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Znám dobře region, lidi

i jejich problémy
říká Helena Bednářová, kandidátka TOP 09 do krajského zastupitelstva
Bydlí v Kostelci nad Černými lesy a řídí tři soukromé domovy pro
seniory, i když by si už sama mohla užívat důchod. „Je to práce,
která mě strašně baví,“ říká Helena Bednářová o svém působení
ve společnosti Centrin, kterou založila její dcera. Kandiduje za
TOP 09 do krajského zastupitelstva, kde by ráda přispěla ke zlepšení podmínek pro poskytování sociálních služeb.
Ve vašem domově má každý útulně
zařízený pokoj svými věcmi a „babičkovským“ nábytkem. To nebývá
v podobných zařízeních vždy zvykem.
Považuji za důležité, aby naši uživatelé byli v pozitivním prostředí. Stavíme
na dobré kuchyni, aby se mohli na jídlo
těšit. Snažíme se, aby měli nějaké aktivity, aby jen neleželi a nečekali. Máme
aktivizační pracovníky, cvičíme třeba
společně jednoduché cviky, senioři se
při tom protáhnou a zabaví. Máme skvělý personál – nejen pečovatelky a sestry,
ale i uklízečky nebo kuchaře.
O kolik seniorů se staráte?
Máme ve třech domovech kapacitu tři
sta klientů a skoro dvě stovky zaměstnanců. Sehnat v této oblasti kvalitní personál je nadlidský úkol. Jsem ráda, že
konečně nebudou muset mít sestry vysokou školu. To byl nesmysl. Chápu, že
sestry na ARO nebo JIP potřebují vyšší
odborné vzdělání, ale to se netýká většiny sester, které podávají léky, píchají injekce nebo ošetřují proleženiny. Tahle
práce není, bohužel, ani společensky
ohodnocena. Klobouk dolů před těmi,
kteří se starají o druhé, nemocné, seniory.
Co vás přivedlo k práci v sociálních
službách?
Před deseti lety to bylo rozhodnutí,
které mi změnilo život. Nestudovala
jsem ten obor, ani se mu nevěnovala.
Skončila jsem gymnázium v Hellichově
ulici v Praze v roce 1973, uměla jsem jazyky a mým snem bylo studovat novinařinu, což v době počínající normalizace

nemělo moc smysl. Bezprostředním impulsem pro otevření prvního domova
bylo, že manželova maminka, kterou
moje mladší dcera milovala a trávila u ní
prázdniny, skončila nemocná v LDN
v Jindřichově Hradci. Bylo to tam krásné, moderní, dobře vybavené, ale péče
byla neosobní. Dceru to motivovalo,
uvědomila si, že sociální služby by měly
být jiné, a tak jsme otevřely vlastní zařízení.
Jak vznikaly domovy, které provozujete?
V roce 2006 jsem sháněla nějaký objekt na ubytování a narazila na prodej
bývalého vzdělávacího institutu, který se
prodával ve Zruči nad Sázavou. Šly
jsme do toho. Dcera vyhrála obálkovou
soutěž a založila společnost Centrin,
která koupila první nemovitost. A pak už
se to rozjelo a postupně přibyly objekty
na Praze 6 u letohrádku Hvězda
a v Unhošti. Naše náklady na pořízení
jednoho lůžka v domovech, které provozujeme, jsou asi 350 tisíc korun. Kraj
nebo stát potřebují na pořízení jednoho
lůžka 2–2,5 milionu.
Uvažujete o tom, že služby ještě rozšíříte?
Měly jsme nabídky na další objekty,
ale dcera má roční dítě a říká, že raději
než tři další domovy by měla další tři
děti. A já bych jí to přála.
Takže vy nejste babička na hlídání,
ale na podnikání, ve kterém dceru
zastupujete... To, co děláte, je práce
na víc než plný úvazek a vy jste si
k ní přibrala ještě politické angažmá.

