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týká zejména právnických osob, kte-
rých za rok 2014 vzniklo ve středních
Čechách jen 1965, tedy přibližně o 800
méně než v roce předchozím. Přitom
v posledních deseti letech (včetně ně-
kterých krizových let) bylo ročně regis-
trováno 3,5–5,5 tisíce nových právnic-
kých osob. Naopak počet zaniklých
subjektů byl vyšší pouze na počátku
krize v roce 2009 a v roce 2013, kdy
krize vrcholila.

ÚVODNÍK KARLA 
SCHWARZENBERGA
Jsme povinni pomáhat
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VE STŘEDOČESKÉM KRAJI NEVZNIKÁ DOST NOVÝCH FIREM

VLÁDA SYSTEMATICKY 
ŠKODÍ PODNIKATELŮM

Střední Čechy

Postup vlády proti podnikatelům je veden snahou zlikvidovat střední třídu, která tvoří zá-
kladní pilíř každé demokratické společnosti.        Tyto vládní kroky se již začínají negativně projevo-
vat v podnikatelském prostředí nejen ve Středočeském kraji. Uvedla to místopředsedkyně TOP 09,
předsedkyně středočeské organizace strany a poslankyně Helena Langšádlová. 

Nina Nováková (1954) je česká politička. Než se v barvách TOP
09 stala poslankyní parlamentu, působila jako středočeská za-
stupitelka, místostarostka, učitelka, zpěvačka a v neposlední
řadě matka. Mezi její charakteristické vlastnosti patří neustálá
aktivita. Je členkou akademického výboru České křesťanské
akademie, předsedkyní Matice staroboleslavské, autorkou kon-
cepce úspěšných vzdělávacích programů pro školy i seniory,
členkou přípravného výboru festivalu duchovní hudby a Svato-
václavské pouti doma, v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

www.top09.cz

„Podnikatelé ztrácejí chuť podnikat,“
upozorňuje Langšádlová. Příčinu toho-
to negativního jevu spatřuje v systema-
tické šikaně, jíž jsou živnostníci a ma-
jitelé firem v poslední době vystaveni
ze strany vlády a ministerstva financí.
„Vláda prosazuje kroky, jež podnikate-
le předem znepokojují a odrazují od
podnikání,“ tvrdí místopředsedkyně
TOP 09.
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ROZHOVOR

STŘEDOČESKÝ KRAJ
NOVÉ TVÁŘE VE VEDENÍ
STŘEDOČESKÉ TOPKY

Dva nové místopředsedy středočeské
organizace TOP 09 zvolili delegáti
krajského sněmu strany. Vedle Heleny
Langšádlové a Niny Novákové, které
ve volbách obhájily své dosavadní pos-
ty, zasednou ve vedení krajské organi-
zace pyšelský zastupitel Marian Klásek
a Daniel Marek, náměstek primátora
Mladé Boleslavi. 

Ing. Marian Klásek (41) pochází
z Ostravy, vystudoval obor Finance na
Vysoké škole ekonomické v Praze a od
roku 2001 pracuje jako ředitel společ-
ností spravujících finanční majetek.
Členem TOP 09 se stal v roce 2009,
v letech 2010–2014 vedl jako zastupitel
finanční výbor města Pyšely. V této po-
zici přispěl k výraznému ozdravení fi-
nancování města. Od roku 2010 působí
ve funkci místopředsedy regionální or-
ganizace TOP 09 Benešov. Je ženatý,
má dvě dcery.  Mezi jeho záliby patří
cestování a železnice.

POSLANKYNĚ SNĚMOVNY NINA NOVÁKOVÁ:

CHRAŇME RODINU ALESPOŇ JAKO PŘÍRODU
a zároveň učila na jen mírně snížený
úvazek, mi péče o rodinu připadala slo-
žitější. Dnes je to náročnější vlastně 
pouze v dojíždění.

Ovlivnila vaše politická aktivita ně-
jak vaše děti?

Mám jen jednoho syna Karla, nepočí-
tám-li indické děti z adopce na dálku.
Studuje speciální chovy na zemědělské
univerzitě a jsem jako matka pyšná na
to, že dokáže přemýšlet v mezioboro-
vých souvislostech. Ví, že samotné pří-
rodní vědy bez filozofie, stejně jako hu-
manitní vědy bez uznávání věd přírod-
ních, přinášejí jen střepiny informací,
ne celistvý obraz světa. Myslím, že i mé
politické aktivity k tomu mohly přispět.

Zmínila jste se, že jste pracovala
jako učitelka. Co jste učila?

Vystudovala jsem český jazyk a lati-
nu na filozofické fakultě. Češtinu jsem
pak krátce učila na fakultě pedagogic-
ké. V socialistickém státě se však brzy

Jak se změnilo po vstupu do parla-
mentu složení vašich přátel?

Odjakživa se okolo mě pohybovalo
mnoho lidí, jichž jsem si vážila a které
jsem měla ráda. Kamarádů jsem ale
vždycky měla velmi málo a v poslední
době se tento okruh ještě zúžil. Mým
nejlepším kamarádem je můj manžel.
Na druhou stranu mě po vstupu do par-
lamentu překvapilo, s kolika inteligent-
ními lidmi – a nemyslím tím pochopi-
telně pouze poslance – jsem se mohla
díky své práci ve sněmovně setkat. Zjis-
tila jsem, že v naší zemi je víc chytrých
lidí, než jsem si myslela.

Jak se vám daří skloubit všechny
vaše aktivity s rodinou?

Ptáte se, jestli vařím večeře? Mám
doma vedle manžela také maminku
a tatínka, a tak pokud je to jen trochu
možné, snažím se jim uvařit. Ale tlak na
využití a rozdělení mého času je para-
doxně dokonce menší než v minulosti.
V předchozí fázi života, kdy jsem pra-
covala jako neuvolněná místostarostka

TOP 09
VÁM PŘEJE

POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ 
SVÁTKY A DO NOVÉHO
ROKU HODNĚ ZDRAVÍ 

A DEMOKRACIE

Pokračování na str. 2

Pro TOP 09 byl tento rok poměrně
klidný, neboť se výjimečně nekonaly 
žádné volby. Já doufám, že jste tuto
dobu dobře využili k přípravě  na volby
v příštím roce. Dobrý trénink často roz-
hoduje o výsledku zápasu, kdo začne
trénovat pouze týden před zápasem, vět-
šinou nevyhraje. Proto prosím, zpytujte
svědomí, co jste stačili udělat, zdali Vám
přibyli noví členové, seznamovali jste
své okolí s politikou TOP 09 a podobně. 

Na druhou stranu v Evropě se toho
dělo mnoho, ať už to byla válka na
Ukrajině, kde sice toho času je příměří,
ale zdaleka ne mír, anebo vlna uprchlí-
ků, která se valí do Evropské unie. 

