zastupitelstev.

Z hlediska věku je na krajské kandi-
dátce středočeské TOP 09 nejvíce za-
stoupena věková kategorie 40–50 let
(celkem 26 osob), mezi kandidáty lze
však najít také 7 osob do třiceti a 9 osob
nad šedesát let. Jako nejmladší kandidu-
je rakovnická učitelka češtiny pro cizin-
ce Kateřina Kotková (24), nejstarším
z kandidátů je Jan Tylk, 74letý zastupi-
tel obce Zásmuky na Kolínsku.

Vedle 7 lékařů bude o místo ve středo-
českém zastupitelstvu usilovat 8 podni-
katelů, 3 právníci a lidé mnoha dalších
profesí.

„Když si tady na to zvykneme, tak se
nenápadně, ale přece jen posunujeme
k uspořádání států, které jsou tisíc ki-
lometrů od nás na východ. A já bych
opravdu nechtěl psát knihu vzpomí-
nek, o které uvažuji: Naše cesta ke svo-
bodě a zpět,“ uvedl nedávno Karel
Schwarzenberg. Komentoval tak po-
stupné posunování hranice svobody
a opouštění principů demokratického
státu, které se nepřehlédnutelně proje-
vilo například během oslav 17. listopa-
du, při návštěvě čínského prezidenta Si
Ťin-pchinga v Praze nebo nedávno zá-
kazem zpěvu státní hymny při tradiční
skautské akci na Hradě. 

ÚNAVA Z DEMOKRACIE
„V Evropě panuje únava z demokra-

cie,“ konstatoval Karel Schwarzenberg
na konferenci Forum 2000 v říjnu
2014. „Demokracie v současné době
stojí na poměrně nudných politicích,
kteří se dají prakticky kdykoli zaměnit
jeden za druhého, alespoň pro mnoho
lidí,“ dodal. Varoval před opuštěním
myšlenky liberální demokracie a před
hlasy, které například chválí situaci
v komunistické Číně. „Možná, alespoň
já v to doufám, že Vladimir Vladimiro-
vič Putin nás probudí a možná že to

Novou sněmovní kapli přišli požehnat čelní
představitelé některých českých církví. 

Foto: Veronika Rejmanová

Karel Schwarzenberg a Helena Langšádlová
s předními kandidáty TOP 09 do středočeské-
ho zastupitelstva. Foto: Veronika Rejmanová

Demokracie nemůže uspět,
pokud ti, kteří vyjadřují svoji
volbu, nejsou připraveni volit
moudře.

Franklin Delano Roosevelt

Pojďme na kafe ... dokud se to ještě smí. 

Foto: Martina Řehořová
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Bezpečnost dětí je téma, které neztrá-
cí v čase na aktuálnosti. Zabývat by se
jím měla nejen každá zodpovědná rad-
nice, ale také krajské reprezentace. Ne-
boť je to právě kraj, kdo může podnik-
nout řadu kroků, jež k ochraně našich
dětí přispějí.

Otázku bezpečnosti dětí lze rozdělit
do tří rovin. První rovinou je bezpečná
doprava do školy a zpět. Na druhém
místě stojí bezpečný pobyt žáků a stu-
dentů ve školním zařízení. A třetí rovi-
na zahrnuje bezpečné trávení volného

času. Pokud systém selhává v kterékoli
z těchto dílčích oblastí, dítě je vždy vy-
staveno určitému riziku. K zajištění
plné bezpečnosti je proto třeba tuto pro-
blematiku řešit komplexně.

Středočeský kraj je regionem, kde
každý všední den do škol dojíždí vyso-
ké procento žáků a studentů. Děti žijící
v blízkosti hlavního města využívají mi-
mořádně široké nabídky studijních
možností, které Praha poskytuje. Mno-
ho žáků dojíždí ale také z venkova do
ostatních, bližších měst. Pojem „mno-

ho“ v tomto případě dokumentuje sku-
tečnost, že přesný počet dojíždějících
vlastně neznáme. Analýza dojíždění do
škol se nemůže omezit jen na počty pro-
daných žákovských jízdenek. Mnoho
dětí totiž dnes do škol každý den dopra-
vují autem jejich rodiče. Příčinou je jed-
nak obava o bezpečnost dítěte během
cesty, a potom také nedůvěra ve spoleh-
livost spojů veřejné dopravy. Používání
aut k přepravě dětí do škol je pro rodinu
časově náročné a neekonomické, pro
Středočeský kraj znamená zbytečnou
ekologickou zátěž a další zahuštění již
nyní velmi intenzivní pozemní dopravy.
Je proto třeba provést skutečnou, pod-
robnou analýzu žákovského dojíždění
a na jejím základě vytipovat mikrore-
giony, kde je vhodné dopravu do škol
řešit zavedením školního autobusu. Zde
se jak organizačně, tak finančně otvírá
velký prostor právě pro kraj. 