Kandidát z našeho regionu:
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Helena
Bednářová

Kostelec nad
Černými Lesy
ředitelka domovů pro
seniory, 62 let
Nikdy jsem v žádné straně nebyla
a komunistům se vyhýbala jak čert kříži.
Po roce 1989 jsem byla šťastná, že u nás
nastaly změny a když lidé nadávají, říkám jim: Proboha, podívejte se kolem
sebe, pusťte si filmy z osmdesátých let
a srovnejte si, jak jsme žili! Z politických stran mě ale opravdu oslovila až
TOP 09. Mám velmi ráda pana Kalouska, ztotožňuji se s jeho názory, obdivuji
jeho vyjadřovací schopnosti a 99 procent toho, co řekne, bych okamžitě podepsala. Tak jsem v roce 2009 poprvé
vstoupila do politické strany.
Kandidujete do zastupitelstva Středočeského kraje. Museli vás přemlouvat?
Nemuseli. Máme domovy v Unhošti
a Zruči nad Sázavou, to znamená, že se
pohybuji neustále mezi Kladnem a Kutnou Horou, celý region dobře znám,
znám lidi i jejich problémy. Středočeský
kraj je hodně nabalený na Prahu. Služby,
které poskytujeme, jsou zapotřebí nejvíc
právě tady. Dětem našich klientů je většinou kolem padesáti, mají dobrou práci
v metropoli, někteří děti na studiích
a jsou postaveni před obrovské dilema:
Mám zůstat doma s maminkou nebo tátou, nebo jak se o ně postarat? Vědí, že
když zůstanou doma, za tři nebo čtyři
roky se už velmi těžko budou vracet do
práce, ke svému oboru.
Které téma by pro vás ve středočeském zastupitelstvu bylo to nejpalčivější?
Určitě sociální služby, a nejen ty pobytové, ale i terénní, které mnohdy také
chybí, a přitom rodinám jejich situaci
velmi ulehčují. Myslím, že po těch deseti letech praxe se v problematice orientuji, znám spoustu příběhů rodin, vím, co
je trápí. A určitě bych se snažila, aby povolání pracovníka v sociálních službách
získalo na prestiži. Tu práci nemůže dělat každý, musíte mít v sobě potřebnou
empatii. Snažím se zaměstnance motivovat finančně, ale to lze jen do určité míry.

Hodně se mluví a píše o systému dotací pro sociální služby. Jaké s ním
máte zkušenosti?
Snažila bych se prosadit, aby pravidla
pro jejich přidělování byla jasná nejméně na tři roky dopředu. Vím, že letos
s penězi vyjdeme, ale vůbec netuším, co
bude příští rok. To je špatně, protože
plánování investic, zvyšování mezd atd.
bez reálné představy o financích není
možné. Optimální by bylo, kdyby zařízení, které je v síti sociálních služeb,
splňuje standardy kvality, prošlo inspekcemi a má všechno v pořádku, automaticky vědělo, že získá tolik a tolik tisíc na lůžko, s kterými může počítat.
Velmi by pomohlo také uvolnění úhrad
od uživatelů. Roky se o tom jen mluví.
Na lůžko v LDN stát ze zdravotního pojištění posílá 35 tisíc korun měsíčně, domov seniorů, pokud splní požadavky na
zdravotní sestry, dostane na klienta okolo tří tisíc a od uživatele služeb může
požadovat maximálně 11 a půl tisíce.
Ale ten člověk v obou zařízeních často
vyžaduje úplně stejnou péči. Mnohem
více bych kontrolovala, jak je využíván
příspěvek na péči. Senioři jej často
odevzdávají dětem jako další příjem,
místo aby si zaplatili sociální služby, na
které je určen.

Co byste ve středních Čechách napravila v jiných oblastech?
Silnice. Trávím hodně času v autě,
když jezdím mezi Unhoští a Zručí nad
Sázavou a někdy mám pocit, že se opravuje, co není třeba, zatímco díry zůstávají nepovšimnuté.
Jak vás pozoruji, určitě máte nějaké
plány do budoucna...
Určitě bych chtěla rozšířit společnost
Centrin ještě o jedno zařízení. Ale záleží
na dceři, já jsem „jenom“ zaměstnanec.
Marie Reslová

Přijďte
7. a 8.
října
k volbám
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KANDIDÁTI Z NAŠEHO REGIONU:
prim. MUDr. HANA JAROŠOVÁ, Ph.D.
62 let, rehabilitační lékařka, Říčany

61

PROČ KANDIDUJI:
Protože je zapotřebí zabezpečit kvalitní, důstojné a dobře dostupné zdravotní a sociální služby. Veřejné zdraví je pro mě jako lékařku zásadní téma. Předpokladem zdravé společnosti je prolnutí aktivního způsobu života s dobrými podmínkami v životním i sociálním prostředí. A ty jen tak samy od sebe nevznikají. Jako se
ve své rehabilitační praxi věnuji nápravě škod na zdraví jednotlivců, hodlám se stejnou měrou podílet i na rehabilitaci našeho kraje jako celku.