Co se týče Ukrajiny, nejsem šťastný
z evropských politiků, kteří už přestávají
mluvit o Krymu a mluví pouze o Mins-
ké dohodě, jež, jak známo, se týká pouze
obsazených východoukrajinských oblas-
tí. Problematiku uprchlíků Evropa s ná-
mahou, ale přesto zvládá. Směšná je hys-
terie u nás, kde se jak z Hradu, tak od
různých politiků šíří strach z těchto ne-
šťastníků, byť počet těch, kteří směřují do
České republiky, je minimální. Taktéž by
si někteří mohli uvědomit, že uprchlíci
utíkají před terorem různých islámských
skupin. Jsou to tedy oběti, nikoli viníci.
Věrni našim křesťansko-judaistickým
kořenům a humanitární tradici počínajíc
Tomášem Garrique Masarykem jsme
povinni pomáhat. Jsem hrdý na naše
mladé lidi v táborech v Srbsku, Slovins-
ku a Chorvatsku, kde pomáhají, co jim
síly stačí. Buďme jim vděčni za to, co dě-
lají jak pro ty, kteří jejich pomoc potře-
bují, tak pro lepší pověst naší vlasti. 

Věřím, že alespoň část z vás uvidím na
našem sněmu a ostatní při jiné příleži-
tosti.

TOP 09
KAREL SCHWARZENBERG 
Z POLITIKY NEODCHÁZÍ

I po svém odchodu z pozice předsedy
TOP 09 zůstane Karel Schwarzenberg
aktivním politikem, který se bude podí-
let na formování strany. Uvedl to po říj-
novém zasedání výkonného výboru
TOP 09 v Českém Krumlově. Vyjádřil
odhodlání nadále vykonávat svůj nyněj-
ší poslanecký mandát a kandidovat rov-
něž v příštích parlamentních volbách
jako lídr pražské kandidátky. K odchodu
z čelní stranické funkce, kterou zastával
od vzniku strany v roce 2009, se rozhodl
v důsledku nevratného poškození části
sluchu. Aktuální dění v TOP 09 hodlá
nadále ovlivňovat z pozice čestného
předsedy. „Jsou dva druhy autorit – for-
mální a neformální. Formální vyplývá
z pravomocí příslušné funkce, neformál-
ní vyplývá ze síly respektované osob-
nosti, jejíž názor je brán vážně za jaké-
koli situace. Je pro nás proto radostnou
zprávou, že neformální autorita a morál-
ní vzor Karla Schwarzenberga s námi
zůstane i v příštím období,“ komentoval
Schwarzenbergovo rozhodnutí Miroslav
Kalousek.

Za alarmující považuje Langšádlová
zejména fakt, že ve Středočeském kraji
vzniká v poslední době méně firem než
v předchozích letech. Během roku 2014
bylo registrováno jen 9561 nových pod-
nikatelských subjektů, což je nejnižší
číslo od roku 2007. I v krizovém roce
2013 vzniklo přibližně o 1100 subjektů
více a na počátku krize v roce 2009 bylo
nově zapsáno dokonce 13649 firem.
Z hlediska právní formy se horší vývoj
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Migrační krize probíhá v mnoha ro-
vinách. Bezesporu je to i humanitární
krize, která vznikla v důsledku geopo-
litického střetu v oblasti Blízkého vý-
chodu – a jako taková přináší také ur-
čitá bezpečnostní rizika. 

Za této situace evropské státy nesmě-
jí rezignovat na ochranu vnější hranice
a musejí si udržet kontrolu nad migrač-
ními toky. 

K základním atributům státu patří
území definované právě hranicí. V si-
tuaci, kdy jsme součástí schengenské-
ho prostoru, je naší hranicí schengens-
ká hranice. Proto je nezbytné, aby
členské státy společně kontrolovaly
právě tuto vnější hranici. Zmíněný
úkol nemohou členské státy ponechat

na bedrech pouze hraničních zemí,
především Řecka a Itálie. Zejména
v situaci, kdy vyvstávají mnohé otazní-
ky kolem plnění závazků a využití pro-
středků, které na ostrahu naší, schen-
genské hranice byly vynaloženy. V této
souvislosti považuji za nezbytný vznik
evropské pohraniční stráže, která by
doplnila národní instituce, jejichž pro-
střednictvím jednotlivé země provádějí
ochranu hranice.

Dalším zásadním úkolem je zajistit,
aby do schengenského prostoru pře-
stali pronikat ekonomičtí migranti,
kteří podle některých odhadů tvoří
více než polovinu příchozích. Rada
Evropské unie v současné době sice
schválila 800 milionů euro na návrato-

vou politiku těch, kteří pobývají na
území Evropy, aniž by měli právo na
mezinárodní ochranu. Jejich návrat do
zemí původu však bude pro EU neje-
nom velice drahý, ale i velmi zdlouha-
vý a obtížný.

Souběžně s lepší ostrahou vnější hra-
nice je třeba vybudovat skutečné a fun-
gující hotspoty. Tato záchytná místa by
měla identifikovat a registrovat
uprchlíky, avšak měla by odtud probí-
hat i návratová politika migrantů, kteří
nepřicházejí z míst válečných konflik-
tů, nýbrž jako ekonomičtí migranti
s vidinou lepšího života v Evropě. 

V této oblasti přetrvává zásadní úkol,
o němž se hovoří již několik měsíců,
tedy definování seznamu bezpečných
zemí, zajištění pomoci v místě, kde se
uprchlíci nacházejí a jednání s Turec-
kem, které se v současné době stává
klíčovým strategickým partnerem
Evropy pro řešení migrační krize.

Migrační krizi nelze podceňovat, ces-
ta k jejímu odstranění však nevede přes
populistické výkřiky volající po jedno-

duchých řešeních. Východiskem z této
situace mohou být jen promyšlené po-
stupné kroky, prováděné ve spolupráci
s dalšími partnery, jako je Turecko
a další země západního Balkánu. 

Helena Langšádlová

EVROPA MUSÍ KONTROLOVAT 
VNĚJŠÍ HRANICI I MIGRAČNÍ TOKY

Dokončení ze strany 1
Dokončení ze strany 1

Jako příklad uvádí elektronickou evi-
denci tržeb (EET), které se podle po-
sledních průzkumů veřejného mínění
obává 56 procent dotázaných podnika-
telů a 14 procent ji považuje pro svou
firmu za likvidační. Jen 8 procent res-
pondentů od zavedení EET očekává pří-
nos. Systém, jehož efekt v oblasti výbě-
ru daní je přinejmenším sporný, si navíc
vyžádá přijetí tisíců nových státních
úředníků, jejichž platy budou muset
uhradit daňoví poplatníci. Vláda se roz-
hodla EET přesto realizovat. „Je třeba si
uvědomit, že zde za státní peníze pro-
běhne dosud nebývalý sběr dat, který
bude velmi cenným zdrojem informací
o dodavatelsko-odběratelských vztazích
pro každého, kdo k němu bude mít pří-
stup, tedy v první řadě pro Andreje Ba-
biše jako ministra financí a vlastníka
Agrofertu v jedné osobě,“ varuje Lang-
šádlová.

