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Kdo jen kritizuje, chová se jako

společenský terorista

říká Petr Matušina, kandidát TOP 09 do krajského zastupitelstva
Soukromý veterinární lékař Petr Matušina (61) z Lysé nad Labem
je zastáncem konzervativní a tradičně pojaté politiky, vedené zodpovědnými lidmi. Upřednostňuje politiku založenou na kultivované komunikaci, argumentaci a slušném jednání. Jeho zásadou je
sdělovat názory přímo a dokud je přesvědčen o jejich pravdivosti, pevně za nimi stát. „Mé lékařské povolání mě den co den učí, že
zdraví celku je závislé na zdraví orgánů. To nutně musí platit i v politice. Zdravé srdce Čech potřebuje zdravou a pevnou mysl,“ říká.
Co vás vedlo k tomu, abyste vstoupil
do politické strany?
Odjakživa jsem nabídkám vstoupit do
nějaké strany odolával, ačkoli by mi to
mnohdy bývalo přineslo nemalý osobní
prospěch. Teprve ve chvíli, kdy jsem situaci ve společnosti vyhodnotil jako
opravdu neúnosnou, učinil jsem zásadní
životní rozhodnutí a vstoupil do vznikající
TOP 09, do jejíhož čela se postavil člověk
s vysokým morálním kreditem, s úctou
k tradicím, hlásící se k odpovědnosti za jedince i společnost a vyznávající solidnost
jednání. To vše s vědomím, že náprava dosavadních problémů nebývá vždy populární. Ačkoliv již mám dost vlastních zkušeností s faktem, že sdělování pravdy nejen bolí, ale přináší i nepřátele a negativní
popularitu, rozhodl jsem se nabídnout své
síly k realizaci potřebných změn.
Co považujete za nejdůležitější věc,
kterou jste se v komunální politice
naučil?
Pokud je člověk ochoten být vnímavý,
naučí se při mé profesi nejen vztahům k lidem, ale pochopitelně i ke zvířatům a k životnímu prostředí, které zvelebovali naši
předkové. Když pak vidíte, jak vše kolem
ničíme, jste jen krůček od veřejné angažovanosti. Komunální politika mi dala pouze
jednu zkušenost a jedno přesvědčení. Zkušenost, že kdo nectí sliby podložené ústní
dohodou, nebude ctít ani sliby písemné.
Přesvědčení, že úspěchu se lze dobrat jen
na základě konsensu dosaženého hledáním myšlenek neovlivněných osobními
předsudky, stranickou zkostnatělostí
a oproštěných od nevraživostí.
Kterou část Středočeského kraje
máte nejradši?
Nedělám rozdíly mezi jednotlivými částmi, ale mám rád úrodnou zem a krásy lesa. Proto je mi dobře všude, kde je ještě aspoň trochu „čistá voda, čistý vzduch a dostatek zeleně“. Jenže právě to si neuváženě a často s požehnáním úřadů ničíme
i v případech, kdy to není nezbytně nutné.

