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Jako příklad, že společnost se dvacet
let po listopadovém převratu proti ne-
demokratickým tendencím přestává
bránit, lze uvést srpnové tajné setkání
ústeckého hejtmana Oldřicha Bube-
níčka (KSČM) s velvyslancem komu-
nistické Severní Koreje či vystoupení
poslankyně Marty Semelové (rovněž
KSČM), která v roce 2011 na půdě par-
lamentu otevřeně pochválila komunis-
tický režim za střelbu do lidí nelegálně
opouštějících území tehdejšího totalit-
ního státu, aniž za to sklidila kritiku
oficiálních médií. Vedle stále častějšího
zpochybňování zločinů komunismu lze
sledovat také náznaky k politickému
ovlivňování v některých školách, k re-
gulaci obsahu médií či veřejných dis-
kusí a k nadřazování politických posto-
jů nad odbornými schopnostmi při ob-
sazování vyšších úřednických postů ve
státní správě.

Posledně jmenovanou skutečnost po-
tvrdil i stávající prezident, když v situaci,
kdy se sněmovna většinou hlasů shodla
na novém vedení státu, jmenoval tzv.
vládu odborníků, sestavenou z osob,
které neměly žádný mandát od voličů
a z nichž velká část nyní kandiduje za

jeho stranu SPOZ. Tato vláda bez man-
dátu od svého nástupu provedla a pro-
vádí řadu nevratných změn v obsazení
důležitých postů ve státní správě a ve
státem řízených organizacích. Zeman
sám pak vybral na post velvyslankyně na
Slovensku bývalou první dámu Lívii
Klausovou, která sice neprošla standard-
ním diplomatickým výcvikem, avšak
zásadně jej podpořila v prezidentské
volbě. Demokratická personální politika
nefunguje, jak se ukázalo během předvo-
lební kampaně, ani v Zemanově straně
SPOZ, jejíž kandidátky byly nadikto-
vány shora vedením a sekretariátem.

OSLABENÍ AKADEMICKÝCH
SVOBOD

Podle historických zkušeností bývají
při nástupu nedemokratických režimů
jako první ohroženy akademické svobo-
dy. V této oblasti již prezident Zeman,
když kvůli občanským aktivitám odmítl
jmenovat profesorem literárního histori-
ka Martina C. Putnu, vyslal zřetelný
signál, že svůj osobní názor nadřazuje
faktu, že kandidát profesury splnil po-
žadavky stanovené vysokoškolským
zákonem. Prezident provedl i další kro-

ZAMĚSTNANOST
NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA 
DÍKY FUNGUJÍCÍM PROGRAMŮM

Největším přínosem působení TOP 09
na ministerstvu práce a sociálních věcí
v uplynulém volebním období byly
nové podpůrné programy, na jejichž zá-
kladě vznikly desítky tisíc pracovních
míst. Podle interní zprávy strany na-
zvané „Inventura na ministerstvu práce
a sociálních věcí“ přinesl více než 50 ti-
síc nových míst např. program Plán pro
zaměstnanost 7 za 7, který zjednodušil
přístup firem k dotacím a rozhýbal je-
jich zájem o zaměstnávání lidí. Dotace
na mzdy nových zaměstnanců byly 
poskytnuty i neziskovým organizacím
a obcím. Za úspěch strana považuje mj.
také důchodovou reformu či podporu
zkrácených pracovních úvazků pro mat-
ky s dětmi nebo pro ty, kdo pečují
o blízkou osobu. Mezi dalšími pozitivy 
vyzdvihuje TOP 09 bezproblémové
zvládnutí situace po amnestii, kdy bylo
naráz propuštěno přes 6 tisíc vězňů či
postup po povodních, v jehož rámci
bylo mezi postižené rodiny rozděleno
na 23 miliónů korun.

ÚVODNÍK KARLA 
SCHWARZENBERGA

ZLOMOVÉ VOLBY
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KAMODCHÁZÍŠ,SVOBODO?
V ČESKÉ SPOLEČNOSTI SÍLÍ AUTORITÁŘSKÉ TENDENCE

Střední Čechy

Podle všeho se zdá, že tyto volby
budou zlomové pro vývoj České re-
publiky. A mám pro tuto domněnku
několik důkazů: zaprvé nastoupily
strany, jejichž přednosti nejsou v je-
jich programu ani ve zkušených poli-
ticích, nýbrž pouze ve velkých pe-
nězích, kterými jsou budovány.
Vývoj v naší republice tak bude
mimo jiné určovat to, dají-li se voliči
ovlivnit množstvím nasazených pe-
něz. Zajisté - každá volební kampaň
vyžaduje prostředky, ale přeci jen je
rozdíl v poměru obsahu programu
a nových myšlenek, zajímavých
osobností a nasazení peněz. Když
budou rozhodovat pouze peníze, tak
z toho mám obavy. 

Zadruhé: toho času jak Senát, tak
prezidentský úřad jednoznačně jdou
jedním směrem. Vydá-li se stejnou
cestou i Poslanecká sněmovna, bude
rovnováha v České republice silně
narušena. Mám neblahé tušení, že
bude opět příslušnost k politické
straně nebo směru rozhodující pro
práci v jakémkoliv úřadu. 

Do třetice – ve všech volbách od
roku 1990 jsme rozhodovali pouze
o tom, bude-li naše vláda spíše levi-
cová, nebo pravicová, taktéž tomu
bylo za první republiky. Tentokrát,
zdá se, budeme hlasovat nepřímo
i o tom, má-li se náš systém změnit
z parlamentní republiky na systém
osobní vlády prezidenta, což by za-
jisté byl zlom ve stávající demokra-
tické tradici. Výsledek voleb ovliv-
ní nejen příští čtyři roky, ale i bu-
doucnost našich dětí. Je proto zásad-
ní zamyslet se nad tím, koho volit.
Dovedu si představit, že mnozí lidé
v této zemi jsou zhnuseni vývojem
dnešní politické situace a nejraději by
nevolili nikoho. To by ovšem zcela
určitě ovlivnilo výsledek voleb jed-
ním směrem. A to směrem k hege-
monii stran svázaných přísnou stra-
nickou disciplínou a řídících se,
řekněme, méně demokratickými
principy. Je proto nutné, aby se lidé
nenechali ovládat pouze emocemi.
Musejí se důkladně a odpovědně roz-
myslet, komu dají svůj hlas. Budou-li
totiž volit uskupení, která nemají
šanci proniknout do parlamentu, pak
pozbydou právo nadávat na poměry
a vývoj, kterým se naše země bude
ubírat, jelikož je sami zapříčiní.

EKONOMIKA
DŮVĚRYHODNOST ČR 
NA FINANČNÍCH TRZÍCH ROSTE

V resortu financí TOP 09 důsledně pl-
nila volební program, na jehož základě
se stala součástí Nečasovy vlády. Kon-
statuje to interní dokument strany „Inven-
tura na ministerstvu financí“, který tento
týden zveřejnilo tiskové oddělení TOP 09.
Za největší úspěch, jehož se v uply-
nulém období podařilo docílit, je pova-
žováno snížení deficitu veřejných roz-
počtů z téměř 6 na méně než 3 procenta
HDP. Převedeno do absolutních čísel,
bez úsporných opatření by byl nyní stát-
ní dluh o více než 200 mld. Kč vyšší.
Díky tomu získalo Česko největší důvě-
ryhodnost na finančních trzích ze všech
postkomunistických zemí. Za každý rok
se tak ušetřilo více než 20 miliard korun
při splácení úroků ze státního dluhu, jak
vyplývá ze Státního závěrečného účtu.
Za další pozitiva působení TOP 09 na
ministerstvu financí lze považovat např.
posílení příjmů malých měst a obcí či
skutečnost, že se podařilo zvrátit trend
nárůstu státního dluhu. Ten se zvyšoval
už za vlád ČSSD, tedy v období sluš-
ného hospodářského růstu. Nyní se ten-
to vývoj podařilo zastavit, dokonce po-
prvé od 90. let dojde k poklesu.

Uplynul teprve první půlrok nového prezidentského mandátu a již
je zřejmé, že Miloš Zeman se nespokojí s pravomocemi, s nimiž
vystačili oba jeho demokratičtí předchůdci v polistopadové éře.
Kroky učiněné hlavou státu opakovaně narušují politickou rov-
nováhu v zemi a snaží se posunout Českou republiku od parla-
mentní demokracie k autoritářskému režimu putinovského typu.

www.top09.cz

ky, které lze z hlediska svobody pova-
žovat za rizikové. 

Také v kauze Nagyová lze vysledovat
snahu prezidenta ovlivňovat dění na
politické scéně. Kauza sama vyvolává
pochybnosti o svém skutečném pozadí.
Fakt, že mediální divadlo na Úřadu
vlády posloužilo pouze k sesazení pre-
miéra Nečase a jeho řádně zvoleného
týmu, je v kontrastu s původním oče-
káváním, že bude odkryto prorůstání
mafie do vysoké politiky. 

PRORŮSTÁNÍ MÉDIÍ 
S POLITIKOU

Média v některých výše uvedených
případech zafungovala tak, jak se v de-
mokratické společnosti předpokládá.
Je však otázkou, zda tomu tak bude
i v budoucnosti, pokud nyní sleduje-
me, jak dochází k propojení MAFRA,
jedné z nejvlivnějších mediálních sku-
pin u nás, s politickou sférou prostřed-
nictvím politického angažmá jejího
vlastníka Andreje Babiše.

Uvedené skutečnosti jsou jen struč-
ným výběrem z mnohem rozsáhlej-
šího souboru případů, které ilustrují
narůstající tlak na omezování svobody
české společnosti. Fakt, že podle naše-
ho prvního polistopadového preziden-
ta byla pojmenována mezinárodní
cena udělovaná ochráncům lidských
práv, není ještě zárukou, že bojovníky
za svobodu nebudeme v blízké době
sami potřebovat. -red-
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NIČEHO NELITUJI
Kdybyste psal knihu o svém životě,

jaký by měla titul?
Musím říct, že nikdy nemíním psát

knihu o svém životě. Opravdu mě neláká
napsat paměti. Jsem čas od času k tomu-
to kroku někým vyzýván, myslím si
však, že to nelze udělat dobře a slušně.