Dalším krokem, který TOP 09 kritizu-
je, je zavedení kontrolních hlášení
k dani z přidané hodnoty (DPH) od 1.
ledna 2016. Jedná se o nové daňové hlá-
šení, v jehož rámci budou podnikatelé
povinni každý měsíc zasílat státu se-
znam všech přijatých a vydaných faktur
rozčleněný podle identifikačních čísel
obchodních partnerů pro potřeby křížo-
vé kontroly. Ke zpracování těchto infor-
mací již nyní stát nabírá další tisíce za-
městnanců. Rovněž administrativní zá-

těž podnikatelů v důsledku tohoto kro-
ku podle Langšádlové neúměrně vzros-
te. „Vláda zcela ignoruje jak náklady,
které v souvislosti s těmito kroky vznik-
nou státu, tedy daňovým poplatníkům,
tak náklady, které budou muset na EET
či kontrolní hlášení k DPH vynaložit
podnikatelé,“ konstatuje Langšádlová.

PODNIKÁNÍ JE TŘEBA 
ZJEDNODUŠIT

Snahou TOP 09 je podle místopřed-
sedkyně strany naopak podnikatelské
prostředí zprůhlednit a zjednodušit. Bě-
hem svého vládního působení strana
proto prosadila např. zavedení jednotné-
ho inkasního místa (JIM), které by pod-
nikatelům umožnilo hradit daně a zdra-
votní i sociální pojištění jedinému stát-
nímu úřadu. Zákon zavádějící JIM však
současná vláda ještě před uvedením do
praxe zrušila. 

Dalším návrhem TOP 09 je zavedení
jednotného kontrolního místa (JKM)
pro živnostníky či drobné podnikatele
s nejvíce 10 zaměstnanci. „Tento návrh
směřuje ke zjednodušení kontrolní čin-
nosti. V současné době může firmy kon-
trolovat až 20 různých státních úřadů,
přitom neexistuje možnost se na jed-
nom místě byť jen podívat, co všechno
stát po podnikateli může požadovat,“
kritizuje autorka návrhu Langšádlová.
Administrativní náklady spojené s vý-

konem kontrol jsou přitom např. u drob-
ných podnikatelů podle ní mnohdy vyš-
ší než daňové zatížení, protože živnost-
ník musí kontrolorům věnovat svůj čas
či část práce svých zaměstnanců, platit
za různá školení či odborné konzultace
a odvádět státu všelijaké poplatky. Jed-
notlivé státní instituce s kontrolní pra-
vomocí spolu navíc podle Langšádlové
nedostatečně komunikují, což vede mj.
k duplicitnímu provádění v podstatě to-
tožných kontrol a k neefektivnímu plýt-
vání časem kontrolorů placených daňo-
vými poplatníky. Návrh zákona o živ-

nostenském podnikání, který by umož-
nil vznik JKM a sloučil výkon základ-
ních kontrol drobných podnikatelů pod
příslušné živnostenské úřady, byl podán
v březnu 2015. Zařadil se však mezi
ostatní opoziční návrhy, které dlouho-
době čekají na projednání sněmovnou.

„Je třeba přestat na tyto kroky vlády
a ministerstva financí nahlížet jako na
jednotlivé oddělené případy. Vláda 
prostě nestojí o svobodné podnikatele
a vyvíjí systematickou aktivitu, aby
z nich nadělala lidi závislé na státu,“
shrnuje Langšádlová.

DOPRAVA
PRAHOU I MĚLNÍKEM 
NA JEDINOU JÍZDENKU

Pilotní projekt integrované dopravy
mezi Prahou a Středočeským krajem
pro oblast Neratovicka a Mělnicka byl
zahájen v dubnu 2015. Do další fáze se
tak posunula příprava jednotného do-
pravního systému mezi hlavním měs-
tem a Středočeským krajem, jejímiž
iniciátory byli v roce 2012 tehdejší
středočeští zastupitelé TOP 09 v čele
s Helenou Langšádlovou. Projekt
umožní např. sjednocení předplatních
jízdenek a lepší návaznost spojů, a měl
by tak obyvatelům Středočeského kra-
je zjednodušit a zlevnit cestování. Oče-
kávaným přínosem je také efektivnější
vynakládání finančních prostředků
z rozpočtu Středočeského kraje, kdy
peníze uspořené odstraněním duplicity
spojů mohou být vynaloženy na nové
spoje do obcí s nedostatečným doprav-
ním pokrytím.

PODNIKÁNÍ 
VÁŠ ČLOVĚK PROTI 
ZBYTEČNÉ BYROKRACII

Na podporu boje proti zbytečné byro-
kracii je určen projekt Váš člověk, který
realizuje místopředsedkyně TOP 09 He-
lena Langšádlová. Prostřednictvím we-
bové stránky www.vasclovek.biz jsou
v rámci tohoto projektu shromažďovány
a vyhodnocovány konkrétní podněty
a zkušenosti podnikatelů i dalších obča-
nů s nadbytečnými nebo nesmyslnými
povinnostmi ukládanými státními úřady.
Projekt vzešel z kulatých stolů s podni-
kateli, které Langšádlová realizovala
v roce 2013 a byl vytvořen s cílem snížit
byrokratickou zátěž v podnikatelské sfé-
ře. Významným krokem v této oblasti
bylo podání návrhu zákona na vytvoření
jednotného kontrolního místa (JKM).

Mgr. Daniel Marek (34) je mladobo-
leslavský rodák. Vystudoval obor Ve-
řejná správa a regionální politika na 
Fakultě veřejných politik Slezské uni-
verzity v Opavě. Od roku 2010 pracuje
jako uvolněný náměstek primátora
Mladé Boleslavi, je předsedou komise
tělovýchovy a sportu rady města a čle-
nem dislokační komise. Členem TOP
09 se stal roku 2009, od roku 2010 vedl
místní organizaci Mladá Boleslav, od
jara 2015 vykonává rovněž funkci
předsedy mladoboleslavské regionální
organizace. Je ženatý a má dvě děti. 

Oba noví místopředsedové středočes-
ké organizace strany se dlouhodobě vě-
nují politické práci jak na komunální,
tak na krajské úrovni.

Do předsednictva kraje byli jako řa-
doví členové zvoleni i Pavla Hlavsová,
Pavel Kárník, Milan Schweigstill, Jaro-
slav Suk a Jiří Vítek. 

Daniel Marek
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ukázalo, že jako nestraník na vysoké
škole přednášet nemohu. Teprve po re-
voluci jsem se do školství vrátila – za-
čala jsem vyučovat latinu na gymnáziu
a dostala jsem možnost formulovat pro
studenty nový předmět základy huma-
nitní vzdělanosti. Zároveň jsem pokra-
čovala ve vlastním studiu a absolvovala
nejprve základy společenských věd
a potom etickou výchovu na pedagogic-
ké fakultě. Já prostě ráda chodím do
školy! Dva roky jsem také studovala na
teologické fakultě a nějakou dobu pak
učila náboženství. Přestávku od učitel-
ství jsem si udělala až v roce 2013 po
nástupu do sněmovny. Učím teď jen
jednou měsíčně latinu dálkové studenty,
abych nevyšla úplně ze cviku.

Slyšel jsem, že po nuceném odcho-
du ze školství jste se živila jako
zpěvačka. Je to pravda?

