
PROSPERITA, VZDĚLANOST A DEMOKRACIE

Každá strana má své ideje. Ideám musíme věřit. Abychom jim věřili,
musíme jim porozumět. A abychom jim porozuměli, musíme o nich diskutovat. 

IDEOVÁ KONFERENCE TOP 09 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

pátek 9. října 2015 od 15:00h – do 20:00h

Sál Kulturního domu Bolatice

PROSPERITA
Podnikání: Bc. Jana Juřenová Msc. / Ing. Václav Mores

„Sociální ekonomika je moderní formou řešení témat sociální integrace nebo
místního rozvoje.“

 Sociální podnikání jako nástroj snižující dlouhodobou nezaměstnanost.

 Tradiční ekonomika nedokáže vždy řešit problémy, které s sebou přináší
(nezaměstnanost, sociální exkluze některých skupin obyvatel).

 Sociální ekonomika je moderní formou řešení témat sociální integrace nebo
místního rozvoje.

 Specifický druh podnikání, ve kterém je ekonomická činnost v rovnováze s
uspokojováním veřejně prospěšných zájmů komunit, a tím i společnosti jako celku.

Životopis: Bc. Jana Juřenová Msc.–   47 let, vystudovala Evropský polytechnický institut v Uherském Hradišti, obor finance a právo. V
současné době studuje na vysoké škole BIBS MCS in Management Studies. Je ředitelkou LIGA o.p.s. a Aperkom o.p.s. Bruntál. Je 
členkou Klubu sociálních podnikatelů, dále je poradkyni- konzultantkou pro rozvoj sociálního podnikání Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR v projektu „ Podpora rozvoje sociálního podnikání v ČR“. Dále je manažerkou pracovní skupiny Zaměstnanost a 
socioekonomický rozvoj Osoblažska. Od roku 2013 je prezidentkou Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a od roku 2014 
členkou pracovní skupiny pro vytvoření věcného záměru zákona o sociálním podnikání (při Úřadu vlády ČR).



Hospodaření v krajině: Mgr. Herbert Pavera

„Půda nám byla svěřena k užívání a my máme závazek vůči našim dětem.“

 Zemědělství nelze vnímat pouze jako byznys, ale také jako službu občanům.

 Posílení vnímání „zemědělství jako součást veřejné služby“.

  Finanční podpora zemědělství není jen podporou zemědělců samotných, ale také podporou 
šetrného zacházení s půdou a krajinou.

 Podpora diverzifikovaného zemědělství - podpora rozmanitosti jak v pěstování, tak v chovu i ve 
výrobě potravin.

 Nutnost udržovat velkou mírou opatrnosti při genetické úpravě plodin.

Životopis: Mgr. Herbert Pavera – 57 let, ženatý, 2 děti. Vystudoval učitelství matematiky a chemie pro základní i střední školy na 
Pedagogické škole v Ostravě. Učil na základní škole v Opavě - Kylešovicích, kde  v letech 1992 až 1998 byl na této škole ředitelem.

V komunálních volbách v roce 1990 byl poprvé zvolen do Zastupitelstva obce Bolatice v okrese Opava. Mandát zastupitele obhájil i 
v komunálních volbách v roce 1994, kdy byl zvolen členem rady obce jako nestraník za "Sdružení nezávislých kandidátů.“ V letech 
1997 až 1998 působil jako neuvolněný místostarosta obce.

V komunálních volbách v roce 1998, kdy Herbert Pavera úspěšně kandidoval jako nestraník opět za "Sdružení nezávislých 
kandidátů", byl zvolen starostou obce. Funkci zastupitele i starosty pak obhájil ještě v komunálních volbách v roce 2002 (nestraník 
za SNK-ED), v komunálních volbách v roce 2006 (nestraník za SNK-ED), v komunálních volbách v roce 2010 (nestraník za TOP 09) a 
rovněž v posledních komunálních volbách v roce 2014 (nestraník za TOP 09) .