Říká se, že Středočeský kraj patří
mezi nejzadluženější v republice.
Kolik je na tom pravdy?
Neznám konkrétní čísla zadluženosti
jednotlivých krajů a pochybuji, že nějaká
opravdu přesná a srovnatelná data existují.
Nicméně každý dluh je relativní. Záleží na
tom, do čeho jsou finance vloženy a zda
mají rozumnou a únosnou návratnost. To
neznamená jen schopnost generovat finanční zisk a dluh splatit, ale hlavně z té
půjčky vytvořit něco, co je dlouhodobým
přínosem. Proto je nutné hodnotit i dluh
kraje nejen jako číslo, ale v kontextu. Taková odpověď by ale byla spíše na hodně
dlouhou a odbornou studii.
Jaké kroky je třeba udělat, aby Středočeský kraj mohl investovat víc než
současná tři procenta rozpočtu?
Především najít politickou vůli všech
zvolených zastupitelů k překontrolování
veškerých dosavadních finančních toků
a jejich konsolidaci. Potom už stačí jen
naplnit literu zákona a hospodařit s péčí
řádného hospodáře. Již dávno bylo načase uvědomit si, že hospodaření stylem
„po nás potopa“ je špatnou variantou.
Vím, že tato odpověď je zjednodušující,
přesto ji považuji za ústřední myšlenku,
od které se vše odvíjí.
Na co konkrétně byste se chtěl v krajském zastupitelstvu zaměřit?
Abych se mohl na něco zaměřovat, musel bych být nejprve zvolen. To se pravděpodobně může stát jedině tehdy, když
mi kroužkováním dají voliči preferenční
hlasy. Ovšem jak jsem již řekl, devastujeme si svůj životní prostor a úřady včetně
toho krajského nejsou schopny, nebo spíš
ochotny zasáhnout. Betonujeme každou
volnou plochu a voda místo do půdy stéká do vodotečí a s sebou bere i úrodné
vrstvy půdy. Stavíme protihlukové betonové zdi místo výsadby zeleně, kterou naopak až vandalsky likvidujeme, zvláště
v okolí silnic, dálnic, ale i v obcích. Stavíme sklady a logistická centra na nejúrod-
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nější půdě naší země a nejsme schopni
trvat alespoň na nějakých rekultivačních
opatřeních. Stavíme různé nové spalovny,
chemické či průmyslové provozy a nejsme schopni zajistit, aby tyto provozy
dodržovaly právní normy, jejichž obsah
lze zjednodušeně charakterizovat jako
příkaz „neobtěžovat své okolí.“ Je potřeba
dále vypočítávat, na co vše z oblasti našeho životního prostředí bych se zaměřil?
Které z programových bodů volebního programu středočeské TOP 09
pro krajské volby považujete vy
osobně za důležité a jejich prosazení
byste vnímal jako největší přínos pro
obyvatele Středočeského kraje?
Jsem přesvědčen, že program je vyvážený. Bylo by tedy těžké a myslím, že
i špatné preferovat jen něco. Považuji za
nejdůležitější hospodařit co nejlépe
a udržet či zlepšit životní prostředí a životní úroveň obyvatel nikoliv brutální silou, ale dle našeho hesla – silou rozumu.
Mnoho komunálních politiků selhává ve chvíli, kdy mají přejít z opozice, kde pouze kritizují, do role aktivního tvůrce místní politiky. Nebudete
s tím mít problém?
Nikdy jsem nekritizoval, aniž bych
současně nenabízel řešení. To už jsem
radši mlčel a kdo mne trochu zná, ví, že
neozvat se je pro mne velmi těžké. Takže si nemyslím, že bych s tím měl problém. Každý, kdo pouze kritizuje a není
schopen nebo ochoten nabízet funkční
řešení, by měl být považován za „společenského teroristu.“
Jak si představujete komunikaci měst
s vedením kraje? Jsou stávající komunikační kanály obcí a kraje v pořádku?
Samozřejmě, že prvek lidských sympatií či antipatií nelze nikdy vyloučit. Pro
komunikaci však musí být jednoznačná,
jasná pravidla zamezující zvýhodňování
kohokoliv na základě osobních preferencí či stranické příslušnosti lidí ve vedení
kraje a obcí. Je nutné rozhodovat nestranně a odborně. Vše další již pak
z toho automaticky vyplyne.
Ve které oblasti podle vás nynější vedení kraje selhává?

Posuzovat současné vedení kraje globálně by bylo ode mne trochu troufalé.
Vždyť agenda je velmi rozsáhlá. Přesto
jako občan vidím nedostatky právě v nadstranické komunikaci s obcemi a jednoznačně v obrovské rezignaci na pravomoci
kraje v oblasti životního prostředí.
Vrat´me se ale k volebnímu programu TOP 09. Ještě něco byste rád zdůraznil?
Každý program je souhrnem dobře
nebo špatně napsaných úmyslů a slibů.
Jeho plnění je však podmíněno zvolením
dostatečného množství osob stejného názoru. Ani to však nestačí, nebude-li dostatek ochoty všech zvolených k výše
zmíněnému hledání nejlepších řešení.
Proto by voliči měli nejen číst programy,
ale vybírat si k jejich naplnění lidi, kteří
již svým životem a svými činy něco dokázali. Manažera dokáže dělat každý, ale
dobrého manažera (a tím by volený zastupitel měl být) jen někteří z těch, kdo
mají kromě teorie i praktické zkušenosti.
Je tedy jen na voličích, zda takové lidi
z nabízených kandidátek vyberou.
Kandidujete do vedení kraje. Co podle
vašeho hlediska vlastně dělá kraj v současné době dobře a co špatně? Co tato
instituce znamená pro váš region?
Občané mého regionu bohužel o činnosti krajského úřadu moc nevědí a zdá
se mi, že většina ani nemá zájem se něco
dozvědět. V mnoha případech je jedinou
informací, kterou krajský volič disponuje, to, že města s politickou garniturou
stranicky blízkou krajskému vedení a domovské obce nejvýše postavených politiků jsou enormně preferovány na úkor
těch ostatních. Taková, byť často proka-

