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ÚVODNÍK

Vážení přátelé,

přinášíme Vám třetí číslo Zpravodaje TOP 09 

Regionu Liberec, ve kterém si můžete přečíst 

shrnutí výsledků celostátního sněmu TOP 09 a 

komentář poslance a krajského zastupitele za TOP 

09 Václava Horáčka k průběhu celostátního 

sněmu. V dalších článcích se můžete seznámit 

s průběhem návštěvy ministra zdravotnictví Leoše 

Hegera v Libereckém kraji nebo akcí pořádanou 

při příležitosti oslavy státního svátku 17. listopadu. 

PETR BUŠANSKÝ                                                                         

předseda Regionálního výboru TOP 09 Liberec

                                                                                                                                                           

Celostátní sněm TOP 09

Ve dnech 22. a 23. října 2011 se v Novém
Adalbertinu, v Hradci Králové, uskutečnil 2. 
celostátní sněm TOP 09, který zvolil vedení 
strany. Předsednický post obhájil Karel 
Schwarzenberg a kromě Miroslava 
Kalouska, který se stal opět prvním 
místopředsedou a druhý mužem strany, 
delegáti potvrdili dosavadní funkcionáře: 
Jaromíra Drábka, Pavola Lukšu a Marka 
Ženíška. Nově mezi členy nejužšího vedení 
poslali zástupci TOP 09 Helenu 
Langšádlovou.

Podobně jako v případě předsedy Karla 

Schwarzenberga byla i volba prvního 

místopředsedy jednoznačná. Miroslav Kalousek 

získal v elektronické tajné volbě 162 hlasů, tedy 

95,29 procenta. Miroslav Kalousek, který 

přiznal, že své funkci někdy z legrace říká „Náčelník 

generálního štábu Jeho Jasnosti“, slíbil, že bude 

koordinátorem týmu TOP 09. Varoval zároveň 

před příchodem další krize: „Obávám se, že Evropa 

stojí na prahu vleklé finanční krize, která sice 

neohrozí český bankovní systém, ale vyvolá krizi 

poptávky, tedy krizi hospodářskou. Není 

vyloučeno, že budeme čelit větším dopadům než 

v roce 2009. Je povinností vůči našim voličům 

nezpanikařit, nepodlehnout populismu. Dluhovou 

krizi nelze řešit dalšími bezhlavými dluhy tak, jako 

nedává smysl hasit požár rafinerie benzinem,“ 

uvedl ve svém předvolebním proslovu Miroslav 

Kalousek.

„Musíme počítat s tím, že pod heslem ‚protikrizová 

opatření’ budou rozličné skvěle organizované 

menšiny usilovat o peníze neorganizované většiny, 

které se říká daňoví poplatníci. To je věčná bitva 

ve veřejných zdrojích, která v krizových časech 

vždy zesílí. Klasickým příkladem, který si pro
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názornost půjčuji z minulé krize, je tzv. šrotovné, 

popřípadě z komunální politiky tunel Blanka. Naší 

úlohou bude vždy stát na straně té neorganizované 

většiny. Je to úloha nevděčná, protože organizované 

menšiny se na rozdíl od neorganizované většiny 

dokážou reálně revanšovat. Pro nás, jako pro jedinou 

stranu, která není klientelistická, je to však úloha 

povinná,“ dodal.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek řekl, 

že TOP 09 prokázala, že je opravdovou konzervativní 

stranou. A poděkoval za příležitost, že mohl svoji 

politickou kariéru odstartovat právě před dvěma lety 

při vzniku TOP 09. Předsedkyně středočeské 

organizace TOP 09 a poslankyně Helena Langšádlová, 

která v čele TOP 09 nahrazuje senátorku Ludmilu 

Müllerovou, připomněla, že každá demokratická 

společnost musí stát na dvou pilířích, jedním je vláda 

práva a druhým hodnoty a poukázala na blížící se 

krajské volby. „Úspěch v nich je jedním z našich 

hlavních cílů, ráda bych k tomu přispěla. Každá naše 

kritika stávající politiky krajů musí být věcná a 

provázaná návrhy řešení,“ míní budoucí kandidátka 

na hejtmanku.

„Máme jedinečnou šanci, některé země v Evropě 

s reformami ještě nezačaly, některé začaly později. 

Lidé nám dali důvěru, máme příležitost, máme 

klíčová ministerstva a máme jasno v tom, že 

neusilujeme o popularitu za každou cenu. Sněm 

potvrzuje vizi pro zemi, se kterou jsme přišli,“ 

připomněl delegátům místopředseda Marek Ženíšek

z plzeňské organizace strany.