Druhou oblastí, které je třeba se věno-
vat, je bezpečnost dětí ve školách. Také
zde může kraj v mnohém pomoci – na-
příklad podporou programů proti šika-
ně, jejíž úroveň je citlivým ukazatelem
bezpečnosti v každém vzdělávacím za-
řízení, či podporou projektů směřujících
k celkovému stavu fyzické, psychické
a sociální pohody v jednotlivých ško-

lách. Zkušenosti dokládají, že dítě se
cítí dobře především ve škole, kde mezi
sebou jako partneři navzájem komuni-
kují zřizovatel, pedagogové, rodiče
a děti. Kraj jako zřizovatel mnoha škol
může napomoci lepšímu fungování
školských rad. Podařilo se prosadit do
zákona propojení školských rad a žá-
kovských samospráv, ale to je jen první
krok. 

Zajištění bezpečnosti dítěte v jeho
volném čase nejspíš nikdy nebude sto-
procentní. Je však doloženo, že riziko se
snižuje, pokud se dítě ve volném čase
věnuje organizovaným aktivitám. Kraj
zde může přispět rozšířením sítě volno-
časových aktivit a podporou těch stáva-
jících. Mimoškolní výchova by ovšem
neměla být redukována pouze na sport,
jak se na některých místech děje. Již
dnes je kraj zřizovatelem řady základ-
ních uměleckých škol, v podpoře „vý-
chovy uměním” však dosud má velké
rezervy.

Bezpečnost dětí je otázka nadčasová
a nadregionální. Je třeba, aby se ve stře-
dočeském krajském zastupitelstvu, kte-
ré vzejde z podzimních voleb, stala také
otázkou, nad jejímž řešením se v part-
nerském dialogu potkají zástupci všech
politických uskupení. Nina Nováková

V OTÁZCE BEZPEČNOSTI DĚTÍ
MÁ KRAJ VELKÉ REZERVY

JAK TO VIDÍ: DANIEL MAREK, 
NÁMĚSTEK PRIMÁTORA MLADÉ BOLESLAVI

Dokončení ze strany 1

KOHO CHRÁNÍ POLICIE?
Mezi pokusy o omezení demokratic-

kých svobod jsou nejviditelnější právě
ty, v nichž účinkuje „Hrad“ nebo pří-
mo prezident Zeman. Proti jeho poli-
tickým oponentům dokonce opakova-
ně vystupuje česká policie a zasahuje
do jejich shromažďovacího práva a prá-
va na svobodné vyjádření názoru. Na
příkaz hradní ochranky legitimovala
policie Zemanovy odpůrce v Bochově
na Karlovarsku a dokonce je následně
předvolala k podání vysvětlení. Něco
podobného se v Česku dělo naposledy
v roce 1989! 

Nejkřiklavější ukázkou byl zásah poli-
cistů během návštěvy čínského prezi-
denta – uzavřené Hradčanské náměstí,
porušení akademické svobody, perlu-
strace, šikanování, dokonce zatýkání
a facky. Existuje videozáznam, na němž
policista odpovídá Miroslavu Kalous-

kovi, který se důsledně ptá, kdo zásah
nařídil, že o uzavření prostoru rozhodl
hradní kancléř. Odpovědi na otázku, jak
je možné, že české policii velí člověk,
který opakovaně nezískal bezpečnostní
prověrku, se ale předseda TOP 09, kte-
rý interpeloval ministra vnitra Chovan-
ce, nedočkal. ČSSD protiprávní zásahy,
kterých se policie dopustila, bagatelizu-
je. Stanovisko TOP 09 je nekompromis-
ní: Nelze věřit, že šlo o náhodné excesy.
Zásahy budí dojem, že policie postupo-
vala na základě centrálního politického
zadání. Tyto kroky nelze zdůvodňovat
horlivostí, jak se snaží vymlouvat mi-
nistr vnitra. Pokud represivní orgán pře-
kračuje svoji pravomoc a bezdůvodně
šikanuje, jedná se o nepřijatelný postup.

Množí se ale i méně viditelné absurd-
ní politické kroky, které nám nenápad-
ně ukrajují ze svobodného prostoru:
pokuty za vstup do lesa nebo pravo-
moc ministerstva financí zablokovat
internetové stránky bez soudního roz-

hodnutí. Vážným ohrožením jsou pre-
zidentovy výroky, které se pokoušejí
otáčet českou zahraniční politiku od
západních spojenců k autoritářským
režimům – do Číny nebo Ruska. 