A PROČ ZA TOPKU?
Neboť jsem její členkou a aktivně se chci zapojit se svou erudicí a dlouholetou praxí v oblasti kvality zdravotních a sociálních služeb v konzervativní straně, kde jde v prvé řadě o důstojnost člověka, jemuž
by měla být aplikována kvalitní zdravotní a sociální služba na úrovni 21. století.

32

Ing. JAN LEHEČKA
44 let, podnikatel ve stavebnictví, zastupitel, Jirny

MICHAL ZAHRÁDKA, MBA
42 let, vědec, ředitel strojírenského koncernu,
Husinec
PROČ KANDIDUJI:

Jsem přesvědčen, že klíčové otázky, jako jsou zdravotnictví,
doprava či školství, lze úspěšně řešit pouze ve spolupráci a nalezené synergii s hlavním městem i ostatními kraji. Úsilí o nalezení společných řešení navzdory rozdílným názorovým směřováním a kulturním kořenům jsou mi vlastní. Poté, co jsem absolvoval
na univerzitě Sheffiled Hallam, jsem působil v manažerských pozicích ve Velké Británii, Latinské Americe, Africe a střední i východní Evropě. Dnes řídím aktivity německého strojírenského koncernu ve dvanácti zemích tohoto regionu. Stát ani kraj nelze řídit jako firmu, nicméně manažerské schopnosti jsou důležité i při vedení kraje a věřím, že i má schopnost nalézat funkční řešení může být našemu
kraji ku prospěchu.

A PROČ ZA TOPKU?
Jsem členem regionálního výboru pro Prahu-východ a v TOPce jsem od jejího založení. Zkrátka věřím,
že slušnost a odpovědnost musí zvítězit nad populismem a bezohledností.

PROČ KANDIDUJI:
Chci hezčí život a musím začít u sebe. Co mohu udělat lépe, čím mohu přispět.
Kraj je instituce, která život obce ovlivňuje na prvním místě, kraj je tím pádem také
hybatelem dění v našem bezprostředním okolí. Vím, o čem mluvím, jako komunální politik na limity kraje narážím neustále. Chci svým přičiněním přispět k lepšímu
životu v obci a regionu.

63

A PROČ ZA TOPKU?
Podporuji slušné lidi a pracovitý a konzervativní pohled na život. A to je pro mě
TOP 09. V dnešní době, kdy začíná svět ovládat populismus a cílené, falešné obviňování všeho a všech těmi největšími lumpy, rozhodl jsem se pro kandidaturu právě za ni.
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MUDr. EVA MORAVCOVÁ
58 let, vedoucí lékařka, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
PROČ KANDIDUJI:

Mám zkušenost s komunální politikou a neblahou zkušenost se současným vedením kraje. Což chci změnit. Proto jsem se rozhodla rozšířit řady našich lékařů a profesionálů na kandidátce. Čest a odpovědnost jsou nám lékařům vlastní, bez nich bychom svou profesi ani nemohli vykonávat. Stejně by tomu mělo být i v politice. Řadu
let působím zároveň jako vedoucí lékařka radiologického oddělení, nyní v Městské nemocnici Městec Králové a. s., dále jako členka čestné rady České lékařské komory
v okresním sdružení Praha 9, jako členka komise pro sociální záležitosti, zdravotnictví
a protidrogovou prevenci rady města a jako členka řídící skupiny komunitního plánování. Mezi svými jednotlivými „pacienty“ nerozlišuji. Vím, že za veškerou svou práci nesu osobní odpovědnost, ať už je to lidské
zdraví, nebo prosperita regionu.

A PROČ ZA TOPKU?
Jsem členkou a velmi se ztotožňuji s programem naší strany, který budu ráda prosazovat na krajské úrovni. Aby se nám
vše podařilo, ráda také uvidím své stranické kolegy v co nejvyšším počtu v krajském zastupitelstvu.