V roce 2006 byl Herbert Pavera zvolen předsedou svazku obcí a měst na Hlučínsku - Sdružení obcí Hlučínska a je jim i dnes.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval ze čtvrtého místa v Moravskoslezském kraji jako nestraník za TOP 
09 a byl díky 2 719 preferenčních hlasů zvolen.



Úcta k přírodě: Ing. Radan Seidler

„Pouze respektovat fakt, že nejsem na světě sám, a že využívám jen to, co mi bylo propůjčeno.“

 TOP 09 je politická strana, která respektuje životní prostředí jako prostor pro další
vývoj lidstva.

 Prosperita = neustálý technologický rozvoj lidstva vpřed s udržitelným „neplýtváním“
zdrojů životního prostředí. 

 Beru-li zdroj z přírody, měl bych přemýšlet, jak ho efektivně využít a jak ho přiměřeně 
nahradit. 

 A vědět, že pokud si něco vezmeme, musíme to taky vrátit, abychom si příště mohli vzít 
znovu.

Životopis:  Ing. Radan Seidler - 44 let, ženatý, má 2 děti. Informatik v logistické společnosti Absolvoval obor Systémové inženýrství a 
informatika, Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě v roce 1994. je členem TOP 09 od založení strany. V období 2010-2014 byl 
členem zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Slezská Ostrava a člen komise životního prostředí rady městského obvodu 
Ostrava-Slezská Ostrava. Spolupracuje se Sportovním klubem Mušketýr Slezská Ostrava. 

Z hlediska ekologického je snaha především o prosazení rozumného modelu městské hromadné dopravy v Ostravě a její 
popularizaci. Podpora jezdeckého sportu jako rozumné alternativy trávení volného času městských dětí – péče o živé tvory 24 hodin
denně 7 dnů v týdnů, úcta k přírodě. 

Školství: Mgr. Pavel Netušil 

„Školské reformy v tomto století jsou cestou omylů dlážděnou dobrými
úmysly.“

České střední školství a jeho bolavé paty:

 Nastává „kompetenční vakuum“

 Pedagogové nevědí, za co jsou vlastně odměňováni.

 Nízká motivace studentů mít všeobecný přehled.

 Financování závislé na počtu žáků.



 Učitel není zodpovědný za úspěšnost a výkon studenta.

 Studenti (i rodiče) rádi podléhají přestavě, že „ se učí pro známky“

 Přísný učitel je pod soustředěným tlakem studentů, rodičů a většinou i vedení školy.

 Učitel je motivován k benevolenci, „aby měl klid“

 Student o znalosti nestojí (pokud ano, pak výhradně pouze o znalosti vyžadované VŠ při 
Pzk).

 Stát platí střední školství s nadějí na všeobecně vzdělanou populaci.

Životopis: Mgr. Pavel Netušil - 44 let, ženatý, 2 děti. Učí na Masarykově gymnáziu v Příboře biologii, matematiku a informatiku a 
výpočetní techniku. Členem je TOP 09 je od roku 2010 a zakládal  místní organizaci TOP 09 Příbor, kde je od samého počátku jejím 
předsedou. V letech 2010 i 2014 úspěšně kandidoval v komunálních volbách. Je zastupitelem města Příbor a zároveň ve finančním 
výboru a několika komisích.

VZDĚLANOST

Rodina a morálka: MUDr. Jitka Chalánková – poslankyně PSP ČR   (TOP 09)

„Rodina je tam, kde život začíná a láska nikdy nekončí."

Již  před  více  jak  rokem  upozornila  na  odebírání  dětí  v  severských  zemích.
Dlouhodobě se nyní věnuje tomuto problému a intenzivně hledá řešení.

 K rodině by měla mít společnost úctu a uznávat ji. 

 Stát by neměl do fungování rodiny příliš zasahovat. 

 ,,Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí." 