Svůj místopředsednický post obhájil také předseda 

moravskoslezské organizace Pavol Lukša. Ten 

varoval před vstupem lidí, kteří berou TOP 09 pouze 

jako výtah moci a jednu z poznámek věnoval také 

volebním preferencím TOP 09. „Existují rozdíly 

v přístupu k reformním krokům mezi námi a dalšími 

koaličními partnery. Je to za cenu poklesu preferencí. 

Nejhloupější by však bylo podlehnout číslům a 

znevěrohodnit vše populismem, podobně jako jsme 

toho svědky u našich koaličních partnerů,“ uvedl 

Lukša.

Z hlediska Liberecké krajské organizace TOP 09 obhájil 

post místopředsedy strany a členství v předsednictvu 

strany Jaromír Drábek, který rovněž zasedne ve 

výkonném výboru strany, kde ho za Liberecký kraj 

doplní z titulu své poslanecké funkce poslanec 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 

člen zastupitelstva Libereckého kraje za TOP 09

Václav Horáček a třetím členem výkonného výboru 

za Liberecký kraj byl na celostátním sněmu zvolen Jan 

Drahozal (člen výboru krajské organizace TOP 09 

Liberec a člen výboru regionální organizace TOP 09 

Semily).

Celostátní sněm TOP 09 pohledem 

Václava Horáčka

Václav Horáček

poslanec PS PČR, člen zastupitelstva 

Libereckého kraje za TOP 09, místopředseda 

KV TOP 09 Liberec

Sněm TOP 09 se konal 22. a 23. října v Hradci Králové. 

Byl to historicky druhý celostátní sněm TOP 09 a 

strana si na něm zvolila nové stranické vedení. 

Nálada, která panovala po celý sněm, byla i přes 

pracovní náročnost sympaticky pozitivní. Delegáti byli 

do sálu svoláváni hudbou na lesní roh. Zároveň na 
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velkoplošné obrazovce probíhal klip, který připomínal 

Krkonošské pohádky. Nad řečnickým pultem mohli 

diváci také pozorovat osobité heslo „Nepostávat, 

nekoukat, makat“.

Během prvního dne bylo na programu zhodnotit 

průběh reforem koaliční vlády a diskutovat nad 

současnou i budoucí situací země. Neděle byla dnem 

voleb do nového vedení strany. Výběr nejvyššího 

představitele TOP 09 byl jednoznačný a byl opět zvolen 

Karel Schwarzenberg. Také první místopředseda 

Miroslav Kalousek byl znovu jmenován do své funkce, 

kterou sám s humorem nazývá „Náčelník generálního 

štábu Jeho Jasnosti“. 

Překvapením pro veřejnost byla informace, kdy strana 

oficiálně oznámila, že jejím kandidátem na příští volbu 

prezidenta bude Karel Schwarzenberg. To v případě 

nejen přímé volby, ale také za podmínek, že budou volit 

zákonodárci.

Celý sněm TOP 09 byl velmi úspěšný, nejenom svoji 

nezapomenutelnou atmosférou, ale také prospěšnou 

diskusí a formulováním programu TOP 09. Musíme se 

zaměřit na aktuální problémy našeho státu, ale také na 

lepší budoucnost. Avšak je potřeba si uvědomit, že 

pozitivní výsledky nepřijdou bez pořádné práce a 

„utahování opasků“.

Návštěva ministra zdravotnictví 

Leoše Hegera v Libereckém kraji

V úterý 11. října navštívil Liberecký kraj ministr 

zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger, Csc. První 

ministrova zastávka byla na Střední zdravotnické škole

v Turnově, která oslavovala 50. výročí založení školy.

Program ministra zdravotnictví pokračoval 

v Nemocnici Jablonec, kde ministr na setkání s lékaři a 

sestrami prezentoval reformy a jejich dopad. Po 

ministrově vystoupení následovala více než hodinová 

diskuze, během níž Leoš Heger zdůraznil nutnost 

stanovení jasných pravidel ve zdravotnictví.

Odpoledne pokračoval ministrův program v krajském 

městě, kde se Leoš Heger sešel na neformálním obědě 

se členy liberecké TOP 09. Přítomen byl předsedka 

krajské organizace Jiří Kočandrle, poslanec a 

místopředseda krajské organizace Václav Horáček, 

předsedové regionálních organizací z Liberce a 

Jablonce nad Nisou Petr Bušanský a Petr Pošmourný a 

pozdravit ministra přišli i další členové městské 

organizace TOP 09. Po setkání se členy následovalo 

setkání s libereckými lékaři v prostorách liberecké 

nemocnice, kde ministr představil lékařům chystané 

zákony a novelizace, a poté již Leoš Heger zamířil do 

poslední zastávky na jeho cestě, jíž bylo setkání s 

odbornou veřejností, pod záštitou města Česká Lípa.