49

Ing. JANA HAVELKOVÁ
57 let, projektová manažerka, zastupitelka
Kostelec nad Černými lesy
PROČ KANDIDUJI:
Stále si vážím hodnot, které se zdají být nemoderní, ale jsou velmi potřebné –
slušnost, ohleduplnost, mravnost, morálka a svoboda. A ty hodlám v zastupitelstvu reprezentovat a prosazovat. A že tam možná budu v menšině? Každý člověk má
schopnost posunout svět trochu k lepšímu. Každý si neseme svou individuální zodpovědnost a já nebudu čekat, až body, které jsou pro mě důležité, prosadí na kraji někdo místo mě. To bych se taky nemusela dočkat.

A PROČ ZA TOPKU?
Narodila jsem se jako nestraník a politika mě vlastně nelákala. Ale v Kostelci nad Černými Lesy se dala dohromady skupina lidí, kterým nebylo lhostejné, co se děje okolo nás. Bylo mi ctí, když mi nabídli, abych se k nim do vznikající místní
organizace přidala. Není nás mnoho, ale pracujeme naplno a pevně věřím, že za námi zůstává poctivá práce.

57

JAROSLAV STEINBACH
Štvou mě lidé, kteří si na vše jen stěžují. Buď jsem se k nim mohl přidat, nebo
si nestěžovat a začít něco dělat. Zvolil jsem „něco dělat“ a vstoupil do politiky.
Kandidatura je pro mě možností pracovat v kraji na odstranění věcí nefunkčních, usilovat o zachování a další rozvoj věcí funkčních. To vše s ohledem na udržení našeho
národního kulturního a duchovního dědictví a krásné přírody u nás ve Středočeském
kraji, za což již řadu let bojuji prostřednictvím členství v Tradičním vojenském historickém spolku rakousko-uherské armády, v Matici staroboleslavské nebo jako předseda Spolku na ochranu a péči o přírodní park Velkopopovicko.

27 let, historička, překladatelka, Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav
PROČ KANDIDUJI:

Je mi 26 let a budoucnost mám před sebou. Nechci jen sedět
v hospodě u piva a čekat, jak mi ji „ostatní“ politici nalinkují
a pak nadávat, jak se mi žije špatně. Můj nízký věk kdekdo možná může považovat za handicap a projev nedostatku zkušeností, ale
za sebe mohu čestně prohlásit, že jsem v případě úspěchu připravena zájmy Středočechů srdnatě hájit. Studovala jsem historii u nás
na Univerzitě Karlově i ve Vídni a musím uznat, že dějiny se opravdu v lecčems opakují a lidská znalost ze stovek let před námi nám
může leccos užitečného nabídnout i dnes. Velkým poučením pak pro mě bylo studium diplomacie. Pro mě
je to opravdu královská disciplína. Hledání společných řešení u protichůdných proudů bylo pro naše dějiny často klíčovější a pro občany jistě užitečnější než střet na bitevním poli. A tento mírový přístup já hodlám zastupovat.

A PROČ ZA TOPKU?
Protože dává pojmům smysl. Často někde slýcháme hesla jako občanská společnost, demokracie, boj
s korupcí a podobně. Tyto pojmy se mi však zdají být prázdné a nenaplněné. Chci to změnit a v TOPce cítím energii a chuť měnit věci k lepšímu.

66

STANISLAV MÜLLER
45 let, manažer v gastronomii, Mukařov
PROČ KANDIDUJI:

Nechci být jen pasivním občanem nebo posluchačem. Mohu
přispět k tomu, aby se naše děti jednou nemusely stydět za to,
v jaké žijí společnosti. Každý občan je toho schopen, pokud jen nesedí s rukama v klíně, ale přidá se do místní organizace a hledá s lidmi napříč názorovým spektrem společnou řeč a řešení vhodná pro
naši obec i kraj. Necítím se být profesí politik. Mým velkým koníčkem a zároveň profesí je gastronomie, a stejně jako tam jen mix koření a přísad vede k vyvážené chuti, tak i v politice je za potřebí
mnoha názorů a zástupců různých profesí pro dosažení vytříbeného
vedení kraje – bezpečnějšího a přívětivějšího k životu nás všech.

