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Pocházíte z Moravy. Jak dlouho žije-
te ve Středočeském kraji a proč jste
se usadil právě tady?

Ve středních Čechách žiju asi dva-
náct let. Po studiích jsem se přistěho-
val do Roztok a tohle úžasné město
jsem si hned zamiloval. Začal jsem si
dělat výlety po celém kraji a brzy jsem
zjistil, že Středočeský kraj opravdu má
co nabídnout. Mám jen pocit, že ne
všichni Středočeši si to uvědomují. Já
jsem původem z druhého konce repu-
bliky, ze Vsetínska, což je příhraniční
oblast, kopcovitá, až hornatá. Střední
Čechy mají oproti tomu velkou konku-
renční výhodu, že leží v sousedství
Prahy. Podle mého názoru je to ob-
rovská příležitost, z níž by Středočeský
kraj měl těžit, kterou však v součas-
nosti nevyužívá dostatečně.

V místním časopise jste na přelomu
roku napsal, že doufáte po krajských
volbách v příznivější konstelaci ve
středočeském zastupitelstvu. V čem
vnímáte dosavadní složení krajské-
ho zastupitelstva jako nepříznivé? 

Kdokoli jen trochu sleduje investice
kraje, nemůže si nevšimnout, že kraj
dnes investuje především tam, kde na
radnicích sedí představitelé krajských
vládnoucích stran. Příkladem mohou
být třeba silnice – v Roztokách to může-
me sledovat na průtahu městem, který
má ve vlastnictví kraj, a bohužel je to na
něm znát. Já jsem toho názoru, že inves-
tice by neměly fungovat podle principu,
že jakmile my uspějeme ve volbách, tak
finance nasměrujeme do měst a obcí,
kde máme stranické kolegy. Měl by
tomu být dán řád, jasná pravidla, jasná

koncepce aspoň na jedno volební obdo-
bí dopředu. Pokud se budeme bavit tře-
ba o těch silnicích, které jsou dlouhodo-
bě podfinancované, tak my bychom rádi
proinvestovali za čtyři roky do oprav sil-
nic 10 miliard korun se základním cí-
lem, aby se to nejhorší dalo do pořádku,
ale koncepčně, na základě jasných, da-
ných pravidel. Současnému vedení kraje
taková koncepce chybí nejen u silnic, ale
v podstatě ve všech oblastech. 

Jste druhé volební období starostou
středočeského města. Jak se vám ko-
munikuje s vedením kraje?

Za šest let svého působení v pozici sta-
rosty jsem se Středočeským krajem při-
šel do kontaktu mnohokrát. Bohužel
musím říci, že si při jednání na kraji ne-
připadám být v rovnocenném, partner-
ském postavení. Přes vrátnici se člověk
musí téměř probít. Mnohdy přicházíme
s nějakým nápadem – bývá nás i více
starostů současně – a odnášíme si z kraj-
ského úřadu pocit, že oni rozhodují a my
tam chodíme s prosíkem. To postavení
by mělo být důstojné, kraj by měl být
pro města a obce partnerem. Je třeba
přeměnit ten úřad, aby byl otevřený, pří-
větivý k lidem. 

Jak by se komunikace kraje ve vzta-
hu k městům a středočeským obyva-
telům měla podle vás změnit? 

Zaprvé zcela chybí jakékoliv poraden-
ské servisní centrum, které by městům
a obcím, zvláště pak těm menším, bylo
nápomocno v řešení jejich problémů.
Toto centrum by nemuselo sloužit jenom
obcím, ale třeba i menším podnikatelům,
zemědělcům, a v neposlední řadě také