Proč? Spousta politiků své paměti
sepsala.

U vysokého politika nebo vysokého
státního úředníka to není možné. Pokud
umí psát a formulovat myšlenky, může
napsat velmi zajímavou knížku, ale ne-
může ji napsat dobře a slušně. Ta dvě
slova se v tomto případě navzájem vylu-
čují. Buď autor dodrží základní profe-
sionální etiku a neprozradí nic z důvěr-
ných rozhovorů mezi čtyřma očima,
z diskrétních jednání, nezveřejní
občasné slabosti svých kolegů, stejně
jako předpokládá, že nebudou zveřejňo-
vat oni ty jeho, a pak to bude celkem
nudné čtení. A ta knížka nebude dobrá.
Nebo poruší všechna nepsaná pravidla
a zveřejní všechno, co viděl a slyšel. Pak
by to mohl být bestseller. Ale není to 
slušné. Takže já nikdy nic takového psát
nebudu.

A hypotetický titul vaší životní knihy?
Díky tomu, že jsem nikdy nepřemýšlel

o tom, že bych něco podobného psal, ne-
přemýšlel jsem ani o názvu. Když se ale
ptáte, jistě by nebyl úplně nevhodný
název podle známého šlágru Edith Piaf
„Ničeho nelituji“.

Vím o tom, že si často s panem 
Schwarzenbergem vyprávíte vtipy.
Máte nějaký oblíbený?

Karlu Schwarzenbergovi se hrozně
líbil tenhle: Prochází Schwarzenberg ne-
beskou branou a chechtá se na celé kolo.
Svatý Petr na něho rozhořčeně volá:
„Člověče, chovejte se trochu důstojně.
Takový zásadní okamžik v celé věčnosti!
Procházíte nebeskou branou a vy se tady
řehtáte jako kůň.“ A Schwarzenberg od-
poví: „Já si nemůžu pomoct. Když oni
dole ve sněmovně si ještě myslí, že
spím.“

Jaká lidská vlastnost je podle vás
v životě nejdůležitější?

Záleží na tom, co je vaším cílem. Když
je vaším cílem umírat v klidu, s čistým
svědomím, smířen s celým životem
a s přáním, aby na vás vaše okolí rádo

K tomu potom potřebujete vlastnosti
jako houževnatost, snížený práh citli-
vosti na osobní útoky a urážky, přiměře-
nou míru odbornosti, erudice a přede-
vším schopnost komunikovat. Také
něco, čemu se říká sociální empatie.

Čeho se v životě bojíte?
Iracionálně hadů. V této oblasti mám

jistou fobii. A racionálně blbosti a vul-
garity. Tím, prosím pěkně, nemyslím
sprostá slova. K těm já občas také sáh-
nu, dokonce se to o mně ví a já se tím
netajím. Myslím tím vulgární způsob
myšlení a chování. Můžete se chovat
a mluvit vulgárně, i když používáte vel-
mi vytříbenou mluvu.

Co vám naopak působí v životě ra-
dost?

Bylo by pokrytecké neříct, že mám
radost, když se mi daří v práci. Mám
radost, když mohu někomu udělat ra-
dost. Poslední dobou mám pocit, že
největší radost mi udělá, když mohu na
chvíli vypadnout z toho všeho a udělat
si malou třídenní emigraci někam, kde
je hezká opera a hlavně kde mě nikdo
nezná.

To asi v Čechách není možné…
V Čechách ne, ale stačí za tři a půl ho-

diny přejet přes hranice do Vídně a ma-
ximálně vás třikrát za den pozdraví kra-
jan. Od té doby, co Vídeňská opera zís-
kala Dominiqua Mayera jako hlavního
intendanta, je zde absolutně špičková
světová scéna. Sem je tedy vždy možné
zajít na hezkou operu a potom do Alber-
tina na výstavu, k Plachuttovi na oběd
a pak se třeba podaří, že člověk nemusí
celý den myslet na starosti, od kterých
se doma nemůže oprostit. To mi tedy
také vždy udělá radost.

mínkách být odpovědný sám za sebe,
především uživit se sám, a pokud to do-
káže, měl by se umět postarat o někoho
ve svém okolí.

VŠICHNI JSME JENOM LIDÉ
Co říkají vašemu působení v politice

vaši rodiče?
Tatínek zemřel půl roku před tím, než

vzal komanče čert. Moc mě mrzí, že se
toho nedožil. Maminka ještě žije a ve
svých téměř pětaosmdesáti letech je
ohromně fit. Respektuje to, že když už
jsem v politice, prosazuji a hájím ty ide-
je, kterým věří i ona.

Nedostáváte se někdy do sporu?
Ne. Nikdy. Bude to ale především tím,

že maminka je velmi hodná.
Potkáváte se s politickými špičkami

naší republiky. S kým vycházíte nej-
hůře a s kým nejlépe?

Skutečnost se dá hodnotit ze dvou po-
hledů. Zaprvé může jít o absolutní roz-
por v idejích, o úplně jiný pohled na
svět. Nemůžete najít shodu na poli-
tickém řešení hlavních politických
výzev. Například při jednání o rozpoč-
tu, o penzijní reformě, otázkách, které
se týkají svobody a demokracie. Přesto-
že však máte úplně rozdílný pohled na
svět a zcela odlišná ideová východiska,
můžete si takzvaně lidsky sednout a do-
cela rádi si povídáte o normálních
věcech. Za druhé se vám může stát pra-
vý opak. Někoho ze stejného politické-
ho tábora i ze stejné politické strany,
kde se můžete spolehnout, že při rozho-
dujícím hlasování bude vaším logic-
kým spojencem, prostě jednoduše řeče-
no nemusíte. Lidská chemie tam prostě
funguje nějak jinak. Jednoduché to
máte tam, kde vám váš politický soupeř
nesedne. I s tím se však musíte nějak
rozumně vypořádat. To jediné, co s tím
pak může politický profesionál udělat,
je brát si práci co nejméně osobně.
Vědět, co a proč prosazuji, a nepustit
k sobě pocit, že má-li někdo jiný názor,
je automaticky můj nepřítel. To samé
platí o pocitu, kdy vám není sympatic-
ký váš spojenec.

To ovšem není jednoduché…
Samozřejmě že není. Ale politický

profesionál by se o to měl stále snažit.
Čímž neříkám, že se mu to vždy podaří.
(smích) Všichni jsme jenom lidé.

Větší odpovědnost s sebou nese
i větší zájem médií. Jak s nimi vy-
cházíte?

Vždycky říkám, že vztah mezi politi-
kem a novinářem je stejný jako ve stan-
dardním spokojeném manželství po tři-
ceti letech. Třikrát týdně byste zabil
manželku, ale nemůžete bez ní být.
Mezi politiky a novináři bude vždy
napětí. Politik bude mít pochopitelně
vždycky pocit, že novinář jej svojí in-
terpretací poškodil, a novinář bude po-
každé znovu podezírat politika z ne-
upřímnosti a bude se snažit přijít na
kloub skutečnosti. Jeden bez druhého
však nemohou být. Politik bez novináře
nemůže veřejnosti sdělit to, co chce,
a novinář bez politika nebude mít
o čem psát. Potřebují se, přičemž ne-
mají žádný důvod se milovat. Je to vel-
mi zvláštní vztah. I v tomto případě
však platí, že všichni jsme jenom lidé.
Některé novináře rád vidím, s někte-
rými si rád povídám, někteří jsou mi
sympatičtí, u jiných dostanu kopřivku,
sotva o nich slyším. A novináři jsou
z úplně stejného masa a kostí jako my.
S jejich vztahem s politiky je to tedy
naprosto stejné. Míra profesionalismu

OPRAVDU MĚ NELÁKÁ PSÁT PAMĚTI

Na Miroslava Kalouska je velmi těžké nemít žádný názor. Beze-
sporu je to osobnost, o které v Čechách každý ví. Někdo jej ne-
návidí, někdo jej uznává, někoho rozčiluje, u někoho budí res-
pekt. Nikomu není lhostejný. Příliš mnoho podobných lidí
v české kotlině nežije. Žádost o rozhovor byla spíše pokusem
než cíleným aktem. Následovalo příjemné překvapení nad sou-
hlasem a pak snaha přečíst všechny dostupné rozhovory. Po de-
sátém jsem to vzdal. Ze všech koutů na mě trčel Kalousek poli-
tik, Kalousek odborník, Kalousek ekonom a Kalousek ministr.
Kalouska člověka jsem hledal marně a díky tomu jsem našel
téma. Jaký je Miroslav Kalousek člověk?

TOP FILM:
To je hrozně těžké. Je spousta dobrých filmů. Dobrá. Řeknu jeden zahraniční
a jeden domácí.
Zahraniční: Lepší pozdě nežli později s Jackem Nicholsonem a Diane Kaeton
Český: Marketa Lazarová

TOP KNIHA:
To už je úplně nezodpověditelné. Je mnoho knih, po kterých saháte opakovaně,
pokaždé v jiné náladě. To je složitá otázka. Kdybych jel na pustý ostrov a směl
si s sebou vzít jen jednu knihu, byla by to určitě Bible. Jako se některá jídla ne-
přejedí, Bible se nikdy neočte. Je v ní všechno. Dějiny, thriller, vize, psycholo-
gické rozbory, vždy si tam najdete žánr, který si zrovna chcete přečíst. 
Mezi českými autory bych si určitě vybral nějakého Čapka, je úplně jedno, které-
ho. V poslední době jsem se zamiloval také do knih pana Vondrušky, zejména
jeho esej o Přemyslovcích mi přijde úchvatná.
Ze zahraničních autorů se nikdy neočte Mark Twain.