Profesionálně jsem začala zpívat
v okamžiku, kdy bylo jasné, že na škol-
ství nemám ten správný kádrový profil.
Jednu sezónu jsem jezdila jako doplněk
v programu Michala Tučného, potom
s Petrem Spáleným, občas jsem vystou-
pila s orchestrem České televize. Moje
skutečná dráha v „šoubyznysu“ však
začala až v NDR. Byla to tvrdá, leč
spravedlivá škola. Když jsem si jako re-
lativně úspěšná sólistka mohla dovolit
vlastní skupinu, sáhla jsem samozřejmě
po osvědčených muzikantech českého
rocku. Dodnes si vážím toho, že jsem
mohla zpívat za doprovodu kytaristy
Petra „Kulicha“ Pokorného, Zdeňka Ju-
račky, baskytaristy Jirky Veselého a bu-
beníka Jirky Zelenky. Ta skupina byla
bezvadná, a tak jsme uspěli třeba i v Ra-
kousku nebo ve Švýcarsku. Na jevišti
jsem byla šťastná, ale jinak patřím mezi
stýskavé typy a kočovný život pro mě
lehký nebyl. Když se mi po deseti le-
tech zpívání narodil syn, skončila jsem
bez ohlédnutí.

Říká se o vás, že jste doma chovala
tygra. Jak k tomu došlo?

Mám ráda zvířata a ve svém pěvec-
kém období jsem se na ně chodila dívat
také do jednoho cirkusového zimoviště.
V roce 1985 se tam stalo, že dvoudenní
tygří mládě zůstalo opuštěné, protože je
matka nepřijala. Ošetřovatelé, se který-
mi jsme se tenkrát už dobře znali, mi
vysvětlovali, že koťátko je tím odsouze-
né k smrti. Řekla jsem si, že to přece ne-
jde a že se aspoň pokusím udržet toho
tygříka při životě. Vzala jsem si ho
domů, krmila jsem ho speciálním mlé-
kem a pečovala o něj. Dostal jméno Sá-
hib a byl členem rodiny Novákových do
svých sedmi měsíců. Pak jsem ho vráti-
la do cirkusu zkušenému drezérovi, kte-
rý s ním začal pracovat. Ta věc měla pro
mě ještě dojemnou dohru. Po půl roce
jsem se přišla podívat do cirkusu na
představení. Když mě Sáhib uviděl, po-
znal mě, přestal poslouchat drezérovy
pokyny a přišel mě pozdravit. Tehdy
jsem pochopila, že i on mě bral jako
svou rodinu.

Že jste rodinný typ lze vyčíst
i z některých vašich poslaneckých
aktivit. Nedávno například zveřej-
nila média váš návrh posuzovat
nové zákony podle jejich potenciál-
ního dopadu na rodinu.

Téma rodiny hýbá podstatnou částí
členské základny TOP 09, o rodině
a vzdělávání se bavíme takřka pořád.
Dovolila jsem si tedy zformulovat ná-

měly dostatečný vztah k seniorům. Jako
rodiče se nestaráme o děti, ale s postu-
pem času budeme chtít, aby nás – až bu-
deme nemocní, nemohoucí a nepříjem-
ní – milovaly. Žijeme ve společnosti,
která jako plnohodnotného tvora chápe
pouze dospělého člověka v produktiv-
ním věku. Malé děti se proto snažíme
odkládat kvůli práci, a zvyšujeme tím
pravděpodobnost, že tyto děti později
odloží někam nás. Ignorujeme fakt, že
nevyhnutelně přijdou okamžiky, kdy
člověk potřebuje čerpat ze vzpomínek
na dětství, na to, jak se o něj maminka
starala.

V kontextu toho, co jste říkala, je
přechod z produktivního do senior-
ského věku v naší společnosti pro
mnoho lidí velmi bolestný. Vidíte
nějakou možnost, jak těmto lidem
pomoci?

Senioři by měli opouštět svá místa po-
stupně. Odchod do důchodu by měl být
pomalý, tak, aby zlom nenastal ze dne
na den. Aby stačili předat zkušenosti

svým nástupcům. Aby ti, kteří je střída-
jí, nemuseli projít stejnými chybami,
kterými prošli senioři. To se v naší spo-
lečnosti bohužel většinou neděje – ko-
nec nastává střihem. Na druhou stranu
lze využít prostoru, který zde vzniká po
skončení pravidelného pracovního pro-
cesu. Nabídnout například obohacování
seniorů o další informace formou růz-
ných vzdělávacích aktivit třetího věku.
I ve vyšším věku se lidé mohou dále
učit a získávat nové vědomosti. Mívají
dostatek času, disponují také značným
penzem trpělivosti, jsou tedy dále ideál-
ními partnery pro doučování či hlídání
dětí, pro jejich doprovod na kroužky
a podobně. Ostatně některá mateřská
a rodinná centra v současné době již vy-
mýšlejí know-how, které by umožnilo
propojit potřeby rodičů a aktivních se-
niorů.

Jak je na tom podle vás česká spo-
lečnost, co se týče vztahu k lidským
právům? Čeští politici jsou ve svém
jednání nejednotní a ve vztahu

k zahraničí to může leckdy působit,
že Čechům na lidských právech
vlastně nezáleží.

V současné době jsme postaveni před
výzvy, o jejichž existenci jsme ještě
nedávno nic netušili. Jsme lidé, kteří
nikdy neprožili ani válku, ani nějaké
podstatné krizové momenty. Ten osob-
ní prožitek nám schází. Často se proto
snažíme vyčlenit konkrétní skupinu
lidí, pro kterou bychom chtěli lidská
práva ochraňovat. Současná česká spo-
lečnost vymýšlí zákony či pravidla
a vydává je za lidská práva. Bohužel
tak tvoříme jednu nepřirozenost za
druhou. Lidská práva musí přece platit
pro všechny lidi. Jestliže bude většino-
vá společnost zdravá, tedy jestliže lids-
ká práva většiny budou ochráněna, po-
tom snáze pomůžeme s řešením pro-
blémů těm, kteří jsou na okraji
společnosti.

A není to spíš tak, že většina české
společnosti bud́  bere lidská práva
jako samozřejmost, nebo není
ochotna přijít ani o kousek svého
pohodlí?

Skutečně se to může jevit tak, že vět-
šina české společnosti dbá pouze
o vlastní komfort. Myslím si ale, že pří-
činou je nevíra ve smysl pomoci. Každý
dokáže přinést oběť, když ví, že to má
smysl. Při povodních nosili lidé své ob-
lečení potřebným. Pomoci mohou pou-

ze podobné příklady. Pozitivní devianti
jsou pro společnost požehnáním.

Říká se o vás, že jste odborník na rod
Habsburků. Kolik je na tom pravdy?