Z MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ TOP 09

Svoz komunistického odpadu

Antonín Černý

V památečný den státního svátku 17. listopadu měli 

občané Vratislavic nad Nisou a Liberce ojedinělou 

možnost zúčastnit se akce Svoz komunistického 

odpadu, kterou pořádaly místní organizace TOP 09 ve 

Vratislavicích nad Nisou a Liberci.

Účelem nebylo veřejné pálení sesbírané komunistické 

literatury či jiných komunistických relikvií. Akcí jsme 

chtěli poukázat na to, že od sametové revoluce sice 

uběhlo již dvaadvacet let, ale i přesto jsme jako národ 

stále neřekli této svobodu a demokracii pošlapávající 

politické straně jasné NE. Naopak, v poslední době se 
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dokonce u části našich spoluobčanů začíná zesilovat 

nostalgické vzpomínání na období více než čtyřiceti let 

nedemokratického režimu, omezujícího práva a 

svobody svých obyvatel.

Jako členové konzervativní strany, vycházející v 

politickém životě z evropských tradic křesťansko-

židovské kultury, dbáme na morální hodnoty obsažené 

v jejím duchovním odkazu a tradicích, a s ohledem 

k demokratickým ideálům svobody a humanismu. 

které v naší zemi přežily i období nesvobody, odmítáme 

uchovávání symbolů nesvobody a komunistické 

zločinnosti. Je naší povinností přestat koketovat 

s odkazem této doby a bez ustání veřejně poukazovat 

na zločinnou povahu komunistické ideologie.

Jsme rádi za nespočet příznivých reakcí v průběhu 

konání naší akce – Svozu komunistického odpadu. 

Občany, které tato recese pobouřila, a byla jim proti 

vůli, chceme uklidnit, a ujistit, že tato akce nebyla 

zaměřena proti nikomu konkrétně, jelikož si vážíme 

každého člověka, nicméně považujeme za nezbytné 

vysvětlovat, i lidem s pozitivním pohledem na minulý 

režim, ideály svobody a humanismu, oproti 

pošlapávání základních lidských práv a svobod, s nimiž 

se mnoho našich spoluobčanů muselo setkávat před 

rokem 1989.

Jako strana TOP 09 chceme veřejně vystupovat jako 

obránci svobody a demokracie před jakýmkoliv zlem 

kořenícím v politických stranách, ať už na levici nebo 

pravici stranického spektra.
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ZPRAVODAJ REGIONU TOP 09 LIBEREC

vydává politická strana TOP 09 (Regionální organizace TOP 09 Liberec: č.o. 513, Moskevská 52/24, 460 01 

Liberec IV). Šéfredaktor: Pavel Maškarinec. Redakční rada: Vladimír Blažek, Zdeněk Chmelík, Tomáš 

Petrásek, Roman Piroch. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. 

Příspěvky můžete zasílat na adresu: zpravodaj@lib.top09.cz. Vychází: 28. 11. 2011.

PODPOŘTE NÁS

vážení členové a podporovatelé TOP 09 v libereckém regionu, pokud byste chtěli 

finančně podpořit TOP 09 (případně znáte někoho takového), navštivte naše webové 

stránky:

http://www.top09.cz/podporovatele/financni-podpora/

kde naleznete darovací smlouvu, včetně návodu na její vyplnění a zaslání. 

Důležité je při vyplňování smlouvy uvést účel sponzorského daru (např. provozní 

náklady RO TOP 09 Liberec, volební kampaň RO TOP 09 Liberec, apod.).

Děkujeme

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2011

Minimální výše: 400,-- Kč / rok (důchodce, student - 100,-- Kč/rok)
Číslo účtu: 109 090 90 / 5500 (Raiffeisen Bank)
Variabilní symbol:        513777
Specifický symbol.    členské číslo
Zpráva pro příjemce: ČP: Příjmení Jméno

Prosíme o úhradu členského příspěvku v co nejkratší době po obdržení členského čísla. Upozorňujeme, 

že členský příspěvek je z 60 % příjmem regionální organizace. Tzn., že v případě, že pošlete např. 400,-- Kč, RO 

Liberec obdrží 240,-- Kč. Členský příspěvek nelze odečíst ze základu pro daň z příjmu.