TOP JÍDLO:
Nejhorší je, že mi chutná všechno, kromě rajské polévky.

TOP SPORT:
Tenis, ten jsem hrával závodně. Dnes už jej jen věrohodně předstírám, ale stále
hraju rád.

TOP DIVADELNÍ HRA:
Když jsem říkal, že můj nejoblíbenější domácí autor je Karel Čapek, tak tedy Věc
Makropulos. Ostatní Čapkovy hry jsou jistě na stejné úrovni, Věc Makropulos
jsem řekl, protože jsem ji nedávno viděl ve Stavovském divadle s vynikající pěv-
kyní Soňou Červenou. Ta roli Emilie Marty ve svém úctyhodném věku sehrála
naprosto famózně a hodně oživila hru v povědomí lidí, kteří chodí do divadla.

KALOUSKOVO TOP

SOCIÁLNÍ OBLAST
ČEŠI JSOU NEJMÉNĚ 
OHROŽENI CHUDOBOU

Podíl osob ohrožených chudobou a so-
ciálním vyloučením je v České republi-
ce nejnižší ze všech zemí Evropské unie.
Vyplývá to z průzkumu, který koncem
července zveřejnil Český statistický
úřad. Za ČR, kde riziko chudoby dosa-
huje 15,6 procenta, následují s méně než
20 procenty Lucembursko, Dánsko,
Francie a Německo. I regiony, kde
v rámci ČR hrozí sociální vyloučení nej-
více, tedy severozápad (24,6 %) a Mo-
ravskoslezský kraj (22 %), jsou na tom
lépe než např. Irsko (29,4 %) či Itálie
(28,2 %). Na opačném konci pomyslné-
ho žebříčku se nachází Maďarsko, Chor-
vatsko, Litva, Lotyšsko a zejména Bul-
harsko, kde hmotné strádání hrozí téměř
50 procentům občanů. 

EKONOMIKA
NA DANÍCH PLATÍME 
MÉNĚ NEŽ EVROPA

Daňové zatížení zůstává v České re-
publice pod evropským průměrem.
Uvádí to čísla Eurostatu o daňovém za-
tížení v zemích EU, která byla publiko-
vána na jaře. Zatímco v zemích eurozó-
ny se na daních vybere průměrně 40 %
HDP, v ČR je to jen 34,5 %. Nejvíce
v poměru k výkonu své ekonomiky platí
Dánové (48,6 %) a Belgičané (46,7 %),
méně než 30 % odvádějí naopak Litevci,
Bulhaři či Slováci. ČR má desáté nej-
nižší daně a odvody z celé EU. Problé-
mem stále zůstává vysoký podíl zdanění
práce (hlavně sociální a zdravotní pojiš-
tění) na daňové kvótě. TOP 09 chce pro-
to v příštím období hledat cesty, jak
zdanění práce snížit a přitom pokračo-
vat ve snižování deficitu veřejných roz-
počtů.

ZDRAVOTNICTVÍ
PACIENTI V ČESKÉ 
REPUBLICE ŠETŘÍ KAPSU

Češi přispívají z vlastní kapsy na zdra-
votnictví téměř nejméně ze všech Evro-
panů. Vyplývá to z analýzy Českého sta-
tistického úřadu, která porovnávala vy-
brané země OECD z hlediska zdrojů
financování zdravotnictví. Soukromé
výdaje, tedy přímá vydání obyvatel na
léky, zubní lékaře, nadstandardy či regu-
lační poplatky, ale rovněž výdaje nezis-
kových institucí a soukromých firem na
zdraví zaměstnanců, tvoří v ČR pouze
16,7 % z celkových výdajů na zdravot-
nictví. Menším dílem než Češi přispívají
do zdravotnického systému své země pou-
ze Norové (14,5 %) a Dánové (15,4 %).
Naopak v ostatních zemích střední
a východní Evropy je podíl soukromých
financí ve zdravotnictví řádově až dva-
krát vyšší - v Polsku 27,8 %, na Sloven-
sku 32,2 % a v Maďarsku 35,7 %. 

vzpomínalo, tak je to určitě čest a sluš-
nost. Máte-li jiné cíle, potřebujete
k tomu spoustu jiných vlastností.

A co je vaším cílem?
Když jsem hovořil o přání umírat

usmířen a s čistým svědomím, tak je to
zcela jistě i můj cíl. Vedle toho mám sa-
mozřejmě také poměrně velké ambice.
Například aby strana, kterou jsem zalo-
žil, byla co nejúspěšnější. Abychom
prosadili co nejvíce z našeho programu
do společenské reality. Abychom se
společnost snažili maximálně změnit
podle představ lidí, které zastupujeme.

Které tři zásadní věci by měl člověk
podle vás v životě umět?

Asi by bylo možné říci vykřesat oheň,
dohnat a zabít medvěda a přeplavat
řeku… Myslím si však, zasadíme-li
tuto otázku do naší společnosti, do na-
šeho prostředí a pokud si opravdu pře-
jeme, aby se společnost změnila, mu-
síme začít u sebe. Společnost nezmění
jiný premiér. Dokážeme ji změnit pou-
ze tak, že každý trochu změníme sebe.
Z toho důvodu by člověk měl zcela
určitě umět odpouštět, měl by umět za
každou cenu i ve velmi těžkých pod-



sedmi letech se rozvedl. Zda teď mám,
či nemám čas na rodinu, je tedy otázka
trochu mimo čas a prostor. Obě děti
jsou již dospělé. Je jasné, že při za-
městnání, které jsem měl, nebylo nikdy
tolik času. Nikdy jsem neměl tolik
času, kolik bych měl na rodinu mít.
Myslím si, že je to společný úděl lidí

pochyby měly osobnosti, které stojí
v čele TOP 09 a charakterizuje je vyso-
ká inteligence, přehled a výjimečná pro-
fesionalita – Karel Schwarzenberg
a Miroslav Kalousek.  

Poslanci dostávají denně i mnoho de-
sítek e-mailů, telefonátů a textových
zpráv. Já jsem v uplynulých třech letech
v poště našla například urážky, vý-
hrůžky zabitím v případě, že budu hla-
sovat pro některé návrhy, či balíky
zpráv zcela identického obsahu. Jsem
vděčná svým voličům za to, že povzbu-
divé či pochvalné e-maily od nich pře-
važovaly. Každý se však musí zodpo-
vídat především svému svědomí, zacho-
vat si svou osobní svobodu a nepodléhat
ani okamžité chvále, ani kritice. 

JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ 
NEEXISTUJÍ

Celé tři roky byly provázeny nejen na-
plňováním našeho programu, ale i ne-
končícími koaličními spory. Na počátku
zejména díky Věcem veřejným, jejichž
poslanci do Poslanecké sněmovny
vstoupili „nepolíbeni“ znalostmi a kom-
petencí. Trochu mě děsí představa, že
nám voliči ve volbách mohou přidělit
k parlamentní spolupráci další zástupce
podnikatelských projektů. 

Vážení voliči, měla jsem tu čest vás
v uplynulých třech letech zastupovat
v Poslanecké sněmovně. Měla jsem díky
tomu možnost dělat politiku, která byla
nepopulistická a někdy i nepopulární.
Jsem ale přesvědčena, že tato politika vy-
cházela z dlouhodobých zájmů naší
země. Byla to politika pro vás, kteří si
vážíte svobody a demokracie, znáte své
občanské povinnosti stejně jako svá
práva, nabízíte společnosti své znalosti,
píli, odvahu a široký rozhled, jste sebevě-
domí a tolerantní k názoru druhých lidí,
nenecháte se ošálit jednoduchými sliby
jednoduchých a rychlých řešení, znáte
naši minulost a nebojíte se budoucnosti.
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HELENA LANGŠÁDLOVÁ: 

POLITIKA JE SVÉBYTNÝ SVĚT
„Politika musí člověka bavit, ale mít

i smysl v tom, že politik může ovlivňo-
vat budoucí vývoj společnosti,“ řekl mi
jeden bavorský politik, se kterým jsem
se setkala na začátku svého sněmovního
působení. Měl pravdu. Dnes však zpětně
vidím, že věc je poněkud složitější. 

Především – nikdo vás nenaučí, jak
mandát poslance vykonávat. Několik
měsíců jsem si ujasňovala, co všechno
do své poslanecké práce zahrnout. Ved-
le činnosti ve sněmovně jsem považova-
la za zásadní zůstat v kontaktu s voliči –
za uplynulé tři roky jsem proto uskuteč-
nila několik set setkání se studenty, zá-
stupci neziskových organizací či členy
hospodářské komory. Za neméně důle-
žité považuji také semináře, které po-

kládám za nezbytný nástroj komunika-
ce s veřejností a kterých jsem uspořáda-
la několik desítek. Bez podpory své mi-
mořádně obětavé asistentky bych mno-
ho z těchto aktivit nikdy nemohla
vykonávat.

BLUDIŠTĚ JMÉNEM SNĚMOVNA
Po složení poslaneckého slibu se

rázem ocitnete v jiném světě. Poslanec-
ká sněmovna je organizace s vlastními
(poměrně komplikovanými) pravidly
a režimem. S vděčností vzpomínám na
zkušenější kolegy, kteří mi v prvních
měsících pomohli se v těchto složitých
procesech orientovat. Budova v prvních
týdnech působí dojmem, jako by ji vy-
myslel někdo zvlášť záludný, kdo se

nyní těší z toho, že v tom rozlehlém blu-
dišti nikam netrefíte, a pokud jste náho-
dou našli místo, kde jste měli být, zcela
jistě zabloudíte cestou zpátky do vlastní
kanceláře. Malou kancelář, která mě
vždy vítala krásným renesančním 
stropem, jsem sdílela se třemi dalšími
kolegy. 