jednotlivým občanům. Dále se mi ne
úplně líbí, jak kraj komunikuje nejen
směrem k obcím, ale zejména s občany.
Velmi rád bych viděl kraj zavádět nové
technologie, aby se stal po vzoru smart
cities oním „chytrým krajem“, který vy-
užívá moderní informační prostředky jak
při správě nejrůznějších komplikova-
ných sítí, jako je třeba veřejné osvětlení,
hospodaření s vodou, organizace hro-
madné či individuální dopravy nebo par-
kovací systémy, tak na druhou stranu ke
komunikování směrem k občanům. Aby
informačních toků bylo víc a aby je ob-
čané i obce mohli snadno využívat – od
Facebooku až po chytré aplikace, kde si
lidé vyberou své okruhy zájmu a podle
toho jim budou do mobilu nebo počítače
automaticky docházet informace, které
potřebují. Ve světě to na řadě míst, a čas-
to právě v aglomeracích kolem hlavních
měst, dávno funguje. 

Ve které další oblasti podle vás ny-
nější vedení kraje selhává?

Velké rezervy vidím v hospodaření
kraje. V mnoha ukazatelích Středočeský
kraj pokulhává za ostatními kraji, v míře
konkurenceschopnosti jsme klesli na 
nejnižší příčky, a to je chyba. Přitom to
není neřešitelný problém, jak vím
z vlastní zkušenosti. Když jsem přebíral
funkci starosty v Roztokách, mohli jsme
na investice využít jen pět procent roz-
počtu města. Díky transparentnímu hos-
podaření, soutěžení a zvážení všech vý-
dajů jsme dosáhli toho, že každý rok
můžeme investovat více než 30 procent.
Středočeský kraj v tuto chvíli dává na
investice jen tři procenta ze svého roz-
počtu! To je velmi málo. Díky tomu kraj
pokulhává, není schopen držet krok
s ostatními regiony nejen v ČR, ale zej-
ména ve střední Evropě.

Jaké kroky je třeba udělat, aby Stře-
dočeský kraj mohl investovat víc než
současná tři procenta rozpočtu? Mys-
líte si, že je možné na úrovni kraje

úplně stejným způsobem zopakovat
to, co se vám podařilo v Roztokách?

Nepochybně. Základním pravidlem je
všechno jasně, transparentně, otevřeně
soutěžit. To se mi jako starostovi osvěd-
čilo. Dosahujeme neuvěřitelných úspor
v řádu desítek procent. S tím souvisí
zveřejňování veškeré dokumentace až
po smlouvy, protože to je nejlepší mož-
ná kontrola. Dále se mi osvědčilo –
a bezpochyby to půjde realizovat také na
kraji, ač to nebude úplně jednoduchá
práce – podívat se na všechny dodava-
telské smlouvy. Jsem přesvědčen, že
tam objevíme velký prostor k úsporám
po případném přesoutěžení. A pak sa-
mozřejmě otevřený rozpočet. Na webo-
vých stránkách kraje se sice něco už
zveřejňuje, není to ale uživatelsky pří-
jemné prostředí a nelze se proklikat až
k jednotlivým položkám rozpočtu, proto
to dostatečně neplní svůj účel.

Byl jste jedním z kandidátů na líd-
ra středočeského týmu TOP 09 pro
krajské volby. Nakonec kandidujete
na druhém místě, a máte tedy vyso-
kou šanci se do krajského zastupi-
telstva ve volbách probojovat. Čemu
se chcete v tomto orgánu přednost-
ně věnovat?

Vidím tři základní oblasti, kterým bych
se chtěl věnovat. První z nich je už zmí-
něné zvýšení konkurenceschopnosti Stře-
dočeského kraje. Druhou oblastí je pod-