NEBEZPEČNÁ PROPAGANDA
„Násilí zbavuje lidi svobody vůle;

propaganda je zbavuje svobodného
úsudku. Není to náhoda, že propagandu
jako politickou zbraň objevily právě
diktatury,“ napsal v Lidových novinách
v roce 1938 Karel Čapek. Dnes jsme ve
veřejném prostoru, nejčastěji na inter-
netu nebo facebooku, každodenně vy-
staveni propagandistickým zbraním
„Hradu“, ale i zakukleným serverům
velmoci, která by ráda obnovila svůj
vliv na naše životy. V únoru letošního
roku na konferenci think-tanku Evrop-
ské hodnoty věnované kremelské 
dezinformační kampani Helena Lang-
šádlová řekla: „Musíme velmi dobře
rozpoznávat, odkud k nám které infor-

Určitě je to podpora dětského sportu.
Ne že by ostatní oblasti byly méně důle-
žité, ovšem ke sportu mám silný osobní
vztah. Jako kluk jsem hrál hokej a do-
dnes se věnuji spoustě jiných pohybo-
vých aktivit, ale co je hlavní, na mlado-
boleslavském magistrátu mám rozvoj
sportu na starosti a zřetelně vnímám
všechny pozitivní dopady, které každá
koruna rozumně investovaná do dět-
ských sportovních aktivit působí. V Mla-
dé Boleslavi máme tu výhodu, že do pro-
fesionálních sportovních klubů hodně in-
vestuje Škodovka. Město si proto může
dovolit podporovat mládežnický sport
daleko většími částkami, než bývá zvy-

kem. Profesionální kluby přitom generu-
jí pro děti vzory, osobnosti, které mohou
potkat v našem městě, a i díky tomu je
v Boleslavi o sportování nadstandardní
zájem. Snažíme se investovat do hřišť,
která jsou v našem majetku, a pořád bu-
dujeme nová sportoviště, protože ta stá-
vající jsou využita na maximum. Rozši-
řujeme spektrum dostupných sportov-
ních disciplín. Jako jedni z prvních jsme
začali realizovat také workoutová hřiště,
což jsou jakési venkovní posilovny. Pod-
pora sportu se nám ovšem vrací. Máme
v Boleslavi přes 4 tisíce registrovaných
mladých sportovců do 19 let. A pokud
hovoříte s řediteli škol – což my děláme

pravidelně – zjistíte, že sportující část
dětské populace je méně problémová,
nemá čas podnikat spanilé jízdy po ob-
chodních centrech nebo hodiny denně
trávit hraním počítačových her na inter-

netu. Takže sport nepřispívá jenom k roz-
voji zdraví fyzického, které se prvoplá-
nově nabízí, ale zároveň podporuje
i zdraví psychické a zdravý vývoj celé
společnosti.

ZE SNĚMOVNY
NÁVRHY OPOZIČNÍCH POSLANCŮ
KOALICE STÁLE ODSUNUJE

Koalice ve sněmovně opakovaně od-
kládá projednávání návrhů zákonů z díl-
ny opozičních poslanců. Mezi nejdéle
neprojednané sněmovní tisky patří např.
návrh novely zákona o odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci. Skupina poslanců za TOP 09
a STAN jej podala už v září 2014, dosud
však jeho k projednání nedošlo – v pro-
gramu dubnové schůze zákonodárného
sboru měl pořadové číslo 91 a byl jako
řada dalších opozičních návrhů opět od-
sunut. Obdobně čeká na projednání od
prosince 2014 také novela zákona o spe-
cifických zdravotních službách, více než
rok leží ve sněmovně neprojednaný ná-
vrh novely zákona o živnostenském
podnikání, který usiluje o zřízení jednot-
ného kontrolního místa pro drobné živ-
nostníky a řada dalších. 

ZE SNĚMOVNY
CHCEME SPRAVEDLIVĚJŠÍ 
MATEŘSKOU

TOP 09 se zastala maminek se střední-
mi a vyššími příjmy. Současný systém
mateřské poškozuje především ty ženy,
které se vzdělávají, hodně pracují a od-
vádějí nemalé částky na daních a do po-
jistných systémů. Běžně činí mateřský
příspěvek 70 procent platu, ale ženám
s příjmem nad 28 tisíc Kč, se v citlivém
období, kdy se věnují miminku, krátí.
Podle poslankyně Markéty Adamové
(TOP 09) je to nejen nespravedlivé, ale
pro ženy ve vyšších a dobře placených
pozicích také velmi demotivační při za-
kládání rodiny. Navrhla proto zákon, je-
hož přijetí by jim zajistilo mateřskou od-
povídající jejich platu před a během tě-
hotenství. 