Sál Poslanecké sněmovny snímá ze
všech možných úhlů nepřetržitě asi pat-
náct kamer. Na chodbách se na každém
kroku setkáte s neuniformovanými poli-
cisty, stejně jako okolo budovy s jejich
uniformovanými kolegy. 

Na spolupráci s médii si lze zvyknout
a pro práci politika je to i životní nut-
nost. Novináři telefonují kdykoliv, 
i pozdě večer nebo během nedělního
poledne. Na přípravu televizního vstupu
často zbývá jen několik minut a je ne-
zbytné, aby se člověk smířil s tím, že
během odpoledne musí být schopen dis-
kutovat třeba i na pět naprosto odliš-
ných témat. 

NA DVOU MÍSTECH NAJEDNOU
Práce ve sněmovně je zajímavá a lec-

kdy i vzrušující. Paradoxně mám pocit,
že nejvíce užitečné práce se odvede
tam, kam je nejméně vidět, ve výborech
a komisích. Tam přicházejí vysvětlovat
konkrétní problémy zástupci ministers-
tev, kteří jsou ve většině případů oprav-
du profesionálními úředníky. Práci ve
výborech z mé strany mnohokrát kom-
plikoval fakt, že „mé“ výbory a komise
zasedaly současně. Nebylo možné být
na dvou místech najednou. 

Ve sněmovně nastává jen málo situací,
kdy se jako žena cítím být diskrimino-
vána. Stává se to ale právě na sněmov-
ních schůzích. Klimatizace v sále bývá
seřízena tak, aby vyhovovala mužské
části poslaneckého sboru, která, v sou-
ladu s bontonem v oblecích, se při vyš-
ších teplotách nepřiměřeně zahřívá. Do-
chází pak k tomu, že my, ženy, ve svých

společenských šatech v sále i za horké-
ho počasí poněkud mrzneme. 

Jako asi každému, kdo přišel do sně-
movny se zkušeností z komunální sféry,
mi nevadí, že se na schůzích rychle
skáče z jednoho tématu na druhé. Mu-
sela jsem se ale smířit s tím, že ve sně-
movně se i půl dne diskutuje nad pořa-
dem schůze a dopředu se nikdy neví,
dokdy jednání potrvá, zda skončí v pět
hodin odpoledne, o půlnoci či bude 
probíhat nonstop několik dnů. Mnoho
času se promarní čekáním, když je
schůze přerušena kvůli jednání nějaké-
ho poslaneckého klubu. Nemohla jsem
si také zvyknout na to, že někteří kole-
gové mají potřebu vystupovat s hodino-
vým projevem na stejné téma i několi-
krát denně a mnohdy velmi agresivně
křičí do mikrofonu. Vystoupení pro-
bíhající v sále je v budově sněmovny
slyšet úplně všude. Nejen ve všech kan-
celářích, na chodbách a v bufetech, ale
i na toaletách.

Spory a diskuze patří k podstatě par-
lamentní demokracie. Přesto si myslím,
že by mohly být vedeny věcnějším
a kultivovanějším způsobem. Uznávám,
že práce poslance je spojena s nesmír-
ným tlakem a stresem, ale přesto někdy
v duchu nevěřícně kroutím hlavou nad
tím, co se v sále děje.

URÁŽKY A VÝHRŮŽKY SMRTÍ
Velká část práce se odehrává v posla-

neckém klubu, kde má každý zákon
svého stanoveného garanta. Za posla-
necký klub TOP 09, v němž jsem měla
čest více než tři roky pracovat, jsem
vděčná. Převažovali v něm zkušení ko-
munální politici, vysokoškolští učitelé
a lékaři a tvořili jsme skvělý tým. Přes-
tože každý člen klubu byl silnou indivi-
dualitou a některá rozhodnutí se rodila
poměrně komplikovaně, vždy jsme do-
šli k závěrům, za nimiž jsme si mohli
stát. Rozhodující zásluhu na tom bez-

by nám oběma měla zabránit v pro-
mítání osobních pocitů do naší práce.

Co vás na české politické scéně roz-
čiluje?

Je toho poměrně hodně. Nejvíc mě však
asi rozčiluje redukce obsahu politiky.

Nerozumím…
Politika se nedá dělat bez řemeslné

zručnosti. Musíte být mocen jistých
technologických procesů. Je to řemes-
lo jako každé jiné. Na druhou stranu –
nesmí se jednat pouze o řemeslo, o po-
litiku oproštěnou od idejí. Když se
bude jednat jen o řemeslo, vše se ztenčí
na procesy mocenského rozhodování
v zájmu nějakých vlivových skupin.
Politika, která není jasně zarámována
do výchozích idejí, do celkové vize,
kde byste si přál společnost mít, není
politikou jako takovou. Někdy mám
pocit, že někteří noví politici, kteří
vstupují na scénu a slibují, že nejsou
jako politici, si tento rozměr vůbec 
neuvědomují. Stát se nedá řídit jako
firma.

Proč? Okolo sebe často slyším jiný
názor…

První důvod je ten, že ve firmě jsou
sice firemní předpisy, ale nemůže tam
být firemní demokracie. Zaměstnanci
nehlasují. Zatímco ti, kteří řídí stát, jsou
vázáni nejenom tím, jak hlasují zaměst-

nanci, ale i tím, jak hlasuje konkurence.
Za druhé, podnikání, řízení firmy je čin-
nost vykonávaná výlučně za účelem
maximalizace zisku, zatímco politika je
veřejná služba, kde zisk nikdy nesmí
být jedinou a dominantní prioritou.

NIKDY JSEM NEMĚL TOLIK
ČASU, KOLIK BYCH MĚL NA
RODINU MÍT

Máte okolo sebe stále mnoho lidí,
mohlo by se zdát, že nikdy nejste
osamělý… Přesto na mě někdy půso-
bíte jako solitér.

To, že jsem hodně výrazný a často vi-
dět, ještě neznamená, že jsem sám
a osamělý. Spíše naopak. Politika je
týmová hra. I ty nejsilnější osobnosti se
neobejdou bez souhry vynikajícího
týmu. Vezměte si hokej nebo fotbal. Tam
i ty největší hvězdy by nebyly hvězda-
mi, kdyby nebyly součástí týmu.

Ale rozhodují zápasy…
Leží na nich více odpovědnosti. Lidé,

kteří jsou více vidět, musejí připustit
větší míru odpovědnosti. O to víc si uvě-
domuji, že by to bez spolupráce s partou
lidí, která se v TOP 09 dala dohromady,
prostě nešlo.

Jaký jste otec?
Určitě jsem milující otec, nevím však,

do jaké míry to cítí moje děti. Určitě
jsem i pyšný otec. Obě dvě moje děti
jsou, myslím, velmi dobře vychovány.

Nevím, do jaké míry je to moje zásluha.
Obě moje děti dosahovaly velmi sluš-
ných studijních výsledků.

Jste velmi zaměstnaný člověk. Máte
čas na rodinu?

Mluvíte s člověkem, který se dvacet
let pohyboval v nejvyšších patrech
státní správy a politiky a po dvaceti 

ve vysokých politických či manažer-
ských funkcích.

Co považujete za klíčové prvky lid-
ské a rodinné pohody?

Toleranci, porozumění, schopnost
najít si čas jeden na druhého. Spoustu
věcí, kde řada lidí a i já cítíme velké
dluhy.

OPRAVDU MĚ NELÁKÁ ...
Pokračování ze str. 2
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PROČ BUDU VOLIT TOP 09

SVOBODU JE POTŘEBA CHRÁNIT,

NE OŘEZÁVAT
Svobodu těžko nabýváme a lehkomysl-

ně pozbýváme. Zůstaňme pouze u histo-
rie minulého století. V roce 1918 jsme ji
nabyli po mnoha stovkách let, ale ztra-
tili za pouhých třicet. Cizí vinou, ale ne
úplně bez vlastního přičinění. Opět jsme
ji nabyli po letech strašných hrůz v roce
1945, ale stačilo pár let a byla fuč. Ten-
tokrát vlastní vinou za silného tlaku cizí
vůle. Na chviličku jsme ji nabyli v roce
1968. A vzápětí ztratili. Tentokrát jasně
cizí vinou, ale opět s určitou mírou
vlastní ochoty. Naposledy jsme svobodu
nabyli v roce 1989. Nyní se zdá, že ko-
nečně napořád. Ale zdání často klame.
V posledních zhruba dvaceti letech na-
jdeme momenty, kdy se naše míra svo-

body dokonce rozšířila (například vstu-
pem do schengenského prostoru), ale
bohužel ji zároveň omezujeme. Už ne
násilně jako v předchozích letech. Ne
cizí vinou. Leč nenápadně a stále. Krů-
ček po krůčku. My sami.

Zkusím to vysvětlit, ale nejdříve se ze-
ptám: Víme, co je svoboda? S Janem
Werichem bychom se mohli zeptat, zda
je to něco, co se dá změřit. Jako třeba
látka na šaty. 

Podíval jsem se do wikipedie, abych
nemusel trápit mozek vymýšlením vy-
myšleného. Jedna z citací říká, že je to
„volný prostor možností volby, v jehož
rámci může člověk rozhodovat sám
o sobě ze sebe sama“. To mnohé jistě

zarazí. Dnes a denně má kdekdo z nás
pocit, že za nás rozhoduje někdo jiný. 
Přestože víme, že nikdo z nás si nemůže
dělat, co si zamane.

Svazují nás například zákony. Lidsky
pravidla hry. Mnozí lidé si na ně po le-
tech komunismu nemohou zvyknout.
Odpor k něčemu, co tvoří někdo nahoře,
přetrvává. Sílu odporu posiluje nechuť
z politiků. A nadávky se množí. Jenže
bez pravidel hry se neobejdeme, i když
občas bývají hloupá. Ale nikdo z nás
není neomylný. Ani ti nahoře.