pora měst a obcí zejména tam, kde na ně
stát či kraj klade určité nároky, s nimiž si
nejsou schopny bez pomoci poradit. Jed-
ná se například o veřejnou dopravu, na
kterou v dnešní době města a obce přispí-
vají více než Středočeský kraj. Nebo
o oblast školství, neboť některé obce,
zvláště v okolí Prahy, nejsou samy schop-
ny zajistit dostatečnou kapacitu základ-
ních škol a teď opět i mateřských škol,
protože nový školský zákon jim ukládá
zajistit místa i pro děti od dvou let. Tam je
určitě prostor pro to, aby se kraj za své
obce a města postavil a s řešením jim po-
mohl. Třetí oblastí, kterou bych se chtěl
v krajském zastupitelstvu zabývat, je
zdravý regionální rozvoj. Sám dobře vím,
jak těžké je hlídat rozvoj města zejména
ve vztahu k developerům. Kraj má ná-
stroje, jak v tom obcím a městům pomo-
ci. Je potřeba koordinovat rozvoj celého
kraje a podpořit také vzhled obcí a měst,
věnovat se obnově a rozšiřování zeleně
v obcích i v celých středních Čechách.

V současné době vedete expertní
skupinu TOP 09 pro samosprávu.
Čím se vlastně tato skupina zabývá?

Zabýváme se konkrétními problémy
obcí a měst. Primární potíží, takovou ne-
konečnou, je rozpočtové určení daní
(RUD). Tento zákon určuje, kolik peněz
bude mít každá obec a nakonec i celý
kraj, ale každou chvíli se pravidla mění,

PRAHA-ZÁPAD

Jan
Jakob

Roztoky
starosta 

33 let

2
Kandidát z našeho regionu:

Lékem na problémy kraje je
transparentní hospodaření

říká JAN JAKOB, kandidát TOP 09 do krajského zastupitelstva

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Navzdory svému relativnímu mládí starosta Jan Jakob (33) už
šestým rokem úspěšně řídí středočeské město Roztoky. Bohaté
zkušenosti, které nasbíral v komunální politice, by nyní rád pře-
nesl na krajskou úroveň. Na kandidátce středočeské TOP 09 je
druhý v pořadí. 

Pokračování na str. 2
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a to ne úplně koncepčně. Teď se napří-
klad zrušily všechny prvky, jimiž byly
obce motivovány k podpoře podnikatelů.
A my intenzivně přemýšlíme, jak ty mo-
tivační prvky naopak posílit. Aby obce
byly motivovány nejen podporovat své
podnikatele, ale také zkvalitňovat svá
školská zařízení nebo vést drobné země-
dělce k řádnému obhospodařování okolí
těchto obcí. Vymýšlíme mechanismy, jak
obce motivovat, aby to nebyl ryzí rovno-
stářský systém. Hledáme také možnosti,
jak zmírnit jisté nespravedlnosti systému,
v němž je zohledňováno pouze trvalé
bydliště občanů. RUD nepočítá s tím, že
mnoho lidí žije v obci, kde nemají trvalé
bydliště. Ti občané samozřejmě čerpají
všechny služby, ale náklady na veškerou
infrastrukturu jdou za obcí či městem
a není to žádným způsobem ošetřeno.

Podílel jste se na přípravě voleb-
ního programu středočeské TOP
09 pro krajské volby. Které z pro-
gramových bodů považujete za nej-
důležitější a jejich prosazení byste
vnímal jako největší přínos pro
obyvatele Středočeského kraje?

Vedle toho, o čem jsem už mluvil, je
klíčové, aby se konečně zavedl metro-
politní integrovaný systém dopravy.
Aby lidé mohli na jednu jízdenku jezdit
jak po Praze, tak po středních Čechách.

O integraci dopravy mezi Prahou
a Středočeským krajem se mluví už
nejméně dvě volební období. Na čem
vázne realizace?

Mluví se o tom dlouho, ale vždycky
spíš z řad opozice. A vázne to nejspíš na
komunikaci Prahy a Středočeského kra-
je. To je opět problém i v obecné rovině.
Oba tyto kraje jsou velmi specifické
a podle mého názoru by měly v mnoha
věcech úzce spolupracovat. Metropolit-
ní dopravní systém je příkladem, na kte-
rém je vidět, že to nefunguje. Kdyby se
oba dopravní systémy propojily, bude to

pro Prahu, Středočeský kraj, ale i pro
všechny zúčastněné obce velký přínos.
Jde tedy jen o to, rozumně nastavit pra-
vidla toho integrovaného systému.