„Je to způsob, jak pomoci rodinám ze
střední vrstvy, které formou daní a odvo-
dů nejvýznamněji přispívají do veřejných
rozpočtů a systémů,“ míní Petr Tiso, lé-
kař-porodník a také lídr kandidátky TOP
09 do voleb ve Středočeském kraji. Kdy-
by měly tyto rodiny více dětí, bylo by to
podle Tisa dobře nejen pro neradostnou
demografickou situaci. Je navíc vysoká
pravděpodobnost, že až jejich děti dosáh-
nou produktivního věku, budou význam-
nými přispěvateli státu, a nikoliv těmi, co
si budou od státu pouze brát.

ZE SVĚTA
EVROPU NA MÍROVÉ 
KONFERENCI ZASTUPOVALA
NINA NOVÁKOVÁ

Zástupci parlamentů ze 60 zemí, věd-
ců, neziskových organizací a nábožen-
ských společností se setkali na meziná-
rodní konferenci mírových iniciativ
o hlavních výzvách dneška, která pro-
běhla v únoru v jihokorejském Soulu. Na
pozvání Univerzální mírové federace,
která patří mezi organizace OSN, zde
jako jediný evropský řečník vystoupila
česká poslankyně Nina Nováková
(TOP09). „Naše osobnosti se záhadně
rozpadají: do intimních vztahů vstupuje
jen naše tělo, do společenských a pra-
covních vztahů jen pragmatický rozum
a občanská a politická rozhodnutí dělá-
me na základě iracionálních emocí,”
uvedla. Každý člověk – a politik, který
dělá rozhodnutí za ostatní, o to víc – pod-
le ní k plnému životu potřebuje čtvrtou
dimenzi, a tou je hledání smyslu. „Tepr-
ve pak máme naději dělat dobrá rozhod-
nutí,” konstatovala Nováková. Ze soul-
ského parlamentu se politici vydali do
demilitarizované zóny oddělující Severní
a Jižní Koreu. 

TOP 09 vstupuje do krajských voleb s programem nazvaným
Středočeský kraj – zdravé srdce Čech. Co v tomto programu je
vám osobně nejbližší?

mace přicházejí, musíme být velmi kri-
tičtí k tomu, kdo tady a za jakým úče-
lem co šíří.“ O riziku ruské propagandy
je podle ní důležité otevřeně hovořit
a nezastírat její vliv na nálady v naší
společnosti a politická rizika, která
z toho vyplývají. Cílem Kremlu je vše-
mi prostředky šířit strach a nejistotu,
podporovat extrémní názory a projevy,
oslabovat demokratické principy a spo-
jenectví v rámci Evropské unie.

Abychom dokázali všem těmto vli-
vům čelit, stojí TOP 09 mj. za myšlen-
kou podpory občanského vzdělávání
a při jejím prosazování hledá inspiraci
v německém systému. „Demokracie
nemůže fungovat bez aktivní a zdravé
občanské společnosti,“ řekla Langšád-
lová vloni při příležitosti semináře
Česká demokracie 2.0. „Za to, jaká
bude společnost, ve které žijeme, nese
spoluodpovědnost každý z nás, ať už je
politikem nebo občanem – voličem,“
dodala. Marie Reslová 
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JE ZAJÍMAVÉ SLEDOVAT, JAK LIDÉ ZRAJÍ A ROSTOU
ŘÍKÁ PŘEDSEDKYNĚ STŘEDOČESKÉ TOP 09 HELENA LANGŠÁDLOVÁ

Vy ale patříte mezi lidi, kteří si svou
dnešní spokojenost museli tvrdě od-
pracovat.

Po nastěhování do Jesenice došlo k ur-
čitému vystřízlivění. Když člověk kolem
sebe začne vnímat i jiné věci, než je jeho
dům a zahrada, uvědomí si, že jeho spo-
kojenost do značné míry závisí také na
dalších lidech. Jesenice byla už v době,
kdy jsem tam přišel, zatížena obrov-
ských stavebním ruchem, zároveň tu
byly stovky a stovky již zasíťovaných
pozemků připravených k budoucí vý-
stavbě. Nebyla tu ale dostatečná infra-
struktura, chyběla občanská vybavenost
a nikdo z radnice se tím netrápil. Do
toho se v Jesenici začala projednávat
změna územního plánu, která měla pro
výstavbu nově uvolnit dalšího přibližně
půl milionu čtverečních metrů ploch.
Prostě v zastupitelstvu v té době dostá-
val přednost developerský byznys před
veřejným zájmem. 
Váš vstup do komunální politiky
označují lidé ve vašem okolí jako
velmi úspěšný. Vnímáte to stejně?