Co se paní poslankyni podařilo prosadit?
 tzv. kompenzace v případě nevyplaceného odstupného. Poradny pro rodiny mohou nadále

využívat služeb mediátorů z řad odborníků – nejen advokátů.
  Uspěla se zákonem o snížení hluku při vysílání reklamy v televizi.



 Je spolupředkladatelkou zákona o registru smluv. Podle tohoto je smlouva s veřejnou 
správou platná až po zveřejnění. Jde o součást projektu, tzv. Rekonstrukce státu. Do této 
významné protikorupční iniciativy se zapojila a podepsala ji mezi prvními.

 Ve Výboru pro evropské záležitosti zpracovala 18 zpravodajských zpráv – především z 
oblasti zdravotních zákonů a zákonů týkajících se ochrany spotřebitele.

 Intenzivně se zabývá problematikou a hledáním řešení odebírání dětí v severských zemích.
Nejznámější je případ dětí Michalákových.

Životopis: MUDr. Jitka Chalánková - 58 let, vdaná, má 4 děti. Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor
všeobecné lékařství. Pracovala do roku 1995 jako dětská lékařka v nemocnici v Prostějově, nyní na částečný pracovní úvazek.  Je
společnicí  ProMedica s.r.o., provozovatele nestátního zdravotnického zařízení – diagnostika a odborné ambulance.
V období 2004 - 2008 pracovala jako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, kde jí byly svěřeny kompetence v oblasti sociálních
věcí, životního prostředí a zemědělství. Od roku 2010 je poslankyní Parlamentu České republiky. Je zároveň členkou Zastupitelstva
Olomouckého kraje  (2004  -  2016),  členkou Komise Rady  Olomouckého  kraje  pro  prevenci  kriminality  a  členkou  správní  rady
Univerzity Palackého v Olomouci.

Konzervativní hodnoty: Bc. Tomáš Velička - krajský předseda TOP 09 Moravskoslezský kraj

"Konzervatismus je jistota.“

 Konzervatismus je otevřená tendence bránit se rychlým změnám a podporovat
tradiční normy.

 Konzervativce nelze automaticky ztotožňovat s politickou pravicí; zejména
německá a rakouská konzervativní politika má tradičně nakročeno do
politického středu.

 Konzervativci obhajují kontinuitu společenského vývoje, nebrání se pokroku, ale odmítají 
revoluce.

 Andrew Heywood - vychází z uvědomění si nedokonalosti člověka a za základy 
konzervatismu považuje dodržování tradic.

Životopis: Bc. Tomáš Velička - 46 let, ženatý, 2 děti. Do roku 2012 byl  krajským školským koordinátorem prevence. Od 
roku 2013 je ředitel Poradny pro primární prevenci. Je členem TOP 09 od  roku 2009. Od dubna 2011 je předsedou 
regionální organizace Nový Jičín a 6.6.2015 byl zvolen do funkce krajského předsedy TOP 09 Moravskoslezského kraje. 



V letech 2011-2014 byl zastupitelem a radním města Bílovce.

DEMOKRACIE

Bezpečnost, demokracie a perspektiva: Ing. Jaromír Štětina- poslanec Evropského
parlamentu.

(TOP 09 a Starostové a nezávislí), člen Poslaneckého klubu Evropské lidové strany 

(Křesťanských demokratů) za TOP 09 a Starosty a nezávislé.

Český novinář, spisovatel a pravicový politik, antikomunista. Nejvíce je znám jako válečný reportér z 
oblastí bývalého Sovětského svazu a v současnosti jako bojovník za zákaz komunismu.