Natož my dole. Dnes a denně ostrou-
háváme ze svobody kousíček po kou-
síčku, aniž o tom víme. A to pod ne-
nápadným cílem nastolit pořádek. Proti

pořádku přece nikdo nemůže nic mít, 
vždyť je to přeci tak bohulibá věc! A tak
vymýšlíme, co udělat s nepřizpůsobi-
vými. Rasisté mají návody, co s Romy.
Pokojným občanům se nelíbí rychlá 
jízda, kouření, vrčení zahrádkářských
strojů o víkendech, masy turistů, krouž-
ky v nose a uších atd. atd. A přitom
spousta podobných věcí by se dala za-
kázat. A přetrvávající nepřizpůsobiví 
by se dali někam odsunout. Naše plane-
ta by potom byla konečně klidná a bo-
habojná.

Jenže volání po pořádku v době, kdy
má mnoho lidí existenční problémy, sílí.
A stává se nenápadným nástrojem proti
svobodě. Za nemalé podpory politiků,
kteří, ať už ze zbabělosti, nebo z touhy
zůstat u moci, těmto hlasům podléhají.
Přeciť pořádek nemůže být proti svobo-
dě! Bohužel za určitých okolností ano.
Ukázali nám to ve velkém nacisté i ko-
munisté se svými „voliči“. Dnes toto ri-
ziko přinášejí někteří pořádkumilovní
politici se svými voliči. Nemám nic pro-
ti zákazům, ale všeho s mírou. A tu po-
dle mne mnozí překračují. (jm)

OSOBNOST
KNÍŽETE 
JE ZÁRUKOU

Proč půjdu k vol-
bám a proč jsem se
rozhodl dát svůj
hlas topce? Osob-
nost Karla Schwarzenberga je celou svo-
jí životní historií, osobnostní integritou
i mezinarodním respektem zárukou
toho, že jím vedená strana TOP 09 může
být světlem naděje na konci ponurého
tunelu naší současné politické scény.

JAN VODŇANSKÝ textař a básník

KDO NEVOLÍ,
VOLÍ ZLO

Před volbami si
vždy vzpomenu na
heslo raných deva-
desátých let. Kdo
nevolí, volí zlo.
Heslo, které je dnes ještě pravdivější než
dříve. Nevolit znamená zbavit se zod-
povědnosti, nevolit znamená ignorovat,
co se v naší zemi děje. Co se děje s ústa-
vou, s demokracií. Jako pravicový volič
nevidím solidní alternativu ke straně
TOP 09 a především ke Karlu Schwar-
zenbergovi, který pro mě představuje
jednu z mála morálních autorit, jež naše
země má.

TOMÁŠ REKTOR
psychiatr a psychoterapeut

DEMOKRACIE
NENÍ 
SAMOZŘEJMÁ

Přesně polovinu
života jsem prožil
v totalitě. Hned
jak jsem začal 
rozum brát, začal
jsem snít a když
už to trochu šlo, také bojovat za demo-
kracii. A pak se to stalo. Ale dovedu si
představit, co se také mohlo stát v tom

PAVEL JANDOUREK režisér

POTŘEBUJEME
ZPĚTNÉ 
ZRCÁTKO

Auto nelze řídit
bez pohledu do
zpětného zrcátka.
Tak je to i s naší mi-
nulostí. Jsem zodpovědná řidička (vo-
lička) a říkám: 

Nepojedu na červenou! 
Nepojedu na oranžovou! 
Měla bych jet na zelenou...
ANO? Říkám NE!
Jedu v tom s Karlem! Podporuji pana

Karla Schwarzenberga a TOP 09 ve
volbách. 

P. S. Modrá je dobrá, ale na semaforu
už není...

ADÉLA SIROTKOVÁ režisérka

SÁZÍM 
NA SLUŠNOST

Celý život sá-
zím na slušnost
a noblesu. Přeji
nám všem, aby
v čele národa stá-
li slušní a ušlech-
tilí lidé. Proto volím Karla Schwarzen-
berga. 

PAVLÍNA FILIPOVSKÁ herečka

MÉ NÁZORY 
SE NEMĚNÍ

V poslaneckých
volbách budu,
stejně jako v pre-
zidentských, volit
Karla Schwarzen-
berga, protože je
pro mě zárukou a hrází proti nedemo-
kratickým silám v čele se současným
prezidentem Zemanem. TOP 09 jsem
volil i v minulých volbách a mé názory
se nemění. A protože jsem vlastně
přesvědčený monarchista, tak mi nic
jiného ani nezbývá.

MICHAL AMBROŽ kytarista

ABY NÁŠ
NÁZOR
BYL
SLYŠET

Jít volit
je možnost
dát najevo svůj názor. My volit jdeme,
protože se za ten náš nestydíme a chce-
me, aby byl slyšet. Věříme v konzerva-
tivní hodnoty a uznáváme odpovědnost
za své činy. Víme, že aby bylo lépe, je
třeba zatnout zuby a začít makat.
Vážíme si svobody. A máme rádi Karla.
Proto volíme TOP 09.

VOJTA EFLER 
A IVA LECKÁ

moderátoři

AKTUALITY

ZDRAVOTNICTVÍ 
ZODPOVĚDNÉ VEDENÍ RESORTU

Snaha konsolidovat situaci ve zdravot-
nictví a posílit postavení i odpovědnost
pacientů byla stěžejním cílem působení
TOP 09 v resortu ministerstva zdravot-
nictví. Za úspěch považuje strana fakt,
že i v době krize zůstalo zdravotnictví
stabilní. Vysoce hodnotí smírné řešení
akce Děkujeme, odcházíme!, zrušení
nadbytečného poplatku za každou polož-
ku na receptu či zavedení práva na další
lékařský názor hrazený zdravotní pojiš-
ťovnou. Ze svobodné volby poskytovate-
le péče udělala TOP 09 jedno ze základ-
ních práv pacienta. Mezi další opatření,
která byla v uplynulém období prosaze-
na, patří i ochrana nekuřáků v restaura-
cích, úhrada očkování dívek proti papi-
lomaviru či minimalizace ztrát v tzv.
metanolové aféře. 

KULTURA
CÍRKEVNÍ RESTITUCE 
UŠETŘÍ STÁTU MILIARDY

Za největší přínos své práce v resortu
kultury považuje TOP 09 prosazení
církevních restitucí. Strana to uvádí
v interním materiálu Inventura na mi-
nisterstvu kultury z tohoto týdne. Pod-
le propočtů strany stát díky dohodě
s církvemi ušetří v konečném důsledku
4 miliardy korun. Za další kladné vý-
sledky považuje TOP 09 udržení pa-
mátkové péče i v době krize na úrovni
předchozích let a také vyjednání posu-
nu v řešení kauzy otáčivého hlediště
v Českém Krumlově tak, aby městu
zůstal zachován statut komplexu za-
psaného na seznamu kulturních pa-
mátek UNESCO. Mezi řadou dalších
úspěchů zpráva zmiňuje také zapsání
sbírky českých a slovenských samizda-
tových periodik z let 1948–1989 do
prestižního registru UNESCO Paměť
světa a další kroky.

ZÁKONODÁRSTVÍ
POSLANCI TOP 09 
VE SNĚMOVNĚ NEZAHÁLELI

Tři roky práce poslaneckého klubu
TOP 09 ve sněmovně přinesly četné vý-
sledky. Poslanci TOP 09 prosadili na-
příklad lepší státní podporu pro studu-
jící matky, spravedlivější poplatky za
svoz odpadu, větší konkurenci v oblasti
poštovních služeb či rozšíření působ-
nosti občanských sdružení poskytu-
jících sociální služby i na jiné osoby než
členy sdružení. Poslanci TOP 09 také
navrhli a podpořili řadu norem ve spo-
lupráci s dalšími zákonodárci. Jedná se
například o udržení ceny léků, zvýšení
státní pomoci postiženým, zlepšení
ochrany ovzduší, posílení pravomocí
nelékařských profesí ve zdravotnictví,
legalizaci léčby s využitím konopí, pře-
sun části zisků z loterií a kurzových
sázek do sportu i mnoho dalších návrhů
zákonů.

šíleném minulém století, kdyby si
v Anglii, Americe nebo jiných tradič-
ních demokraciích v dobách válek,
ekonomických krizí, politických skan-
dálů nebo třeba milostných afér jejich
politiků zvolili tamní občané do vlády
populisty, autoritáře, skryté prospě-
cháře nebo jiné kuriozity, které teď
hrozí nám. Nestalo se, a proto můžu jít
letos opětně ke svobodným volbám.
Vím, že to není samozřejmost. Boj za
demokracii nikdy nekončí. Jsem de-
mokrat a volit půjdu. Nebojím se mož-
ného vítězství sociální demokracie,
nebojím se ani dočasné prohry ODS,
ať se vrátí na politickou scénu křesťan-
ské a ostatní tradiční demokratické
strany. Bojím se všech těch ostatních...
A jako vždy budu volit podle mého
názoru nejslušnější lidi, letos budu vo-
lit TOP 09 s Karlem Schwarzenber-
gem v čele.



VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09

ČTVRT STOLETÍ SVOBODY
Lidem, kteří v listopadu 1989 začali

chodit do školy, je dnes třicet. Porov-
náme-li životní možnosti této nové gene-
race s možnostmi generací žijících 
v reálném socialismu nebo ve stalinských
padesátých letech, vidíme názorně, o ko-
lik je demokracie lepší než totalita. Přes-
to v nadcházejících volbách nejde o dílčí
body programů, ale o způsob vlády: po-
hodlně zpět k socialismu, nebo pracně
demokraticky do budoucnosti? 

SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST
Česká republika je republikou parla-

mentní, její vláda je odpovědná Poslane-
cké sněmovně. Prezident je formální
hlavou státu, ale nestojí v čele vlády, jak
je tomu v republice prezidentské. Na
tom nic nemění skutečnost, zda je volen
přímo či nikoli. Ústavu ČR netvoří jen
psaný text, ale i principy, tradice a zvyk-
losti, které s ním tvoří nedělitelný celek.
TOP 09 bude bojovat za to, aby se nikdy
neopakovaly tragické historické zkuše-
nosti spojené s přerodem parlamentní
demokracie v autoritářský totalitní re-
žim. 

VZDĚLÁNÍ A VĚDA JSOU
KLÍČEM K BUDOUCNOSTI

Chceme posilovat prestiž a roli učitelů
ve společnosti, a to ne pouze ekonomic-
ky, ale i právně. Je nezbytné vyváženě
rozložit odpovědnost mezi školu na
straně jedné a rodiče na straně druhé. Bu-
deme prosazovat, aby podstatně větší část
středoškoláků než dosud strávila alespoň
jedno pololetí na zahraniční škole.

KULTURA JE CESTOU 
K OBNOVĚ SPOLEČNOSTI

TOP 09 bude chránit a prosazovat
svobodu slova, politickou a názorovou
nezávislost rozhlasu a televize veřejné
služby. Chceme udržet veřejnoprávní
média, budeme ale požadovat jejich
větší odpovědnost a objektivitu. Místa
v radách chce TOP 09 obsazovat profe-
sionály nezávislými na politických tla-
cích nebo zájmech. Zavazujeme se, že
v následujících letech prosadíme kaž-
doroční nárůst výdajů na kulturu, jako
se nám to v minulém období podařilo
u vědy a výzkumu.

ODPOVĚD-
NOST ZA
VLASTNÍ
ZDRAVÍ

Naše nedávná
reforma zvýšila
efektivitu systé-
mu veřejného
zdravotního pojiš-
tění bez poklesu
kvality a dostup-
nosti péče, potla-
čila korupční pří-
ležitosti a snížila
hospodářské ztrá-
ty. Zpřesnila prá-
va pacientů a defi-
novala jejich nároky na rozsah služeb.
V těchto krocích budeme nadále po-
kračovat. 

NEJPOTŘEBNĚJŠÍ 
SI ZASLOUŽÍ POMOC

S úctou k důstojnosti každého člově-
ka pomůžeme těm, kteří pomoc proka-
zatelně potřebují. Zároveň však stojíme
za přesvědčením, že každý člověk nese
odpovědnost za vlastní zdraví, péči
o rodinu, pracovní aktivity a prozíravé
zabezpečení na stáří. Budeme prosazo-
vat, aby peněžitá pomoc v mateřství ne-
byla zastropována a odvíjela se od 

výdělku matky před nástupem na ma-
teřskou dovolenou. 

NORMÁLNÍ JE PRACOVAT
Nezaměstnané chceme více motivovat

k práci. Nesmíříme se situací, kdy po
nálezu Ústavního soudu je možné dlou-
hodobě pobírat dávky v nezaměstna-
nosti bez další aktivity, nebo dokonce
souběžně pracovat “na černo”. Uvol-
níme zákoník práce a zjednodušíme
ukončení pracovního poměru. Zaměst-
nanec si bude moci zvolit, zda chce být
zaměstnán po výpovědní dobu, nebo
dostat odstupné. 

MYSLEME NA SVÉ STÁŘÍ
Nadále chceme zachovat možnost

rozdělení povinného sociálního pojiš-
tění na solidární odvod ostatním 
(I. pilíř) a spoření na vlastní účet 
(II. pilíř). Druhý pilíř navrhujeme ještě
více zatraktivnit:
•   dědictví nebude vázáno na spoření ve

II. pilíři, ale bude možné s ním na-
kládat libovolně,

•   pro možnost čerpání prostředků bude
dostatečné dosažení důchodového věku
bez povinnosti setrvat 35 let v systému,

•   dosavadní možnosti čerpání – doži-
votní výplata a výplata po dobu dva-

ceti let – chceme rozšířit o další mož-
nost výplaty po dobu patnácti let.

PROSPERITU NELZE KUPOVAT
NA DLUH

V posledních třech letech jsme snížili
veřejný deficit z 5,8 % HDP bezpečně
pod 3 % HDP a na výdajích jsme při-
tom ušetřili 250 mld. Kč. ČR byla jedi-
nou zemí EU, která i v době krize zvý-
šila svůj rating o dva stupně a v jejíž
budoucí prosperitu důvěřují finanční
trhy nejvíce ze všech zemí v regionu.
Nechceme populisticky slibovat snižo-
vání daní. Složená daňová kvóta (celko-

vá míra pře-
rozdělování)
je už dnes de-
vátou nejnižší
ze zemí EU.
Samozřejmě
však budeme
prosazovat na-
še návrhy da-
ňových změn
z roku 2011:
•   sjednocení
základů daně
z příjmů fy-
zických osob,
zdravotního
a sociálního
pojištění,

•   progresivní odpočet výdajů na vý-
zkum a vývoj ze základu daně, 

•   osvobození od daně z dividend jako
podporu dlouhodobého spoření drob-
ných investorů,

•   zvýšení a sjednocení limitu odpočtu
ze základu daně na veřejně prospěšné
účely.

PODNIKATELÉ NEJSOU 
PARAZITI

Trvalý hospodářský růst, zejména pak
tvorbu nových pracovních míst, zajistí
pouze soukromé investice a individuální
tvořivost podnikatelských subjektů. Stát

může přispět k rozvoji ekonomiky vy-
tvářením stabilního právního a daňové-
ho prostředí a omezením byrokratické
zátěže na nezbytnou míru. To nejlepší,
co stát může udělat pro podnikatelské
prostředí, je překážet mu co nejméně. 

PATŘÍME DO EVROPY, NE NA
VÝCHOD

Zahraniční politika musí usilovat o po-
sílení našeho hlasu v EU a prosazování
naších specifických zájmů. Dodržování
našich závazků, které pro nás plynou
z členství v EU i z členství v NATO, po-
kládáme za samozřejmost, která garantu-
je především naši prosperitu a bezpečí. 

BOJ S KORUPCÍ NEKONČÍ
Korupce zasahuje do všech sfér ve-

řejného života, nevyhýbá se bohužel ani
policii a státním zástupcům a je schopna
dosáhnout až do soudních síní. TOP 09
chce lidem vrátit důvěru v právní stát,
víru v to, že se slušnost vyplácí a krást
není normální. 

LEVNÝ A TRANSPARETNÍ STÁT
Prosazujeme co nejvyšší míru transpa-

rentnosti samospráv, např. povinné zve-
řejňování veškeré rozpočtové dokumen-
tace (rozklikávací rozpočty) a smlouvy
ve veřejném sektoru (registr smluv).
Prosazujeme přímou volbu starostů jako
prostředek přímé demokracie a zvýšení
zájmu občanů o veřejné záležitosti. 

POLITICKÁ KULTURA
Budeme důsledně hájit demokratický

rámec našeho státu, který nemůže být
ohrožován ani populistickými a moci-
chtivými „spasiteli“, ani mistry právních
kliček a jejich hříčkami se slovy zákona.
Tím totiž může být ohrožena a dokonce
ztracena naše svoboda i samostatnost,
jejichž cena se nepočítá v penězích, ale
v lidském utrpení.

Celý program je ke stažení na
www.top09.cz

Ukázka dvoustrany volebního programu TOP 09. 
Více na http://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2013/

Přinášíme Vám stručný výtah
z volebního programu, s nímž
se TOP 09 bude v nadcháze-
jících parlamentních volbách
ucházet o hlasy voličů. Po-
drobný program najdete na
http://www.top09.cz/proc-nas-
volit/volebni-program/
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KANDIDÁTI TOP 09 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Miroslav Kalousek
Bechyně • 1. místopředseda TOP 09 

Helena Langšádlová
Černošice • místopředsedkyně TOP 09

Věra Kovářová
Chýně • zastupitelka

Nina Nováková
Brandýs n. L. • místostarostka

Jan Smutný
Mladá Boleslav

Petr Holeček
Kralupy n. Vltavou • starosta

Jan Pospíšil
Kolín • místostarostka

Patrik Brodan
Beroun • místostarosta

Lenka Mrzílková
Neratovice • starostka

Petr Digrin
Mníšek pod Brdy • starosta

Zdeněk Nováček
Čáslav

Milan Schweigstill
Mělník • zastupitel

Rudolf Semanský
Mukařov • starosta

Marcela Říhová
Milovice • místostarostka

Petr Vácha
Příbram

Petr Štěpánek
Petrovice • starosta

Petr Soudek
Kladno • zastupitel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Stanislav Dvořák
Benešov 

Věslav Michalik
Dolní Břežany • starosta

Jan Švácha
Rakovník • místostarosta

Jan Jakob
Roztoky • starosta

Dita Výborová
Odolena Voda • starostka

Radek Vystyd
Dobříš • zastupitel

Pavel Nechanický
Mladá Boleslav • radní

Jan Korol
Český Brod 

Jiří Jelínek
Načeradec • starosta

Pavla Hlavsová
Cerhovice 

Jaroslav Suk
Kutná Hora 

Vojtěch Krauz
Mečeříž • starosta

Jan Martínek
Říčany • zastupitel

Marek Velechovský
Nymburk 

Vladimír Vytiska
Únětice • starosta

Martin Doupovec
Slaný 

Iveta Koulová
Unhošť • zastupitelka
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VOLBY 2013 PŘIJĎTE, ZEPTEJTE SE A DISKUTUJTE!