Založili jsme občanské sdružení, které
se pokoušelo s tehdejšími zastupiteli
komunikovat. Oslovovali jsme také nej-
různější dotčené orgány, včetně Středo-
českého kraje a pokoušeli se najít
v územním rozvoji rozumný kompro-
mis – neúspěšně. Tehdy nám došlo, že
pokud chceme město efektivně bránit
a něco skutečně pozitivně ovlivnit, mu-
síme vstoupit do politiky. Naše sdruže-
ní „Rozumný rozvoj“ jsme před komu-
nálními volbami v roce 2010 proměnili
v politickou sílu a zvítězili jsme ve vol-
bách. Podařilo se nám také dosáhnout

Ve středočeském zdravotnictví bylo do-
sud učiněno mnoho nekoncepčních kro-
ků, díky nimž má dnes kraj vážný pro-
blém s ufinancováním zdravotní péče.
Osobně jsem proto velmi ráda, že právě
Petr Tiso je ochoten se do systémového
řešení krajského zdravotnického systé-
mu zapojit.
Pokrývají nynější krajští kandidáti
TOP 09 plné spektrum činností,
které Středočeský kraj potřebuje? 

Určitě. Když se podíváme na přední
místa kandidátky, najdeme tam třeba
ekonomku Míšu Vojtovou, která velmi
dobře rozumí středočeské ekonomice,
protože vedla finanční odbor krajského
úřadu. Profesně působila ale i v komerč-
ní sféře, takže má zdravý nadhled a do-
káže kriticky zhodnotit, kde se vynaklá-
dají prostředky zbytečně. Další velmi
významnou součástí krajské agendy je
školství, protože kraj je zřizovatelem
mnoha středních škol a dalších škol-
ských zařízení. Náš kandidát na třetím
místě je Daniel Marek, který má jako
náměstek primátora už druhé volební
období na starosti školství a kulturu
v Mladé Boleslavi s velmi zajímavými
výsledky. Také Milan Schweigstill má
se školstvím bohaté zkušenosti, protože
dlouhou dobu byl zástupcem ředitele
mělnického gymnázia. Jako místosta-
rosta Mělníka se ale věnuje nyní zejmé-
na dopravě. Místostarosta Českého Bro-

Na středočeské kandidátce TOP 09
do krajských voleb figuruje celkem
70 jmen. Byl problém kandidátku
naplnit?

Nebyl. Máme dostatek kvalitních kan-
didátů. Je ale důležité, aby mezi nimi
byli zástupci všech regionů a také lidé
rozmanitých profesí. Vedle komunál-
ních politiků tam proto zařazujeme i ex-
perty jiných profesí nebo osoby, které
pracují na radnicích a zároveň jsou od-
borníky v určitém oboru. Typickým pří-
kladem je lídr naší krajské kandidátky,
lékař Petr Tiso. Nejenže je velice úspěš-
ným komunálním politikem, ale jako
porodník přivedl na svět mnoho středo-
českých dětí a už čtrnáct let je také ná-
městkem ředitele podolské porodnice,
a tudíž dobře zná zdravotnický systém.

du Tomáš Klinecký je nejen všestran-
ným právníkem, ale také předsedou
krajské expertní skupiny TOP 09 v ob-
lasti dopravy. Zdatný ekonom Marian
Klásek se intenzivně věnuje mimo jiné
otázkám financí. A tak bychom mohli
pokračovat. 
Jsou mezi středočeskými kandidáty
TOP 09 pro krajské volby zastoupe-
ni i podnikatelé?

Jejich účast na krajské politice považu-
ji za velmi důležitou. Jsou to právě pod-
nikatelé, kdo vytváří pracovní místa
a přináší příjmy do státního rozpočtu
i do rozpočtu kraje. Nemůžeme proto na
všechno nahlížet jen z pohledu úředníků
či politiků. Ten podnikatelský pohled
mezi našimi kandidáty zastupuje napří-
klad Marek Školoud z Příbrami, který je
přes své mládí dnes již zkušeným podni-
katelem. Ale stejně tak je důležité do
krajské sféry přinášet i další úhly pohle-
du, které zohledňují zkušenosti ze so-
ciální oblasti nebo prostředí nezisko-
vých organizací. Mezi našimi kandidáty
proto najdete například Helenu Bedná-
řovou, která je zřizovatelkou tří domů
pro seniory nebo Pavlu Hlavsovou,
u které vnímám mimořádnou schopnost
spojovat lidi a vytvářet ve své obci živou
atmosféru. Věřím, že když se jí to daří na
komunální úrovni, uspěje i v rámci celé-
ho kraje.
Znáte všechny kandidáty osobně?