Vrat́me se ale k volebnímu progra-
mu TOP 09. Ještě něco byste rád
zdůraznil?

Líbí se mi, že kolegové, kteří jsou od-
borníci na zdravotnictví, v programu
zohlednili problém nedostatku lékařů
a zdravotnického personálu ve středních
Čechách. My starostové se s tím také
potýkáme, sehnat do Roztok například
pediatra není jednoduché. Proto velmi
vítám návrh na zavedení stipendií, která
by podpořila mladé lékaře a další zdra-
votníky a motivovala je k setrvání ve
Středočeském kraji. V oblasti školství je
pro mě klíčová pomoc s výstavbou dal-
ších kapacit základních škol. Ta pomoc
se musí vztahovat nejen na vytváření
nových tříd, jak to plánuje ministerstvo,
ale i na ostatní prvky s tím spojené, tedy
školní jídelny, družiny, tělocvičny, hřiš-
tě. V sociální oblasti jsem velmi rád, že
se do krajského programu promítla pod-
pora seniortaxi. V Roztokách se tento
model, který usnadňuje dopravu senio-
rů k lékaři, velmi osvědčil. Myslím si,
že by byl přínosem i pro menší obce,
které si to ale z vlastních prostředků do-
volit nemohou – a právě tam by měl být
kraj nápomocen. Nakonec tam je to
i nejvíc potřeba, protože senioři ze za-

padlých vesniček mají s dopravou asi
největší problém.

Volební programy politických stran
a uskupení v současné době často ob-
sahují různá populistická hesla či
opatření. Vidíte už nyní nějaké téma
středočeské politiky, které sám
vnímáte jako populistické a jehož
zneužití se ve volbách obáváte? 

Já v tuto chvíli programy konkurentů
detailně neznám, nicméně víme o příkla-
dech z minulosti. Jednoznačně sem řadím
proplácení zdravotnického poplatku a žá-
kovské jízdné zdarma. Jsou tam jasně
dána určitá pravidla, která ale kraj obchá-
zí a platí něco za voliče. Kolegové z levé-
ho spektra si tak lacino kupují voliče mís-
to toho, aby udělali nějaká systémová
opatření. V současné době se ale můžeme
oproti tomuto levicovému populismu do-
stat ještě o stupínek dál, a to v souvislosti
s velkým tématem migrace. Mám obavu,
že politici začínají uměle vyvolávat nega-
tivní emoce, aby jich mohli zneužít. To už
se nebavíme o tom, že se hlasy jen kupu-
jí, ale o tom, že se získávají na základě ná-
lad, které mohou vést ke katastrofickým
důsledkům. Dvacáté století budiž nám od-
strašujícím příkladem. Obávám se toho,
že téma migrace bude zneužíváno i v kraj-
ských volbách, ačkoli kraje v podstatě ne-
mají kompetence, aby kloudným opatře-
ním na úrovni kraje mohly takový globál-
ní problém řešit. Martina Řehořová

Lékem na problémy
kraje je...

Dokončení ze strany 1

Marie Reslová, Helena Langšádlová a Jan Jakob „na pivu s Karlem“ v Dobřichovicích

Přijďte 7. a 8. října k volbám

Zdravé 
prostředí
pro naše
děti

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Jan Jakob
starosta Roztok

kandidát do krajského zastupitelstva

Mgr. MARTINA ŘEHOŘOVÁ, Ph.D.