Nejsem historik, ale pocházím z Bran-
dýsa nad Labem a mám blízko k tamní-
mu zámku, na němž četní členové této
dynastie pobývali. Nejpodrobněji znám
asi osudy posledního českého krále Kar-
la. Protože jsem dostala příležitost dobře
poznat jeho nejstaršího syna Ottu, jsem
toho názoru, že jsme první světovou vál-
kou a následným řešením státoprávního
uspořádání ztratili velkou šanci patřit
k silnému a sociálně i národnostně citli-
vému středoevropskému státu. Jsem pře-
svědčena, že kdybychom zůstali jeho
součástí, neotevřely by se naše dveře dvě-
ma největším zlům dvacátého století, na-
cionálnímu a bolševickému socialismu.

Jak vidíte budoucnost České repub-
liky?

Za sametové revoluce jsme udělali to, co
popisuje filosof Hegel. Byli jsme v bodě
A, usoudili jsme, že bod A je špatně a že
to chceme jinak. Tím vznikla situace B –
antiteze. Za dvacet let jsme udělali vel-
mi mnoho chyb a když nyní provedeme
syntézu, někteří v této společnosti volají
po návratu do bodu A. Ale to nesmíme
udělat – musíme se dostat do bodu C.

Děkuji za rozhovor. Jan Švácha

CHRAŇME RODINU ALESPOŇ
JAKO PŘÍRODU Dokončení rozhovoru ze strany 1

vrh, který požaduje, aby každá připra-
vovaná legislativní norma byla zkoumá-
na z hlediska dopadu na rodinu. V tom-
to návrhu drze mluvím o ekosystému
společnosti. Základní jednotkou, kterou
musíme chránit nejméně tolik jako pří-
rodu, je samozřejmě rodina.

V čem vidíte hlavní ohrožení rodi-
ny ze strany státu?

O dítěti musí rozhodovat rodič. To je
princip, který musí být vůči rodině za-
chován. V případě, že se budeme snažit
rodiče omezit, jasně jdeme proti tomu-
to principu. Aby však mohli rodiče
ochraňovat a vychovávat své dítě, po-
třebují dostatečný prostor. Zákon, který
nutí matku jít do práce dříve, než ona
sama usoudí, že si to může vůči svému
dítěti dovolit, je špatný. Stejně tak lze
na rodinu nahlížet také jako na ekono-
mickou jednotku. Všechno,
co je proti rodinné firmě
i všechno, co jde proti živ-
nostníkům a drobným pod-
nikatelům, působí zároveň
proti rodině. Všechno, co
rodinu rozděluje, je špatně.

Jakých chyb se naše spo-
lečnost dopouští v mezi-
generačních vztazích?

Model mnoha rodin je na-
staven tak, aby v budoucnu
děti a mladší generace ne-

TOP NINY NOVÁKOVÉ

OBLÍBENÁ KNIHA: 
Mám u postele Bibli.

OBLÍBENÝ FILM: 
Vinnetou. Hrdina, který zatím ani

trochu nezrezivěl a nenašla jsem na
něm žádnou chybu.

CO S SEBOU NA PUSTÝ OSTROV: 
Nevzala bych si věc, ale nějaké lidi.

Na věcech mi nezáleží.

OBLÍBENÉ PITÍ: 
Mátový a zázvorový čaj. Vinný střik.

POLITICKÝ VZOR: 
Otto Habsburský a slovenská euro-

poslankyně Anna Záborská.

OBLÍBENÉ JÍDLO: 
Miluji italskou kuchyni, ale ne

maso. Maso umíme lépe my. Takže
svíčkovou a tagliatelle s krevetami.

MÍSTO, KDE JE DOBŘE: 
Doma nebo na mořském břehu.

OBLÍBENÁ ČINNOST: 
Povídání s lidmi.

OBLÍBENÝ SLOGAN: 
Když jsem úplně na dně, řeknu si:

Bůh by ti nikdy nenaložil těžší kříž,
než který jsi schopen unést. 

A pak si říkám: 
Est modus in rēbus - Ve všech věcech

je nějaká míra.

Nina Nováková během letošní Národní svatováclavské pouti, kterou pomáhá
organizovat (nahoře), během své pěvecké kariéry (vlevo), s tygrem Sáhibem,
kterého odchovala doma (uprostřed) a při volbách během krajského sněmu. 
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Necelá stovka delegátů středočeské TOP 09
se v sobotu 19. září sešla k jednání na kraj-
ském sněmu strany v Benešově. Zástupci
dvanácti regionálních organizací potvrdili na
pozici předsedkyně Helenu Langšádlovou,
svůj post ve volbách obhájila rovněž dosa-
vadní místopředsedkyně Nina Nováková.
Krajský sněm TOP 09 však vynesl do vedení
také nové tváře: místopředsedy středočeské
organizace se stali Marian Klásek, zastupitel
v Pyšelích a Daniel Marek, náměstek pri-
mátora Mladé Boleslavi. 

KRAJSKÝ SNĚM STŘEDOČESKÉ TOP 09

t Nina Nováková, v tuto chvíli ještě kandidátka na místopředsedkyni,
pronáší svůj volební projev.

p Předsedkyně Helena Langšádlo-
vá podává výroční zprávu
o vývoji krajské organizace.

q Benešov byl pořadatelem sněmu. V tomto okamžiku již člen re-
gionálního výboru Stanislav Dvořák (vpravo) pouze dolaďuje
poslední detaily prostřednictvím mobilního telefonu.

p Jan Švácha odevzdává hlasovací lístek při volbě předsednictva.

TOP 09

STŘEDOČESKÁ TOP 09
STAVÍ NA ČLENECH I PŘÍZNIVCÍCH

t Helena Langšádlová, Nina 
Nováková, Patrik Brodan
a Petr Stříbrnský hlasují 
o programu sněmu.

Téměř pět stovek členů ve 144 městech a obcích – to je obraz středočeské TOP 09 na základě ofi-
ciálních statistik. Podle všeho se však jedná jen o viditelnou část ledovce, pod níž je skryto mno-
hem širší podhoubí. Výsledky voleb a analýzy komunální politiky totiž potvrzují, že v řadě obcí jsou
členové strany pouze menší částí skutečných pracovních týmů TOP 09.

Informaci, že stranické buňky TOP 09
obklopuje mnoho podporovatelů-nestra-
níků, potvrzuje už pohled na kandidátky
z loňských komunálních voleb. Přestože
podle tehdejších statistik mělo členskou
legitimaci TOP 09 pouze 442 Středoče-
chů, byla strana schopna postavit 771
kandidátů na vlastních kandidátkách,
přičemž dalších 699 osob figurovalo na
společných kandidátních listinách, které
v některých městech a obcích TOP 09
utvořila především s nezávislými a dále
se STAN, ODS či Stranou zelených. 

Z celkových 257 středočeských zastu-
pitelů zvolených za TOP 09 bylo členů
strany jen 88, zbývajících 169 úspěš-
ných kandidátů pracuje v městských or-

gánech pod hlavičkou TOP 09, ale bez
stranické příslušnosti. Současná podoba
středočeské komunální politiky tak jen
o něco úspěšněji kopíruje model, který
vzešel již z voleb na podzim 2010: teh-
dy mandáty za TOP 09 získalo 248 za-
stupitelů, z nichž 172 byli nestraníci.