Ne-li všechny, pak alespoň jejich drti-
vou většinu. S některými z nich se zná-
me dokonce dlouhou dobu a je zajímavé
sledovat jejich osobní vývoj. Například
roztockého starostu Honzu Jakoba jsem

poznala, když byl velmi, velmi mladý,
mohlo mu být něco přes dvacet. V mi-
nulém volebním období patřil mezi nej-
mladší středočeské starosty, město ale
vedl s tak výbornými výsledky, že byl
zvolen znovu. Zkušenost z komunální
politiky rozhodně není jen o radostných
situacích, na radnici žádný den neprobí-
há stejně jako ten předchozí. Za dobu, co
ho znám, Honza Jakob mimořádně „vy-
rostl“ a vyzrál a myslím si, že dnes bude
velkým přínosem pro celý kraj. Obdob-
ně bylo zajímavé sledovat Míšu Vojto-
vou. Kandidovala za TOP 09 v posled-
ních volbách do senátu a já jsem asi nik-
dy neviděla člověka, který by se
kontaktní kampaně zhostil s takovým
nasazením a nadšením. Komunikovala
s lidmi, zajímala se o jejich problémy,
ptala se na jejich názory – a najednou
bylo vidět, že se v té činnosti našla. Na-
konec sice zvolena nebyla, ale dostala se
do druhého kola a i proti tak silnému
soupeři, jakým byl stávající ministr
Dienstbier, dokázala získat téměř 45
procent hlasů.
Dost často dnes politické strany řeší
podíl mužů a žen na kandidátkách.
Jak se k této otázce staví středočeská
TOP 09?

Nikdy jsme to neřešili a ani si nemy-
slím, že by to mělo být zásadní kritérium
výběru. V předchozích krajských vol-
bách jsme měli na prvních pěti místech
tři ženy. Tentokrát je tam pouze jedna,
ale na tom přece vůbec nesejde. Nezále-
ží na kvótách, důležité je, aby ti, kteří se
dostanou na kandidátku, byli kompe-
tentní.

Letos poprvé jdete do krajských vo-
leb bez STANu. Je to dobře, nebo
špatně?

Pravda je, že na celostátní úrovni jsme
se při spolupráci v klubu vždycky doká-
zali velmi dobře dohodnout. Avšak
STAN vznikl zejména k prosazení vět-
šího toku peněz do komunální politiky
– a k dosažení tohoto legitimního cíle
účelově spojil lidi velmi rozdílných po-
litických a ideových názorů. Takže mezi
kolegy ze STANu najdete také mnoho
lidí orientovaných levicově, takových,
kteří mají úplně jinou představu o spo-
lečnosti, o míře přerozdělování či o zá-
sazích státu do života každého z nás,
než má TOP 09. 
Kdybyste měla jmenovat jednu
zásadní přednost, kterou středočes-
ká krajská kandidátka TOP 09 má,
která by to byla?

Vážím si všech kandidátů za to, že jsou
součástí toho našeho týmu, i když jako
strana nejsme v tuto chvíli na výsluní
preferencí. Všichni, jak je znám, jsou
v TOP 09 ze svého přesvědčení. Vstou-
pili do topky proto, že se ztotožňují s je-
jími dlouhodobými cíli. Naše politika je
někdy nepopulární, ale otevřeně říká, co
je potřeba udělat pro udržitelnost zásad-
ních systémů, nemaluje růžové obrázky
a neslibuje hory doly, když na ně nemá-
me. Dokážeme lidem říkat věci pravdi-
vě, bez ohledu na to, že to pro nás není
příznivé. Strana, která bude dlouhodobě
odpovědná a nepopulistická, je tady vel-
mi potřeba, ač je jasné, že v současné at-
mosféře to nebudeme mít lehké. 

Martina Řehořová, Jan Švácha

KRAJ POTŘEBUJE NOVÉ POLITIKY ...
Dokončení rozhovoru ze strany 1

soudního zrušení oné nesmyslné změny
územního plánu, která mezitím byla již
schválena.
Mnoho komunálních politiků se-
lhává ve chvíli, kdy mají přejít z opo-
zice, kde pouze kritizují, do role ak-
tivního tvůrce místní politiky. Neměl
jste s tím problém?

Mám rád smysluplné projekty, a když
už se pro něco rozhodnu, jdu za svým cí-
lem. Možná proto jsem se stal jedním
z hlavních hybatelů pozitivních změn
v Jesenici. Ve vedení obce jsme pak
v následujících letech plnili to, co jsme
občanům slíbili ve volebním programu –
zklidnili jsme divoký rozvoj území a bu-
dovali všechno to, co místním chybělo
ke spokojenějšímu životu. Postavili jsme
dvě nové školky, významně rozšířili ka-
pacitu základní školy, vznikla nová hřiš-
tě, sportoviště, stezky pro pěší i cyklisty.
Ve velkém měřítku jsme vysazovali ze-
leň, organizovali nové kulturní akce
apod. Proměňovali jsme Jesenici z noc-
lehárny v rezidenční městečko, kde se li-
dem žije lépe. O tom, že jsme voliče ne-
zklamali, svědčí i naše jednoznačné ví-
tězství ve volbách 2014, to bylo již ve
spojení s TOP 09.
Co vás vedlo k tomu, abyste jako
úspěšný komunální politik vstoupil
do tradiční politické strany? 