zatelně pravdivá informace, je bohužel
novinářsky využitelnější než prosté informace o činnosti. Proto vidím i velkou
chybu v nedostatečné komunikaci s novináři, jež vede k malé informovanosti občanů, a tím pak k nulové zpětné vazbě.
Dříve byly okresy, občané k nim měli
blíž a na jejich činnost bylo lépe vidět.
Pokud lidé nemají informace anebo dokonce vidí nečinnost, není překvapující
nezájem občanů o kraj.
Volební programy politických stran
a uskupení v současné době často obsahují různá populistická hesla či
opatření. Vidíte nějaké téma středočeské politiky, které sám vnímáte
jako populistické a jehož zneužití se
ve volbách obáváte?
Paradoxně i v krajských volbách se objevují hesla, která se týkají aktuálně diskutovaných celospolečenských témat. Mnoho politiků spoléhá na to, že voliči nemají
dostatečnou znalost o rozsahu pravomocí
kraje, a proto zneužívají k lovu voličů také
otázky uprchlictví, terorismu, finančních
krizí a dalších, jejichž řešení spadá takřka
výhradně do pravomocí vyšších orgánů.
Za nebezpečné však považuji i jakékoliv
heslo slibující bezuzdné rozhazování veřejných prostředků nebo nabízející příliš
jednoduchá řešení složitých otázek. I když
se taková hesla velmi dobře poslouchají,
jsou nebezpečná a lehce zneužitelná. Měli
bychom mít na paměti slogan „nechci slevu zadarmo“. Budeme-li při volbách, nejen krajských, používat mozek, pak se
dočkáme zastupitelů, kteří nebudou spoléhat jen na líbivé sliby a líbivé činy prosazené silou, ale budou pracovat a rozhodovat silou rozumu.
Jan Švácha

krajské volby / říjen 2016

str. 2

Naše zacházení s ornou půdou

je brutální

říká Tomáš Czernin, lesník, zemědělec
a kandidát TOP 09 do Senátu za obvod Jičín

Hospodaří s vědomím, že ze stromu, který v lese vysadí, bude
mít prospěch teprve jeho pravnuk. Zastává názor, že co se
z půdy odebere, musí se do ní zase vrátit. Tomáš Czernin (54),
místostarosta obce Dymokury, zemědělec a lesník se v barvách
TOP 09 a s podporou Starostů a nezávislých i KDU-ČSL uchází
o senátní křeslo za volební obvod Jičín.

Czerninové patří mezi tradiční české
šlechtické rody, jejichž členové se
vždy aktivně zapojovali do veřejného života a v historických okamžicích prokazovali věrnost vlasti. Za
co všechno tedy vděčíme vašim předkům?
Všechny generace samozřejmě detailně neznám, protože je jich mnoho. Kdybych ale začal od Humprechta Jana Černína, tak ten v 17. století vystavěl zámky
Kosmonosy a Humprecht a na Hradčanech známý Černínský palác. Byl to velký mecenáš umění. Když pak přeskočím
k posledním generacím, tak se můj dědeček v roce 1938 v okamžiku ohrožení
republiky jasně postavil proti oddělení
Sudet. Později byl u prezidenta Háchy
s delegací české šlechty, kterou vedl otec
současného Karla Schwarzenberga. Odmítli německou státní příslušnost, a tím
pádem se z nich rázem staly osoby nepřátelské Říši. Dědeček to dost tvrdě odskákal – byl uvězněn.