TOP TÝM 7. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Kobylisy
10.45-12.45 Kralupy nad Vltavou – Palackého nám., vlakové 

a autobusové nádraží
13.15-15.15 Mělník – náměstí Míru, nám. Karla IV. 
15.35-17.35 Neratovice - náměstí Republiky, společenský dům

PROMOTÝM B
9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Roztyly

11.00-13.00 Vlašim – Žižkovo nám., Lidl
13.30-15.30 Benešov – Masarykovo nám., vlakové a autobusové

nádraží
15.45-17.45 Týnec nad Sázavou – hrad, Lidl

TOP TÝM 8. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Opatov
10.45-12.45 Říčany – Masarykovo nám. 
13.15-15.15 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Komenského

nám., Masarykovo nám.
15.30-17.30 Čelákovice – nám. 5. května, tvrz Čelákovice 

PROMOTÝM B
9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Kačerov

10.45-12.45 Černošice – Karlštejnská ul., vlakové nádraží
13.15-15.15 Hostivice – Husovo nám. 
15.45-17.45 Roztoky – Husovo nám., Tyršovo nám., zámek

TOP TÝM 9. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.30-10.30 dopravní uzel metro, bus Černý Most
11.00-13.00 Český Brod – Husovo nám., park u Pivovarského rybníka
13.30-15.00 Pečky – Masarykovo nám., autobusové nádraží 
15.30-17.30 Kolín – Karlovo nám., zámek Kolín

PROMOTÝM B
9.20-10.20 dopravní uzel metro, bus Háje

11.00-12.30 Zruč nad Sázavou – nám. MUDr. J. Svobody, zámek
13.10-15.10 Čáslav – nám. Jana Žižky z Trocnova, 
15.30-17.30 Kutná Hora – Havlíčkovo nám., Palackého nám.

TOP TÝM 10. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Zličín
10.15-12.15 Beroun – Husovo nám., vlakové a autobusové nádraží
12.30-14.30 Králův Dvůr – nám. Míru, sportovní hala
15.00-17.00 Hořovice – Palackého nám., zámek Hořovice

PROMOTÝM B
9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Dejvická

10.45-12.45 Stochov – Mírové nám., KD
13.15-15.15 Slaný – Masarykovo nám., Komenského nám.
15.45-17.45 Kladno – nám. Starosty Pavla, třída T.G.M.

TOP TÝM 11. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.45-10.45 dopravní uzel metro, bus Hradčanská
11.15-14.15 Nové Strašecí – Komenského nám. 
14.40-17.40 Rakovník – Husovo nám., Lidl

PROMOTÝM B
9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Florenc

11.00-13.00 Benešov – Masarykovo nám., vlakové a autobusové
nádraží

13.30-15.30 Vlašim – Žižkovo nám., Lidl
16.10-17.40 Votice – Komenského nám. 

TOP TÝM 12. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.30-10.30 dopravní uzel metro, bus Černý Most
11.00-13.00 Benátky nad Jizerou – Husovo nám., zámek
13.20-15.20 Mladá Boleslav – Komenského nám., Výstaviště MB
15.40-17.40 Bělá pod Bezdězem – Masarykovo nám., zámek

PROMOTÝM B
9.20-10.20 dopravní uzel metro, bus Háje

11.00-13.00 Milovice – nám. 30. června, vlakové nádraží
13.30-15.30 Nymburk – nám. Přemyslovců, Kostelní nám.
15.45-17.45 Poděbrady – Jiřího nám., nám. T.G.Masaryka

TOP TÝM 14. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.30-10.30 dopravní uzel metro, bus Roztyly
11.00-13.00 Úvaly – nám. Arnošta z Pardubic, vlaková zastávka
13.30-15.30 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Komenského

nám., Masarykovo nám.
16.00-18.00 Odolena Voda – Horní nám., Dolní nám. 

PROMOTÝM B
9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Anděl – Na Knížecí 

10.45-12.45 Dobříš – Mírové nám., Komenského nám. 
13.00-15.00 Příbram – nám. T.G.M, Václavské nám.
15.20-17.20 Rožmitál pod Třemšínem – Sladkovského ul., 

Komenského ul.

TOP TÝM 15. 10. 2013
PROMOTÝM A

10.00-12.00 Mladá Boleslav – Komenského nám., Výstaviště MB
12.15-14.15 Bakov nad Jizerou – Mírové nám., vlaková zastávka 
14.30-16.30 Mnichovo Hradiště – Masarykovo nám., zámek
17.15-18.15 dopravní uzel metro, bus Černý Most

PROMOTÝM B
9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Holešovice

10.30-12.30 Roztoky – Husovo nám., Tyršovo nám., zámek
13.00-15.00 Kralupy nad Vltavou – Palackého nám., 

vlakové a autobusové nádraží
15.30-17.30 Mělník – náměstí Míru, nám. Karla IV. 

TOP TÝM 16. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.30-11.30 Kladno – nám. Starosty Pavla, třída T.G.M.
11.50-13.50 Slaný - Masarykovo nám., Komenského nám.
14.10-16.10 Stochov - Mírové nám., KD
16.40-17.40 dopravní uzel metro, bus Dejvická

PROMOTÝM B
9.45-11.45 Poděbrady – Jiřího nám., nám. T.G.Masaryka

12.00-14.00 Nymburk – nám. Přemyslovců, Kostelní nám.
14.30-16.30 Lysá nad Labem – Husovo nám., nám. B. Hrozného
17.15-18.15 dopravní uzel autobusové nádraží Florenc

TOP TÝM 17. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.20-11.20 Hostivice – Husovo nám.
11.35-13.35 Rudná – Havlíčkovo nám., autobusová zastávka
13.50-15.50 Černošice – Karlštejnská ul., vlakové nádraží
16.15-17.15 dopravní uzel metro, bus Opatov

PROMOTÝM B
9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Smíchovské nádraží

10.55-12.55 Benešov – Masarykovo nám., vlakové a autobusové nádraží
13.20-15.20 Vlašim – Žižkovo nám., Lidl
15.55-17.55 Votice – Komenského nám.

TOP TÝM 18. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.45-12.45 Příbram – nám. T.G.M, Václavské nám.
13.15-15.15 Sedlčany – nám. T.G. Masaryka, Komenského nám. 
16.15-17.15 dopravní uzel metro, bus Opatov

PROMOTÝM B
9.20-10.20 dopravní uzel metro, bus Letňany

10.50-12.50 Mělník – náměstí Míru, Nám. Karla IV. 
13.10-15.10 Neratovice – náměstí Republiky, společenský dům
15.40-17.40 Kralupy nad Vltavou – Palackého nám., 

vlakové a autobusové nádraží

TOP TÝM 19. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.15-10.15 dopravní uzel metro, bus Florenc
11.15-14.15 Kutná hora – Havlíčkovo nám., Palackého nám.
14.35-16.35 Čáslav – nám. Jana Žižky z Trocnova

PROMOTÝM B
9.25-10.25 dopravní uzel metro, bus Černý Most

11.05-13.05 Mnichovo Hradiště – Masarykovo nám., zámek
13.25-16.25 Mladá Boleslav – Komenského nám., Výstaviště MB
16.45-17.45 Bělá pod Bezdězem – Masarykovo nám., zámek

TOP TÝM 21. 10. 2013
PROMOTÝM A

10.00-13.00 Nymburk – nám. Přemyslovců, Kostelní nám.
13.15-16.15 Poděbrady – Jiřího nám., nám. T.G.Masaryka
17.00-18.00 dopravní uzel metro, bus Háje

PROMOTÝM B
9.00-11.00 Český Brod – Husovo nám., park u Pivovarského rybníka

11.30-14.30 Kolín – Karlovo nám., zámek Kolín
14.50-16.50 Kutná hora – Havlíčkovo nám., Palackého nám.

TOP TÝM 22. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.00-10.00 dopravní uzel metro, bus Zličín
10.25-13.25 Slaný – Masarykovo nám., Komenského nám.
13.45-16.45 Kladno – nám. Starosty Pavla, třída T.G.M.

PROMOTÝM B
8.45-10.45 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

– Komenského nám., Masarykovo nám.
11.00-13.00 Čelákovice – nám. 5. Května, tvrz Čelákovice 
13.40-15.40 Říčany – Masarykovo nám. 
16.00-17.00 dopravní uzel metro, bus Budějovická

TOP TÝM 23. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.00-10.00 dopravní uzel metro, bus Nové Butovice
10.30-11.30 Hořovice – Palackého nám., zámek Hořovice
11.50-12.50 Králův Dvůr – nám. Míru, sportovní hala
13.15-16.15 Beroun – Husovo nám., vlakové a autobusové nádraží

PROMOTÝM B
9.00-10.00 dopravní uzel metro, bus Opatov

10.15-12.15 Průhonice – Květnové nám.
12.30-14.30 Jesenice – Lidl, autobusová zastávka
14.45-16.45 Jílové u Prahy – Masarykovo nám.

TOP TÝM 24. 10. 2013
PROMOTÝM A

9.00-10.00 dopravní uzel metro, bus Roztyly
10.45-13.45 Vlašim – Žižkovo nám., Lidl
14.15-17.15 Benešov – Masarykovo nám., vlakové a autob. nádraží

PROMOTÝM B
9.00-10.00 dopravní uzel metro, bus Dejvická

10.45-13.45 Rakovník – Husovo nám., Lidl
14.00-15.00 Řevničov – Masarykova ul.
15.15-17.15 Nové Strašecí – Komenského nám.

•••••••••••••••••••••••••• POKUD JSME SE NA UVEDENÉM MÍSTĚ V UVEDENÝ ČAS NEPOTKALI, VOLEJTE NÁM NA: 777 654 612 ••••••••••••••••••••••••••••
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA?
Dostanete-li od našich promotýmů placku nebo samolepku na auto, následně se s předměty vyfotíte a tento snímek nám dovolíte uveřejnit

nebo nám jej sami pošlete, bude na konto neziskovek připsáno 20 nebo 50 korun. Pokud získáte a vyvěsíte ve veřejném prostoru reklamní
plachtu TOP 09, připočteme za její fotografii na dobročinné účely 100 korun. 