KANDIDÁTI Z NAŠEHO REGIONU:

46 let, novinářka, zastupitelka, Černošice

PROČ KANDIDUJI: 
Před časem jsem jako novinářka nabídla spolupráci Heleně Langšádlové,

protože jsem její vystupování považovala za smysluplné a protože TOP 09 se
v mých očích vyprofilovala ve stranu, která v parlamentu hájí i moje názory.
Myslím, že každý, kdo má k tomu schopnosti a kapacitu, by měl – už z hlediska
„vyššího principu mravního“ – nějak přispět ke správě věcí veřejných. Díky spo-
lupráci se středočeskou TOP 09 jsem pochopila, že politické strany potřebují 
dostatečně silnou členskou základnu, aby mohly generovat skutečné vůdce. Proto
jsem překonala svou letitou nechuť k politickému stranictví, stala jsem se členkou
TOP 09 a podle svých nejlepších schopností se podílím na její práci.

A PROČ ZA TOPKU: 
Lidé se sdružují v politických stranách za účelem společného prosazování určitého postoje. Já sdílím vidění světa, které pre-

zentuje TOP 09 – důraz na tradiční hodnoty, morálku a samostatnost. A také jsem během několika let spolupráce měla mož-
nost poznat širší tým středočeské TOP 09 a jsem přesvědčena, že kandidovat za tento tým je dobré.

30 MgA. MARIE RESLOVÁ
58 let, redaktorka, místostarostka, Řevnice

PROČ KANDIDUJI: 
Když se mi něco nelíbí, snažím se

to změnit. Jsem přesvědčená, že by
Středočeský kraj mohl být aktivnější
a pružnější při řešení zásadních pro-
blémů regionu, jako je dopravní ob-
služnost, hospodaření s odpady nebo
protipovodňová opatření. Chtěla
bych se pokusit s podporou těch,
kteří můj pocit sdílejí, v těchto smě-
rech ovlivnit krajskou politiku jako
zastupitelka. Jako místostarostka
Řevnic to vnímám i jako svoji po-
vinnost. Při vstupu do politiky jsem

50

Mgr. ŠÁRKA SLAVÍKOVÁ KLÍMOVÁ
35 let, zastupitelka, Mníšek pod Brdy
PROČ KANDIDUJI: 

Chybí mi podpora obcí ze strany kraje. Chci se podílet na formování kraj-
ské politiky a přiblížit ji obcím. Kraj tu musí být pro všechny, kteří v něm žije-
me, nejen pro vybrané obce. Přeji si konec levicového vedení a spravedlivější
a zodpovědnější přístup k lidem. Už od svých vysokoškolských let se pohybuji ve
vrcholné politice, stála jsem po boku poslanců coby asistentka a působila jsem jako
referentka na ministerstvu zdravotnictví. V posledních letech se věnuji komunální
politice v Mníšku pod Brdy. Proto do kraje nevstupuji s žádnými iluzemi, vím, co
je reálné a co je v mých silách i v síle mého rozumu.

43

A PROČ ZA TOPKU: 
Konzervativní politika je blízká mému myšlení. Do strany jsem vstoupila hned při jejím vzniku a stále se cítím být obklo-

pena lidmi, kteří mě motivují a inspirují. Stojím za naším lídrem Petrem Tisem pro jeho rozhodnost a za Janem Jakobem pro
jeho zkušenosti z komunální politiky. 

A PROČ ZA TOPKU: 
Její programové desatero respektuje tradiční hodnoty, které se dotýkají pod-

staty lidského života. TOP 09 sdružuje aktivní lidi, kteří se snaží pozvednout
nejen materiální, ale i duchovní či kulturní život svých obcí. Jsem konzerva-
tivní – kandidovala jsem za TOP 09 dvakrát v komunálních volbách, jednou
v parlamentních a nyní v krajských. V zastupitelstvu kraje by měli zasednout
lidé, kteří mají zkušenost s komunální politikou, jako je kandidát na hejtmana
Petr Tiso. Vědí, co obce a města potřebují na krajské úrovni vyřešit. A právě
takové vidím v TOPce.

jako redaktorka kulturních periodik viděla velké problémy ve financování
kultury a také jsem nezůstala jen u kritiky. Podílela jsem se na vzniku gran-
tového programu pražského magistrátu a na koncepci transformace divadel –
příspěvkových organizací. Teď bych ráda prosazovala zájmy svého města i ce-
lého regionu.
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Žádný Czexit!
Patříme do Evropy

MUDr. Petr Tiso, MBA

kandidát na hejtmana

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Přijďte k volbám 7. a 8. října

BOHUSLAV MRÁZEK, DiS.