„Člověk má mít před sebou vzor. Pro mne to je velký ruský humanista Sergej Kovaljov, a jeho krédo: 
Porušování lidských práv nemůže být vnitřní záležitostí žádného státu. Díky Kovaljovovi jsem 
pochopil, že svět je jen jeden.“ 

Životopis Ing. Jaromír Štětina - 72 let, ženatý, 1 syn. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 1968 nastupuje jako  
elév do Mladé fronty .Po vpádu ruských vojsk, dostal vyhazov. Začátkem roku 1969 nastupuje jako pomocný dělník v tehdejším 
národním podniku Geologický průzkum. V letech 1970 – 1978 Štětina dálkově vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, obor geologie. 

V sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech pak uspořádal přibližně dvacet pět přírodovědných a sportovních výprav na 
Sibiř a do asijských zemí. Je zakladatelem českého raftingu.

V letech 1987 až 1989 pořádá v tehdejším Československu série politických přednášek. 

Koncem roku 1989 se stává spoluzakladatelem Syndikátu novinářů a koncem roku 1989 nastoupil jako novinář do znovu založených
Lidových novin. 

V lednu 1990 odjíždí jako zpravodaj Lidových novin do Moskvy. V roce 1992 zakládá Nadaci Lidových novin, stává se jejím prvním 
ředitelem. V letech 1993-1994 je šéfredaktorem Lidových novin. 

V roce 1994 zakládá spolu s Petrou Procházkovou soukromou novinářskou agenturu Epicentrum, od té doby je jejím šéfredaktorem.



Jako reportér se specializuje na válečné konflikty v Evropě, Asii a Africe. Jako novinář a filmař pracoval ve více než dvaceti válečných
konfliktech. Je autorem stovek různých statí, deseti knih, mnoha desítek dokumentárních filmů a velkého množství rozhlasových a 
televizních pořadů. 

Díla:  

Knižní tvorba:

VÝPRAVA ZA ČESKÝMI ČERTY: 2005, Epochální encyklopedie pekelných historií v Čechách

VYKRADAČI HROBŮ: 2004, povídky o válce a o lásce, které se odehrávají od Kavkazu po Afriku, v českém pohraničí i v současném 
Afgánistánu, Iránu, na Sibiři i na Balkáně, v Americe i v Paříži. Mají jedno společné: v krizové a vyhraněné situaci, jakou může 
přinést jen válka, jsou vítězové i poražení vedeni touhou po lásce, vědomě i nevědomky. 

STOLETÍ ZÁZRAKŮ: 2000,  povídky-válečné příběhy, kde hrdiny jsou lidé v nouzi, v tísni, kterou jim přinášejí zlomové dějinné události 
a třebaže je drtí osud, zůstávají lidmi. 

SOUOSTROVÍ NADĚJE:1990, po stopách stalinských koncentračních táborů na řece Kolymě.

Filmová a dokumentární tvorba:

NÁŠ ČLOVĚK V BAMIÁNU: 2003, dokument, který nahlíží do zákulisí české humanitární pomoci v Afghánistánu a do tamního života.

6. POLNÍ V AFGHÁNISTÁNU: 2002, film o českých lékařích a vojácích z 6. polní nemocnice v Afghánistánu, kde pobývali na misi v 
roce 2002 přes šest měsíců

ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA: 2000, novináři české agentury Epicentrum – Petra Procházková a Jaromír Štětina prožili s kamerou v 
ruce devět dní v obklíčeném městě Groznyj. Unikátní záběry, které zachycují situaci obyvatel čečenského města Grozného 
obleženého ruskými jednotkami. Ta tento dokument  převzali v dubnu 2001 reportér Jaromír Štětina a ředitel společnosti Člověk v 
tísni Tomáš Pojar ve Washingtonu cenu Univerzity Johnse Hopkinse.

NIKDO NESMÍ NIC SLYŠET: 1999, pohled na autorativní režim běloruského prezidenta Lukašenka. Agenti Moskvy v křeslech ministrů 
místní vlády. Touha po svobodě a nezávislosti na jedné straně a obdiv a oddanost nekompromisnímu vládci na straně druhé a 
obyčejný strach lidí cokoli vyslovit.