V současné době TOP 09 plně řídí cel-
kem 16 radnic ve Středočeském kraji.
Starosty zvolené za TOP 09 lze najít
např. ve Voticích, Unhošti, Bakově nad
Jizerou, Lázních Toušeň, na Jílovišti či
v Sedlci-Prčici. Vedle toho se podařilo
získat 21 postů místostarosty (např.
Hostomice, Milovice, Komárov, Český
Brod, Mělník, Řevnice, Příbram či 
Dobříš) a jednu pozici náměstka primá-

tora (Mladá Boleslav). Některé z 28 rad-
ních zvolených za TOP 09 mají např.
Benešov, Beroun, Velké Popovice, Ho-
roměřice či Mníšek pod Brdy. 

Členové TOP 09 se na území Středo-
českého kraje sdružují ve 12 regionál-
ních organizacích (RO), které vesměs
kopírují významná města regionu. Po-
četně nejsilnější jsou RO Praha-západ,
která v 10 místních organizacích sdružu-
je 98 členů a RO Praha-východ (7
MO/92 členů). K nejméně početným
RO patří Benešov a Rakovník. 

Místních organizací má středočeská
TOP 09 celkem 46. Rekordmanem v po-
sledních komunálních volbách byla obec
Vestec v regionu Praha-západ, jejíž kan-

didátka získala 66,87 procent voličských
hlasů. Mezi další úspěšné obce patří
např. na Benešovsku Jankov (33,21 %),
na Berounsku Liteň (35,20), v oblasti
Kolínska Nová Ves I. (38,32), na Pří-
bramsku Sedlec-Prčice (37,09), na Ra-
kovnicku Krušovice (34,95), v oblasti
Prahy-východ Lázně Toušeň (33,43) či
na Praze-západ Černolice (60,6). 

Oproti srovnatelným loňským datům
členská základna středočeské TOP 09

v září 2015 vzrostla ze 442 na 474 osob.
Pouze u čtyř regionálních organizací po-
čet členů stagnoval – ve zbývajících
osmi RO členů přibylo. Nejvýznamnější
nárůst zaznamenali v Praze-východ,
Mladé Boleslavi a Kladně.

Cílem, který si na nedávném kraj-
ském sněmu středočeská TOP 09 do
budoucna vytkla, je založit místní orga-
nizaci strany v každé obci nad 2000
obyvatel.

p Ředitel městské knihovny v Kolíně Pavel Kárník (druhý
zprava) a místostarosta Českého Brodu Tomáš Klinecký
studují program sněmu.
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JEDEN BOJOVNÍK V POLI MÁLO ZMŮŽE,
ŘÍKÁ JAN JAKOB (TOP 09), STAROSTA ROZTOK

Jaké byly úplné začátky roztocké
místní organizace?

Měl jsem štěstí, že jsem byl v TOP 09
od samého začátku a brzy jsem se stal
koordinátorem pro Prahu-západ. I naše
místní organizace proto vznikla hned
v roce 2009. Postavit kandidátku do prv-
ních komunálních voleb nebylo nijak
lehké. Na začátku nás bylo jen sedm,
měli jsme asi sedm dalších podporovate-
lů, ale na kandidátku jsme potřebovali
21 kvalitních jmen.
To je asi problém, který v počátku
řeší každá začínající organizace.

Museli jsme se vyrovnat ještě s jinou
věcí. V Roztokách v té době vládla tři
nezávislá uskupení a jejich členové
k nám začali podávat přihlášky, což
jsme nepovažovali za dobré. Měli jsme
nedostatek lidí, ale přitom jsme museli
odolat tomuto tlaku. Proto jedno z prv-
ních usnesení naší organizace bylo, že
dáme přednost novým tvářím, dosud ne-
spojeným s místní politikou. To se uká-
zalo takticky správné. Po tomto usnese-
ní bylo mnoho přihlášek staženo a my
jsme mohli začít oslovovat osobnosti,
o které jsme opravdu stáli, a postupně
jsme kandidátku sestavili.
Jakým způsobem jste poprvé vybíra-
li lídra?

Původně jsem měl představu, kdo by
tuto roli na sebe mohl vzít. Ten pán byl
ale skromnější typ, ne rozený lídr, a na-
konec jsem byl rád, když jsem ho pře-
svědčil aspoň jako řadového kandidáta.
Hledal jsem tak dlouho, až jsem nikoho
nenašel. Takže to zbylo na mě.
Počítal jste s tím, že byste se hned
po prvních volbách mohl stát sta-
rostou?

Když už jsem byl lídrem, šel jsem do
toho se vší vervou. Kdyby člověk nebyl
přesvědčen, že má šanci vyhrát a stát se
starostou, může to zabalit rovnou. Voliči

na kampani, na nasazení člověka, pozna-
jí, jestli do toho jde absolutně a naplno.
Vy sám jste v té době v Roztokách
bydlel teprve pět let a moc lidí vás tu
neznalo. Jak jste to řešili?

S kolegy jsme vymysleli, co by tu šlo
udělat. Připravili jsme kampaň – v tom
jsem měl výhodu, protože jsem jako tis-
kový mluvčí topky získal aspoň nějakou
zkušenost, jak se kampaně dělají. A zada-
řilo se. Skončili jsme těsně druzí za tý-
mem tehdejší starostky, která se ovšem za
čtyři roky na radnici stihla téměř s kaž-
dým pohádat, takže měla nulový koaliční
potenciál. Na rozdíl od nás, protože my
jsme se celkem rychle dohodli s dalšími
subjekty na vytvoření koalice.
Předpokládám, že jste v prvním voleb-
ním období asi neměl možnost čerpat
ze zkušeností své předchůdkyně?

Ne, to opravdu nešlo. Ale měli jsme
výhodu, že v koalici vedle nás, kteří
jsme byli nováčci a ODS, jež se také ge-
neračně obměnila, bylo i místní hnutí
Sakura a jeho zástupce, který mi dělal
místostarostu, roztockou radnici v minu-
losti vedl. Ten mi zprostředkoval určité
historické znalosti a zkušenosti s vede-
ním města. Z hlediska mé předchůdkyně
starostky bylo už předání funkce poměr-
ně bleskovou záležitostí, kdy jsem do-
stal klíče od kanceláře, klíče od služeb-
ního vozidla, a to bylo v podstatě všech-
no. Dva projekty ve skříni, všechno
prázdné. Paní starostka zabouchla dveře
a zmizela a co se týče dalšího vývoje,
tak se naopak chovala jako taková ta za-
rytá opozice, která je vždy proti všemu.
Jaký to byl pocit, když jste v osma-
dvaceti letech stál s těmi klíči od auta
a klíči od kanceláře v jinak prázdné
budově úřadu?