Naše rodina byla rozdělená, já jsem
vyrůstal v Československu. Bydleli
jsme v Chodově u Karlových Varů, nejprve v paneláku ve dvoupokojovém
bytě. Když maminka čekala bratra, tedy
třetí dítě a byt nám byl už opravdu malý,
rodiče koupili zdevastovaný dům za
Nejdkem v Krušných horách. Byl to barák po sudetských důchodcích, kteří se
stěhovali do Německa. Až do mé dospělosti jsme pak ten dům opravovali. Peníze nebyly, vedle otce jsem jedinou pracovní silou byl já, a tak to šlo dost pomalu. Poznal jsem tak ale zedničinu
a rozhodl se jít na stavební průmyslovku. Později jsem se dostal i na vysokou
školu. Všichni se nad tím podivovali, ale
já jsem říkal – revoluce už požírá svoje
děti, takže já je tolik nezajímám. Dostudoval jsem v roce 1987, nastoupil jsem
na vojnu a při návštěvě Rakouska v roce
1989 jsem poznal svou budoucí manželku. Pak přišel ten zlom – a najednou se
všechna má přání začala plnit.

Takový původ určitě zavazuje. Je
právě to příčinou, proč máte potřebu
zapojit se do současné politiky?
Hlavním důvodem je, že se mi v životě splnila všechna přání. Můj dědeček
pořád jenom ztrácel. Svobodu, majetek,
vlast. Já to, i díky statečnosti svých
předků, zažívám obráceně a beru to jako
závazek. Uvědomuji si, že společnosti
a vlasti něco dlužím, proto bych se vedle své charitativní činnosti rád zapojil
také do politické práce.

Co to znamená?
V roce 1990 jsem se oženil a další dva
roky jsem žil a pracoval v Rakousku.
V Československu už mezitím otec začal usilovat o restituci majetku a v lednu
1992 mi náhle o půlnoci telefonoval, že
už mě potřebuje doma. Vrátil jsem se
tedy, zapojil se do vyřizování restituce
a později se podílel na hospodaření.

Jak vypadal váš život před pádem
komunismu?

Jste jedním z mála soukromých hospodářů, kteří kandidují do Senátu.
Z jakého důvodu podle vás zemědělci, soukromí hospodáři či farmáři do
politiky tak málo vstupují?

Sem tam nějaký v politice je – koneckonců Karel Schwarzenberg o sobě také
napsal, že je lesník a hostinský! Jedním
z důvodů malého zastoupení zemědělství v politice může být, že hospodáři
jsou často připoutáni k půdě a jejich program závisí na průběhu polních prací. Já
vlastním relativně velké výměry, takže
nemohu dělat všechno sám, proto zaměstnávám ty správné lidi. Můj porybný, lesmistr či agronom jsou odborníci,
na které se můžu spolehnout, takže hospodářství nevyžaduje mou nepřetržitou
přítomnost. Dále je třeba říci, že jak lesníci, tak zemědělci za své záležitosti
vlastně dost bojují, ale dělají to spíše
formou spolkové politiky. Lesníci nebo
vlastníci lesů jsou většinou organizováni
ve Sdružení vlastníků obecních a sou-
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MUDr. ALEŠ OMÁČKA
60 let, lékař, kardiolog, zastupitel, Nymburk
PROČ KANDIDUJI:
Domnívám se, že by se každý měl alespoň trochu starat o politiku, jinak se
politika postará o něj. Ve veřejném životě se věnuji problematice zdravotnictví
a ochrany životního prostředí. Nekoncepční postoje politiků přinášejí řadu problémů, v obou těchto odvětvích je co zlepšovat.

A PROČ ZA TOPKU?
Měli bychom se inspirovat nejvyspělejšími státy s rozvinutou demokracií a svůj
politický systém budovat podle jejich vzoru. Nepodléhat demagogii, populismu
a zdánlivým dočasným výhodám. TOP má nejblíže k promyšelným zásadním řešením. Je konzervativní stranou s hluboce zakotvenými morálními principy.