Když sleduji média a poslouchám lidi,
mám dnes někdy pocit, že pouhé člen-
ství v jakékoli politické straně, zejména
v té „kamenné“, je v Česku málem
hrdelní zločin. Ale ve vyspělých zemích
to tak přece není. Strany vznikají, aby
byla správa veřejných záležitostí efek-
tivnější, aby politici byli pro občany

V roce 2010 vedla středočeskou kandidátku a ucházela se o post
hejtmanky. Koho a proč vyšle středočeská TOP 09 do letošního
boje o místa v krajském zastupitelstvu, jsme se zeptali poslan-
kyně Heleny Langšádlové.

Do jaké míry se vám daří organizovat
si čas, aby netrpěla práce ani politika,
případně ani rodina a volný čas?

Různým aktivitám věnuji v součtu
hodně času, to nezastírám. Ostatně,
všechny tři oblasti, ve kterých dlouho-
době působím, jsou poměrně náročné.
Medicíně se věnuji už 25 let, jako mana-
žer pracuji 14 let a 8 let se účastním ko-
munální politiky. Naučil jsem se za tu
dobu čas si dobře organizovat a, řekně-
me, být ve svých aktivitách efektivní. Při
cestě za cílem neuznávám soutěž o nej-
víc „propocené tričko“, jde mi o efektiv-
ní dosažení vytyčeného cíle, a to klidně
i „s tričkem suchým“. Jedině díky tomu
si dokážu najít čas jak na své blízké, tak
i koníčky.
Jste renomovaný porodník a úspěšný
manažer nemocnice. Jak vaše poli-
tické angažmá přijímají kolegové
v práci a pacienti?

Mám v životě velké štěstí na spolupra-
covníky a na tolerantní blízké lidi ve

svém okolí. Jsou fajn a většinou mají
pro mé zapojení do politiky pochopení.
Bez nich by tyto mé aktivity nešlo
skloubit. 
Kandidujete na prvním místě. Jste
připraven stát se hejtmanem?

Krajské volby beru jako výzvu. Stře-
dočeský kraj funguje v posledních le-
tech v takovém spíše udržovacím módu,
bez dlouhodobé vize, bez propracované
strategie, a proto stagnuje. Kraji by pro-
spěli noví politici, kteří přicházejí
z reálného života, jsou vzdělaní, úspěš-
ní, se zkušenostmi a novými pohledy.
Myslím, že náš na místě přešlapující
kraj potřebuje po letošních volbách
změnu, novou krev a spolu se svými ko-
legy jsem připraven této změně pomoci.
Nabízíme naši vizi „Středočeský kraj –
zdravé srdce Čech“ a program, který
nasměruje kraj k jejímu naplnění. Po-
kud Středočeši usoudí, že do vedení
kraje patříme, budeme rádi.

Martina Řehořová

ideově více čitelní, než je tomu u tak-
zvaně nezávislých. Já jsem vstoupil do
stranické politiky kolem roku 2012 z ně-
kolika důvodů. Prvním z nich bylo sou-
znění s hodnotami středopravé strany
TOP 09, s jasným názorem, že historic-
ky patříme a chceme patřit do rodiny
evropských zemí. Druhým důvodem
byla a stále je osobnost Karla Schwar-
zenberga. Našeho spojení s TOP 09 ne-
lituji. Mám za uplynulé roky s TOP 09
převážně dobré zkušenosti. 
Dnes lze ale získat laciné politické
body, pokud kandidujete jako ne-
závislý nebo se spojíte s tzv. nadstra-
nickými politickými hnutími. Ne-
lákalo vás to?

Myslíte Věci veřejné a ANO? Obě
hnutí na mě od začátku působila jen jako
líbivé, v kampaních draze zaplacené, ale
prázdné reklamní skořápky svých vůdců
– byznysmenů, kteří se stavěli do role
mesiášů. Jak VV, tak ANO lze vnímat
jen jako marketingové projekty bez kva-
litního základu, bez programu a nosných
tvůrčích myšlenek. Obě tyto strany byly
založeny na negativním vymezení proti
klasickým stranám a politikům, aniž by
něco tvůrčího nabízely. Všechny politi-
ky, kromě svých vlastních, označovali tu
za „dinosaury“, tu za „zloděje“. Tato ré-
torika se nezměnila ani při jejich vlád-
ním angažmá. Šířit mezi lidmi takovou
negativní atmosféru je nespravedlivé
přinejmenším vůči tisícům poctivých
komunálních politiků. Navíc se nakonec
veřejně ukázalo, že vůdci obou hnutí
VV i ANO vůbec nejsou tak čistí, jak se
v rolích mesiášů občanům prezentovali.
Myslím, že obě tato hnutí se jednou do-
stanou do učebnic jako exemplární pří-
klady českých populistických stran.