Takový zvláštní pocit. Večer předtím
proběhlo ustavující zastupitelstvo, které
bylo sice dramatické, ale i milé, protože

co jsme si dohodli, to jsme tam stvrdili
a člověk cítil podporu. A najednou jsem
zůstal sám v kanceláři a říkal si – dobře,
tak co budu dělat? Byl jsem nejmladší
nejen v zastupitelstvu, ale patrně i na
radnici. A tak jsem vyrazil na obhlídku
úřadu, šel jsem se představit do všech
kanceláří, udělal první poradu a začali
jsme pracovat. Ihned jsme objevili hod-
ně kostlivců ve skříních. Některá klíčová
oddělení na úřadu dokonce úplně chybě-
la, například finanční odbor. Takže bylo
co dělat od začátku, já jsem do toho byl
vtažen a neměl jsem moc času přemý-
šlet, jak se při tom cítím.
Podle čeho jste rozhodovali, co bu-
dete dělat nejdřív a co až potom?

Priorita číslo jedna byla jasná. Kapacita

Místní organizace Roztoky patří v rámci středočeského kraje
mezi nejstarší a nejúspěšnější stranické buňky TOP 09. Už krátce
po založení zabodovala roku 2010 v komunálních volbách. A po
čtyřech letech na radnici dokázala vloni zisk znásobit navzdory
tomu, že na celostátní úrovni strana spíše ztrácela. Jaký je recept
na úspěch v komunální politice? Podle starosty Roztok Jana Ja-
koba (TOP 09) je to týmová práce a viditelné výsledky.

EXPERTNÍ SKUPINY

Politika TOP 09 neroste na stromech
ani nevzniká jako produkt sociálního
inženýrství. K její formulaci strana už
od roku 2010 využívá široké spektrum
odborníků, kteří v úzce oborově zamě-
řených expertních skupinách diskutu-
jí aktuální i předpokládané problémy
a hledají jejich možná řešení.

Do práce expertních skupin se rozhod-
ně nezapojují pouze lidé se stranickou le-
gitimací TOP 09. Přestože se jedná o čin-
nost nehonorovanou, ve velké míře se jí
účastní rovněž nestraníci se zájmem
o danou oblast, kteří jsou ochotni dát své
znalosti a zkušenosti k dispozici pravico-
vým politikům.

Struktura expertních skupin funguje
nejen na úrovni celostátní, ale také kraj-
ské. Např. v rámci středočeské TOP 09
pracuje v současné době hned osmnáct
těchto poradních sborů. Zaměřují se na-
příklad na dopravu, energetiku, fiskální
nebo sociální politiku, zdravotnictví,
podnikání či bezpečnost a korupci. Další
skupiny řeší třeba oblast informačních
technologií, práva, kultury, médií, pro-
blematiku občanské společnosti a církví

či vzdělání, vědy a výzkumu. V nepo-
slední řadě se diskutují také otázky sa-
mosprávy a obcí, zahraniční politiky, ži-
votního prostředí, zemědělství a venkova
či sportu a cestovního ruchu. 

Jednotlivé expertní skupiny navzájem
spolupracují. Jejich předsedové se perio-
dicky setkávají jak mezi sebou, tak s před-
ními politiky strany. Zástupce středočes-
kých expertních skupin takto počátkem
letošního roku sezvala místopředsedkyně
strany Helena Langšádlová, aby politické
představitele i sebe navzájem informovali
o tématech, jimiž se jednotlivé poradní
sbory zabývají či chystají zabývat.

K otázkám, které aktuálně řeší, vydá-
vají jednotlivé expertní skupiny tiskové
zprávy, články či komentáře, které se
poté publikují např. na webových strán-
kách či facebookovém profilu strany
nebo své výsledky prezentují ve formě
příspěvků na ideových konferencích.
Skupina zaměřená na životní prostředí
v poslední době např. vydala desatero ur-
čené pro komunální politiky ve vztahu
k životnímu prostředí, mediální skupina
prezentovala stanovisko k nyní diskuto-

vané otázce svobody panoramatu a sku-
pina se zahraničně-politickou orientací
představila pojetí konzervativních hod-
not v této oblasti.

Dalším typem výstupů mohou být na
krajské úrovni např. diskusní kluby či se-
mináře, které zprostředkují znalosti o ur-
čité konkrétní problematice např. zájem-
cům z řad zdejších komunálních politiků
TOP 09. Jednou z úspěšných akcí tohoto
typu byl letos seminář věnovaný otázce
sociálního bydlení, který připravila ex-
pertní skupina se zaměřením na sociální
politiku. S důležitými poznatky, k nimž
se dobraly, se expertní skupiny obracejí
také na krajský výbor TOP 09 či na za-
stupitele, radní nebo poslance TOP 09 ve
Středočeském kraji.

Výstupy krajských expertních skupin
pomáhají TOP 09 utvářet volební pro-
gram v kraji. Předsedové krajských ex-
pertních skupin se však také stávají členy
celostátních poradních sborů. Získávají
tak možnost přenášet svá témata na cen-
trální úroveň, kde jejich podněty a výstu-
py mohou při realizaci praktické politiky
využívat celostátní orgány TOP 09. 

REÁLNÉ POLITICKÉ KROKY TOP 09 
SE RODÍ V DISKUSÍCH EXPERTŮ

Jak se po šesti letech od založení vy-
vinula vaše místní organizace?

V tuto chvíli máme kolem patnácti čle-
nů. Nicméně v zastupitelstvu sedíme
členové jen tři, zbytek jsou sympatizan-
ti. Myslím, že mnohde to funguje stejně.
Na schůze roztocké organizace jsou zvá-
ni všichni, kdo do naší party patří, bez
ohledu na členství. Scházíme se každý
měsíc, bavíme se, co nás čeká na zastu-
pitelstvu a co je nového obecně, disku-
tujeme nápady, se kterými lidé přicháze-
jí. Dohromady je nás zhruba třicet.
Z jakého důvodu podle vás řada lidí
nevstupuje do TOP 09, ačkoli se
účastní její práce na úrovni plno-
hodnotných členů?

To může být různé. Někteří nechtějí
být se stranou až tolik svázaní kvůli pra-
covním okolnostem nebo proto, že pů-
sobí ve vedení různých spolků, třeba fot-
balu nebo Sokola, které jsou svou pova-
hou jakoby nadstranické. To naprosto
chápu. Na druhé straně je v médiích čas-
to podsouváno, že být politikem je han-
ba a „dělat politiku“ je synonymem pro
„krást“. Mnoho lidí má ten názor uložen
v podvědomí a je potřeba zapojit je a po-
stupně s nimi pracovat, aby pochopili, že
to tak není a časem třeba dospěli k ná-
zoru, že jim nic nebrání vstoupit i do-
vnitř do strany. 
Co byste poradil lidem, kteří nejsou
spokojení s tím, jak je řízeno jejich
město nebo obec?