A PROČ ZA TOPKU?
Je mi blízká svými názory a pravicovou politikou. Jsem přesvědčen, že všichni kandidáti TOP 09 jsou především slušní lidé, kterým není jedno, jakým směrem se ubírá naše společnost. Velmi držím palce lídrovi naší kandidátky Petru Tisovi, protože je to nejen skvělý člověk, ale také lékař. Fandím také panu Janu Jakobovi, který je
pan starosta s velkým S.

68

VÁCLAV KUBA
31 let, redaktor, zastupitel, Kostelec nad
Černými Lesy
PROČ KANDIDUJI:

42 let, stavitel, Velké Popovice
PROČ KANDIDUJI:

Mgr. LENKA REŽOVÁ

Kandidaturu považuji za jeden z rozumných způsobů, jak
promlouvat do dění kolem sebe. Protože stále věřím v to, že co
člověk dává, to se mu nakonec i vrátí, snažím se dělat dobré
věci a v rámci možností přispívat k lepšímu životu ostatních,
byť by šlo jen o maličkosti. V Kostelci nad Černými Lesy jsem zastupitelem od roku 2010 a i díky této zkušenosti vím, že kraj čeká
ještě dlouhá cesta, než bude transparentně fungující institucí. Rád
bych přispěl k tomu, aby hejtmanství fungovalo jako zodpovědný správce veřejných prostředků, a nikoliv
jako klientelistický penězovod spřáteleným firmám.

A PROČ ZA TOPKU?

A PROČ ZA TOPKU?

Jsem rád ve společnosti lidí, kteří uznávají stejné hodnoty jako já – svobodu, demokracii, křesťanství a dodržování zákonů. TOPka byla a je jedinou politickou stranou, která pro mě připadá v úvahu. Velkou úctu chovám i k našemu lídrovi Petru Tisovi. Je to člověk uvážlivý, ale umí se rychle rozhodovat a disponuje zkušenostmi z komunální politiky. To vše ho předurčuje být hejtmanem, na kterého budou Středočeši pyšní.

V TOP 09 jsem od samého začátku a i po těch letech mohu říci, že „moje“ středočeská organizace mě
zatím nikdy nezklamala. Bude to mít sice hodně těžké, ale Petra Tisa považuji za jednoho z nejkultivovanějších a nejnadanějších politiků posledních let. Věřím, že ho Středočeši budou vnímat podobně.

59

TOMÁŠ JANÁK
42 let, manažer ve státní správě, Čelákovice

69

Protože nabízím mnoho zkušeností z působení v samosprávě
a chci tyto znalosti využít i na krajské úrovni. Šestnáct let jsem
byl starostou Úval, zároveň jsem působil v dobrovolných funkcích
ve Svazu měst a obcí ČR. Absolvoval jsem stáže pro představitele
samospráv v zahraničí (Rakousku, USA a Francii). V současnosti
se věnuji poradenské činnosti v oblasti správy veřejného majetku,
financí a územního rozvoje. Správa věcí veřejných je odpovědná
práce a musí být svěřena lidem, kteří mohou svoji kompetentnost
podložit více než slovy.

Jako patriot hodlám vlastním dílem přispět k rozvoji našeho krásného kraje. Své domovské Čelákovice vnímám jako město svých předků, starých tradic
a místo plné kulturních i duchovních hodnot. Jsem zastáncem toho, že o národní duchovní dědictví je třeba pečovat a rozvíjet je v bezpečném prostředí. Ostatně bezpečnost a protidrogová tematika spadaly do mé působnosti i coby radního v Čelákovicích, mé výsledky hovoří za mne a cítím se připraven postupovat stejně i v zastupitelstvu kraje.
Její cíle a hodnoty jsou mi natolik blízké, že ihned po jejím založení v roce 2009
jsem do této strany vstoupil. Stejné hodnoty prosazuji také v komunální politice a hodlám je zastávat i na úrovni kraje.
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A PROČ ZA TOPKU?
Byla to první strana, do které jsem vstoupil a jejímž jsem i po sedmi letech členem. Rád jsem tedy podpořil silnou kandidátku, kterou TOP 09 v našem kraji prezentuje.