38

ZBYNĚK MATOUŠEK
52 let, bankovní úředník, zastupitel, Městec Králové
PROČ KANDIDUJI:
Jsem komunální politik, pomoci menším městům se věnuji dvacet let a vím, že
bez zdravého fungování kraje to nelze. Pracuji jako vedoucí pobočky České spořitelny a uvažuji v rámci reality. Znám hodnotu peněz a stejně jako dokážu poradit našim
klientům, jak rozumně investovat, dokážu kriticky zhodnotit i finanční situaci kraje a navrhnout způsob efektivního zhodnocení poskytnutého rozpočtu. Nežiju však jen v bublině bankovnictví a čísel. Jako předseda občanského sdružení Přístav při speciální škole
v Poděbradech pracuji s dětmi s mentálním a zdravotním postižením a vnímám, že ne
všichni vstupujeme do života se stejnými předpoklady. A tím spíš je důležitý finančně
zdravý kraj, který dokáže podpořit ty, kteří se nacházejí ve ztížené životní situaci.

A PROČ ZA TOPKU?
Programově splňuje mé představy. Vlastně i proto, že nějakou programovou náplň má, to už dnes také není samozřejmost.

kromých lesů, zemědělci v Asociaci
soukromých zemědělců atd. Prostřednictvím těchto institucí prosazují své požadavky.
S jakými aktuálními tématy se ucházíte o křeslo v senátu?
U nás na Nymbursku teď intenzivně
řešíme záměry současného hejtmana,
který by chtěl na nejúrodnější půdě, kterou máme, stavět čínské továrny. To se
mi opravdu nelíbí. Na pole patří obilí!
Čínské továrny regionu nic nepřinesou.
Dokonce ani slibovaná pracovní místa,
protože tam pak stejně nastoupí zaměstnanci z ciziny, kteří jsou daleko levnější.
Obecně se mi nelíbí, jak lehkovážně se
zbavujeme orné půdy, stavíme na ní různé skladovací prostory a výrobní zařízení. Takové zacházení s ornou půdou,
která má potenciál, je brutální.
Jaký další problém je ve vašem volebním obvodě citlivý?
Ten obvod je dost zvláštní, protože zahrnuje okres Jičín a část okresu Nymburk. Na Jičínsku jsou zejména veliké
problémy s dopravou, protože tudy vede
tranzitní trasa do horských středisek.
Obzvlášť během lyžařské sezóny jsou
zdejší obyvatelé opravdu nepříjemně zatíženi neustálým průjezdem aut. Je třeba
řešit dopravní stavby, které by tuto dopravu z center měst a obcí odvedly.
Jaké máte koníčky?

Jako lesník se hodně věnuji myslivosti.
Člověk při ní tráví dlouhé hodiny v lese.
Když sedím na posedu nebo se procházím
přírodou, nezabývám se obvykle běžnými
problémy a často jsem schopen vymyslet
to, co od psacího stolu vyřešit nelze. Mám
také rád cyklistiku, v mládí jsem dokonce
závodil a v patnácti letech jsem si neuměl
představit nic smysluplnějšího. Dodnes si
rád a často rekreačně vyjedu. V neposlední řadě mě zajímá historie. Nejvíc 19.
a 20. století. Když něco čtu, snažím se
hledat souvislosti s naší dobou, odpovědět
si na otázky, proč se něco stalo a proč to
bylo právě tak. Často si historii spojuji
i s dědečkovým osudem. Nemohu říct, že
to období je moje nejoblíbenější, ale určitě je pro mě nejzajímavější.
TOP 09 varuje v poslední době před
postupným a nenápadným omezováním svobody. Sdílíte tenhle názor?
Máte také obavu, že bychom o nabytou svobodu mohli přijít?
Jednoznačně ano. Ztráta svobody se
může odehrát hrozně snadno, už několikrát jsme to v historii zažili. A nezřídka
to bylo právě takovými malými plíživými kroky, jakých jsme teď svědky. Bohužel, lidé si to neuvědomují. Daří se
jim nejlépe v historii a jsou zaměřeni do
té míry materiálně, že si snah o omezování své svobody vůbec nevšímají. To je
ostatně také jeden z důvodů, proč kandiduji do Senátu. Svoboda se musí hájit.
Martina Řehořová