Fotografie prosím zasílejte na e-mailovou adresu hedvika.nejedla@top09.cz, do předmětu přidejte: Volme dobro.

Placky, samolepky i reklamní plachty lze získat zdarma od volebních promotýmů, které v průběhu předvolební kampaně 
navštíví řadu středočeských měst. Kompletní seznam kontaktních míst, kde se budou promotýmy TOP 09 pohybovat, včetně 
termínů, najdete v těchto novinách.

Vyhodnocení akce VOLME DOBRO s uvedením celkových částek, které poputují k neziskovým organizacím, najdete po skončení voleb-
ní kampaně na webových stránkách středočeské TOP 09.

VOLME DOBRO je název
předvolební akce, kterou při-
pravila středočeská organizace TOP 09. Jejím
cílem je využít část prostředků vyčleněných na
volební kampaň strany v nadcházejících parla-
mentních volbách nejen k propagaci strany
a jejího programu, nýbrž také k okamžité a vi-
ditelné pomoci v neziskovém sektoru naší spo-
lečnosti. 

Ve Středočeském kraji bylo vybráno dvanáct
neziskových organizací, kterým TOP 09 Stře-
dočeský kraj přispěje finančním darem.

VOLME DOBRO

V PŘEDVOLEBNÍ AKCI VOLME DOBRO MŮŽETE PODPOŘIT TYTO STŘEDOČESKÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE:

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA BENEŠOV
Mateřské centrum Hvězdička nabízí dětem i dospělým volnočasové po-

hybové, výtvarné, hudební a vzdělávací aktivity. Od ledna 2013 rozšířilo
své služby o pomoc ohroženým rodinám – tzv. sanaci rodiny.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO 

SMEČNO 
Kolpingova rodina Smečno provozu-

je aktivity směřující k podpoře rodiny.
Poskytuje služby rodinné poradny, 
náhradní rodinné péče a rané péče.

V mateřském centru nabízí pohybové,
jazykové a hudební kurzy pro děti.

MELA, O.P.S. KOLÍN 
Obecně prospěšná společnost MELA

poskytuje sociální služby lidem s men-
tálním postižením. Provozuje chráněné
bydlení a sociálně terapeutické dílny.

HOŘOVICKÉ MAMINKY HOŘOVICE
Hlavním cílem sdružení je podpora sociální prevence. Sdružení
organizuje kulturní, sportovní a další zájmové aktivity pro děti 

a jejich rodiče. Důraz je kladen na aktivity zážitkového charakteru.

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A
SKAUTEK ČR, OKRESNÍ RADA
JUNÁK O.S. KUTNÁ HORA

Skauting nabízí dětem a mladým li-
dem různorodé hry, aktivity a zážitky.
Všestranně působí na rozvoj osob-
nosti dětí a mladých lidí. Cílem akti-
vit je prohlubování vztahů a spolu-
práce s druhými lidmi a vytváření
kladného vztahu k přírodě.

KLUB PŘÁTEL SKAUTINGU
MLADÁ BOLESLAV PŘI PŘÍ-
STAVU VODNÍCH SKAUTEK

A SKAUTŮ MLADÁ BOLESLAV
Skupina seniorů, kteří mají zájem

podporovat a rozvíjet myšlenky skau-
tingu, hlavně pokud se týkají lásky

k přírodě, krajině a přátelství k lidem
stejně naladěným.

HANDICAP CENTRUM SRDCE
PODĚBRADY 

Handicap centrum Srdce pomáhá 
lidem se zdravotním postižením vést
kvalitní a plnohodnotný život. Svým
klientům poskytuje komplexní služby –
chráněnou dílnu, chráněné bydlení,
denní i týdenní stacionář a další.

RODINNÉ CENTRUM KAŠPÁREK
MĚLNÍK, O.S. MĚLNÍK

Rodinné centrum Kašpárek se snaží posi-
lovat hodnotu rodiny a mezigeneračních

vztahů, úlohu rodičů, mateřské a otcovské
role ve společnosti a podporuje zdravý 

život ve zdravém prostředí prostřednictvím
volnočasových aktivit. Rodinné centrum

svými aktivitami zajišťuje prevenci sociál-
ního vyloučení rodin s malými dětmi.

ATELIÉR 6TEJ SMYSL BRANDÝS N/L-ST. BOLESLAV
Handicap dílna pro zdravotně znevýhodněné osoby.

DOMOV RÁČEK O.P.S. RAKOVNÍK 
Domov Ráček poskytuje sociální služ-

by lidem s mentálním a tělesným postiže-
ním. Provozuje denní stacionář, sociálně
terapeutickou dílnu a poskytuje bydlení 
v chráněném bytě s odlehčovací službou.
Sdružení pro své klienty pořádá také re-
habilitační pobyty, exkurze, výlety, výsta-
vy a vodácké tábory. 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NÁRUČ –
PROJEKT MODRÝ DOMEČEK ŘEVNICE

Modrý domeček je sociální podnik, který působí na běžném trhu. Jeho
účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s mentálním postižením
a duševním onemocněním, kteří jsou často znevýhodněni na trhu práce.

V Modrém domečku je provozována kavárna s přístupem k internetu. 

DĚTSKÝ DOMOV KORKYNĚ
Dětský domov Korkyně je nestátní za-

řízení. Pečuje o děti od 3 do 18 let, které
nemohou vyrůstat se svými rodiči. Vytváří
pro ně bezpečné zázemí, kde mohou růst,

rozvíjet se a objevovat svoje schopnosti
a silné stránky. Rozvíjí dovednosti jejich

rodičů, aby se dokázali v co největší možné
míře podílet na péči o své děti. Podporuje
dobré aspekty jejich vzájemného vztahu.

Poskytuje i podporu pěstounským rodinám.
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Z POLITICKÉ KUCHYNĚ

SUMEČEK V CUKU (MEDU) LETU

ZÁBAVA STAŽENO Z FACEBOOKU

Občas se ocitnu v situaci, kdy nic není
vymyšleno a v kuchyni se musí impro-
vizovat. Občas to vyjde a občas ne…
Přesně to se mi stalo zhruba před mě-
sícem a světe div se, vyšlo to! Jak to
tedy probíhalo?

Když nevím, co bych, vytáhnu z kre-
dence skleněný hrnec a postavím jej na
sporák. Vždycky začnu tím, že najemno
nakrájím čtyři cibule a nechám je ze-
sklovatět na oleji. Ten den to bylo na
řepkovém, takže vlastně šlo o zdravé jíd-
lo. Skleněná cibule po chvíli volala, že
chce něco na sebe a já začala hodnotit
stav zásob. V mrazáku jsem objevila
zmrzlého nilského sumečka žraločího,
celkem osm filetů. V lednici se povalo-
vala cuketa od babičky, mrkev a smeta-
na. Představila jsem si všechny ty pro-
priety v akordu chuti a odhadla, že by to
mohlo klapnout.

Nadrobno jsem nakrájela mrkev a ho-
dila ji na nedočkavou cibuli. Po roz-
krájení už ani neprotestovala, když jsem
ji začala dusit do měkka. Cuketu jsem
naporcovala na kostičky o hraně asi tak
jednoho centimetru a vrhla je na uduše-
nou mrkev. Delším pobytem pod poklicí
změkla cuketa na úroveň mrkve a zača-
la se vžívat do role návnady na sumce.
Ochutnala jsem, co vzniklo v simaxu,
a poprvé začala získanou hmotu dochu-

covat. Prozatím jsem se ujistila, že stačí
tón mořské soli podpořený rytmikou dr-
ceného pepře. Sundala jsem poklici, ne-
chala vyvařit trochu vody, aby pokrm
získal hustší konzistenci a svou pozor-
nost jsem obrátila na zmrzlého pangasia.

Byl ztuhlý na kost, takže se nechal na-
porcovat na kostky. Ještě zmraženého
jsem jej osolila a opepřila a aby získal na
dekadenci, věnovala jsem mu medový
nátěr. Takto připravené kostky ryby jsem
promíchala s rozdrceným česnekem
a lžící francouzské hořčice a nechala půl
hodiny odležet. 

Po půlhodince byl pangasius připraven
na grandiózní finále. Záhadná mrkvo-
cuketová hmota jej ochotně přijala do
své náruče a za tichého bublání začala
předávat svou chuť rybě a na oplátku při-
jímat tu její. Při ochutnávání jsem zjisti-
la, že to ještě není ono a přidala cca dvě
lžičky šťávy vymačkané z citronu. Do
této chvíle se jednalo o zdravý pokrm.
Problém jsem vyřešila čtvrtkou másla,
které jsem nechala rozpustit na bublající
krmi, a zákeřným atakem dvou vysoko-
tučných smetan na šlehání. Po dalších
dvaceti minutách bylo hotovo. Jak už
jsem říkala: někdy se to povede, jindy ni-
koliv. Tentokrát to klaplo na sto procent.

Získaná směs se báječně hodí k těsto-
vinám nebo rýži. Věra Kovářová

Jaký je rozdíl mezi 
velkovévodou lucemburským, knížetem 

monackým a knížetem ze Schwarzenbergu? 

Velkovévoda lucemburský spí na penězích, protože
jich má hodně, kníže monacký spí na pozemcích,

protože jich má hodně, a kníže ze 
Schwarzenbergu spí na schůzích, 

protože jich má hodně.

Když se dáte 
na politiku, máte hned 

dvě osobnosti. 

Jedna jste vy a ta druhá je váš 
mediální obraz, který někdo vytvořil. To je do

té míry frustrující, že ne každý to chce podstoupit. 
Talentovaní lidé se raději uplatňují jinde. Když 

ale chcete něco změnit, musíte to druhé 
já eliminovat. Díky bohu se 

s tím dá žít. 

Že je v politice málo žen? 

To je samozřejmě špatně. Daleko 
větší tragedií je, že je v politice

málo chlapů.
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