Foto: Radovan Turyna
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Z POLITICKÉ KUCHYNĚ

KUCHYŇSKÉ ČAROVÁNÍ S DĚTMI

ZÁBAVA

Víme, co chceme

ŠPAGETY S BROKOLICÍ:

Na 4 porce potřebujete:
1 celý balíček špaget
1 menší brokolici
2 lžíce hrozinek
1 lžíci olivového oleje
1 stroužek česneku
2 filety sardinek
3 lžíce rajského protlaku
sůl, špetku mletého pepře

Postup: Brokolici rozdělte na malé
růžičky. Do hrnce nalijte vodu, osolte ji
a uveďte k varu. Přidejte brokolici a vař-
te tři minuty. Pak brokolici vyjměte
a položte stranou, vývar z ní zachovejte

pro další použití. Hrozinky zalijte hor-
kou vodou. V dalším hrnci na oleji ores-
tujte oloupaný a nadrobno pokrájený
česnek. Přidejte rozmačkané sardinky,
rajský protlak a dvě lžíce vody z broko-
lice. Vařte deset minut (dle potřeby při-
dejte ještě trochu vody z brokolice).
Mezitím slijte hrozinky. Do hotové
směsi přidejte brokolici a hrozinky,
osolte a opepřete. Promíchejte, odstavte
z ohně a přiklopte pokličkou. V hrnci
s vodou z brokolice uvařte špagety tak,
aby byly „na skus“ (asi sedm minut).
Špagety slijte a vložte do hrnce s omáč-
kou a brokolicí. Promíchejte, chvilku
prohřejte – a můžete servírovat. Dobrou
chuť! Jan Jakob, starosta Roztok
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☺☺☺
Na zasedání výkonné rady ODS povídá

její předseda: „Po volbách, které letos ur-
čitě vyhrajeme, budeme nominovat na mi-
nistra financí pana kardinála.“ Jeden novi-
nář se ptá, proč zrovna pana kardinála.
„Odpověď je zcela jednoduchá. Pan kardi-
nál ví, kde je Bůh a jenom Bůh ví, kam
Sobotka s Babišem zašantročili peníze na-
šeho státu.“

☺☺☺
Starý Arab žije již přes čtyřicet let v Chi-

cagu. Moc rád by na své zahradě pěstoval
brambory a zeleninu, ale je zde sám a cítí
se již starý a slabý. Jeho syn studuje v Pa-

říži a otec se rozhodne napsat mu e-mail: 
„Milý Ahmede, jsem moc smutný, že

nemůžu na své zahradě pěstovat brambo-
ry. Vím, že kdybys zde byl, pomohl bys
mi zahradu zrýt. Mám tě rád. Tvůj otec.“ 

Obratem obdrží odpověď: „Milý otče,
prosím tě, nedělej v žádném případě na
zahradě nic!!! Schoval jsem tam "tu věc".
Taky tě mám rád. Ahmed.“ 

Jen pár hodin na to obklíčí dům starého
muže americká armáda, FBI a CIA. Pře-
orávají a přerývají zahradu kousek po
kousku, prohlížejí každý centimetr, ale
nenajdou nic. Rozčarováni se opět stahují. 

Týž den dostal starý muž ještě jeden e-
mail od syna: „Milý otče, jistě je nyní za-

hrada kompletně zrytá a můžeš zasázet
své brambory. Víc pro tebe na tu dálku ne-
můžu udělat. Mám tě rád. Ahmed.“

☺☺☺
Stojí biolog, fyzik a matematik před do-

mem, když dovnitř vejdou dva lidé. Po ně-
jaké době vyjdou tři. 

Biolog komentuje: „To je jasný, roz-
množili se.“

Fyzik odporuje: „Kdepak, to je chyba
v měření!“ 

A matematik povídá: „Ne ne, vážení ko-
legové, teď tam vejde ještě jeden a nebude
tam nikdo!“

☺☺☺
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U nás doma vaříme společně i s dětmi. Bereme to jako hru, kde
zvítězí ten, kdo dokáže vykouzlit nejlepší chuť na talíři – obvy-
kle jsme vítězi všichni. Z našich nejlepších receptů jsem spolu
s dalšími tatínky, kteří rádi vaří, sestavil dětskou kuchařku. Má
podobu kalendáře, podle něhož můžete se svými potomky kaž-
dý týden uvařit jiný zdravý a na přípravu nenáročný pokrm. Pro
tuto příležitost jsem pro vás vybral recept, který zvládnou i děti:
ty do osmi let s dopomocí rodičů, starší už samostatně. Recept
čerpá inspiraci ze sicilské kuchyně a pomůže vám vytvořit si
doma pravou středomořskou atmosféru.

„Večerníček vám dnes, milé děti, přináší novou pohádku 
Jak krtek k červeným trenýrkám přišel.”