Nechme stranou, že někteří lidé jsou
nespokojení už z principu, ale sami by
město řídit nechtěli nebo neuměli lépe.
Hovořím tedy pro ty, kdo mají opravdu
upřímnou snahu o zlepšení. Určitě je lep-
ší být aktivní, obklopit se více lidmi, pro-
tože jeden bojovník v poli málo zmůže.
Vybrat si lidi s podobnými názory na to,
co by v dané obci mělo fungovat jinak, co
by se mělo změnit. Začít ty své názory
prezentovat a zkusit něco dělat i bez účas-
ti v zastupitelstvu. Aktivity v nejrůzněj-
ších spolcích a organizacích, nezištná
práce pro spoluobčany jsou určitě cestou,
jak postupně věci měnit. Když pak něko-
lik aktivních lidí dá dohromady kandidát-
ku, mohou uspět a po volebním úspěchu
se vrhnout do práce s plnou vervou.
Děkuji za rozhovor. Martina Řehořová

roztocké školy už ve chvíli, když jsme na-
stoupili, nedostačovala. Zdědili jsme pro-
jekt, který byl sice hezký, ale z několika
důvodů nerealizovatelný. Reálně hrozilo,
že děti se nebudou mít kde učit, jedno-
značnou prioritou číslo jedna bylo tedy co
nejdřív zvládnout rozšíření základní ško-
ly. Druhé v pořadí bylo rozšíření kapacity
školek, protože když jsme začínali, byl
převis asi 140 dětí. Další věci jsme začali
řešit průběžně. Spoustu silnic, kde chyběl
kvalitní povrch, bylo třeba opravit, a tak
jsme stanovili pořadí, podle kterého je ře-
šíme dodnes. Hlavním kritériem pro určo-
vání priorit byla vždycky potřebnost.
Dnes, když priority nejsou už tak
zjevné, postupujete stejně?

Dneska postupujeme už trošičku jinak.
Nezačínáme roztlačovat parní lokomoti-
vu, ona už nám jede celkem svižným
tempem, takže můžeme plynule navazo-
vat na to, co jsme nedokončili. Absolut-
ní prioritu nyní nemáme, ale stanovili
jsme si pro toto volební období základní
cíle, které bychom chtěli zvládnout
a běží nám spousta menších, nicméně
zajímavých projektů.
Co jsou podle vás podstatné kroky ke
správnému řízení města nebo obce?

Základem je udělat pořádek v hospo-
daření. Dělat všechno transparentně,
všechno zveřejňovat, soutěže vypisovat
co nejotevřeněji. Přesoutěžit smlouvy,
které jsou pro město nevýhodné. Hledat
úspory, protože aby člověk mohl začít
stavět a dělat věci pro lidi, musí na to mít
a ty peníze musí někde najít. Když jsme
převzali řízení města, na investice nám
zbývalo pět milionů ročně, teď můžeme
proinvestovat 35 miliónů. Projekty při-
pravovat s rozumným rozpočtem, ale
přesto hezky. Pak je potřeba mít opravdu
dobrý tým. A poslední důležitou věcí je
prezentace. Umět veřejnost seznámit
s výsledky práce a s lidmi, kteří za tou
prací stojí, je naprosto klíčové.
Když jste kandidoval poprvé, dostal
jste asi šest set preferenčních hlasů.
Vloni jste jich dostal dvojnásobek.
Pokud dobře počítám, hlasoval pro
vás po čtyřech letech na radnici
zhruba každý druhý roztocký volič
z těch, co přišli k urnám. Co si mys-
líte, že bylo pro tento úspěch rozho-
dující?

To je jednoznačné. Já jsem zosobněním
celého našeho týmu, který prostě odvedl
kus dobré poctivé práce. Výsledky byly
hmatatelné a viditelné. Na jedné straně to
je zmíněná dostavba školy, školky, silni-
ce, věci, na které se dá opravdu sáhnout.
Patří sem ale i způsob komunikace, kte-
rý jsme ve vztahu k občanům zavedli.
Pořádáme řadu nových městských akcí,
jako jsou třeba setkání se seniory nebo
TOP pivo se starostou, kam může každý
občan přijít a přímo mi říci, co si myslí.
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Z POLITICKÉ KUCHYNĚ

VÁNOČNÍ KAPR NAČERNO
NINY NOVÁKOVÉ

ZÁBAVA

Víme, co chceme

MENU:
Polévka:

Rybí s jikrami, smažená houstička
Studené předkrmy: 

Čočka nakyselo
Kapr načerno servírovaný s vánočkou

Hlavní chod:
Smažený kapr s bramborovým salá-
tem, jablečný křen

Desert:
Jablečný závin a vánoční cukroví

KAPR NAČERNO:
Potřebujeme: Porce kapra bez kůže,

kořenovou zeleninu, sušené švestky, ry-
bízový džem, švestková povidla, mand-
le, rozinky, perník na strouhání, malý
krajíček tvrdšího chleba, ocet, máslo,
sůl, bobkový list, nové koření, celý pepř

Postup: kapr načerno se připravuje 23.
prosince

Úprava ryby: Tenčí porce kapra
opláchneme a vložíme do vroucí vody
s octem. Povaříme asi 10 minut. Potom
vyjmeme z vody necháme vychladnout.
Vhodné jsou i porce z ocasu, které ne-

jsou tolik oblíbené na smažení. Používá-
me vždy rybí maso bez kůže.

Černá omáčka: Na másle osmahne-
me na proužky nakrájenou kořenovou
zeleninu (vhodná je zelenina pod svíč-
kovou). Přidáme koření: trochu soli, ně-
kolik kuliček celého pepře a nového ko-
ření, 1–2 bobkové listy. Zalijeme výva-
rem z ryby a dusíme při mírné teplotě
15–20 minut. Potom omáčku – stále na
mírném ohni – zahustíme celými suše-
nými švestkami, polévkovou lžící švest-
kových povidel, čajovou lžičkou rybízo-
vého džemu, nastrouhaným perníkem
a nastrouhaným krajíčkem chleba. Při-
dáme oloupané mandle a opláchnuté
rozinky. Pozor: omáčka ještě výrazně
zhoustne po zchladnutí.

Do mísy, ve které budeme pokrm
servírovat, vložíme porce kapra a za-
lijeme hotovou omáčkou tak, aby byla
ryba ponořena. Necháme chladnout
a houstnout do druhého dne.

Nepoužitá omáčka dobře chutná také
k pečené krůtě, která se u nás tradičně
připravuje na Boží hod vánoční.
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Na Vánoce křičí malý Filípek přes 
celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí,
stromeček hoří!“ „Říká se, že svítí, a ne hoří,“
poučí ho matka. Chlapeček za chvíli zase začne
křičet: „Mamí, mamí, 

záclony už také
svítí!“

„Milý Ježíšku, 
děkuji ti za dárek,“ povídá

Jenda. „To je maličkost,“ od-
povídá Ježíšek, „nemáš

zač.“ „Taky si myslím, ale
maminka mi přikázala

poděkovat.“
„Slyšel jsem, 

že v Třeboni byla surově 
potlačena demonstrace proti
vánočním svátkům.“ „A kdo

tam, prosím tě, demonstroval?“
„Kapři.“

Dvě blondýny se 
rozhodnou, že vyrazí do lesa 

pro vánoční stromeček. Bloudí po
lese hodinu, dvě, tři... Pak se ozve:

„Ivano, máš něco?“ „Ne, vůbec
nic. A ty?“ „Já taky ne. Tak co
kdybychom vzaly nějaký bez

ozdob?“
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Kapr načerno je součástí tradičního vánočního menu, které je
v naší rodině dodržováno, pokud vím, nejméně sto let.