KANDIDÁTI Z NAŠEHO REGIONU:

45 let, místostarosta, Statenice

PROČ KANDIDUJI: 
Protože jsem zastáncem spravedlivého rozdělování krajských dotací, chci se

o ně zasadit. A chci konec levicové vlády, která nepřeje živnostníkům. 

A PROČ ZA TOPKU? 
Členem strany jsem od roku 2010. Jsem i živnostníkem, a proto jsem se rozhodl

stát se aktivním členem středočeské kandidátky.
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Mgr. JIŘÍ VÍTEK
46 let, ředitel mediální agentury, zastupitel, Březová-Oleško
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Ing. DALIBOR MATUŠINSKÝ
48 let, výkonný ředitel oceňování kvality, zastupitel, Líšnice
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MARIE ŠLANCAROVÁ
39 let, místostarostka, Roztoky

PROČ KANDIDUJI: 
V zastupitelstvu chci hájit smy-

sluplný rozvoj zdravotní a sociální
oblasti. Sociální cítění se u mě nepro-
budilo znenadání. Předmětem mého
vysokoškolského studia byla sociální
práce a už při škole jsem se stala dob-
rovolnicí v neziskové organizaci, je-
jímž smyslem bylo pomáhat mladým
lidem, kteří měli problémy v rodi-
nách. Mou další radostí byla péče
o malou kavárničku v roztockém 
zámku, kde pracují lidé se zdravotním
znevýhodněním. Následně jsem se
díky okolnostem ocitla na pozici asis-
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PROČ KANDIDUJI: 
Když je toho člověk jen trochu schopen, měl by přispět k tomu, aby se ni-

kdo neměl hůře než on sám. A to lze jen z míst, která bezprostředně ovlivňu-
jí životy tisíců lidí. Jsem v denním kontaktu se všemi významnými mediálními
domy na trhu, proto vím, jaká je novinářská praxe a jaké novinky mají otevřenou
bránu do tisku. Kvůli všem těm informacím ze zahraničí a „velké politiky“ možná
řada lidí zapomíná, že to je právě krajské zastupitelstvo, jehož činnost má přímý
dopad na běžné životy lidí ve všech městech a obcích našeho kraje. Jako zastupi-
tel hodlám přispět nejen k řešení aktuálních problémů, ale i k širší mediální pre-
zentaci kraje. Středočeši mají právo vědět, co se v jejich kraji děje.

A PROČ ZA TOPKU? 
TOPka je první strana, do které jsem vstoupil. Důvodem pro mě byly její pravicové konzervativní názory s důrazem na tra-

dici, odpovědnost a prosperitu. V krajském zastupitelstvu rád uvidím své stranické kolegy, kteří chtějí pracovat pro kraj, aby
se nám tu dobře žilo a patřili jsme mezi nejvíc prosperující regiony Evropy.

A PROČ ZA TOPKU? 
Protože tato strana se zatím dokázala vyhnout populismu a drží se konzervativních zásad a rozumných kroků.

PROČ KANDIDUJI: 
Říká se – pokud ti něco vadí, netrap se tím a změň to. Když to nelze změ-

nit, stejně se tím netrap, ničemu to nepomůže. Vedení kraje však změnit lze,
proto se se svým trápením nesmířím a budu bojovat o změnu. Narodil jsem se ve
druhé polovině minulého století, krátce před příjezdem bratrských vojsk do
ČSSR. Vystudoval jsem inženýrskou geologii (vrtání, těžba a přeprava ropy a ply-
nu), ale po invazi Iráku do Kuvajtu, a tedy po ukončení spolupráce s českými tě-
žařskými firmami, jsem zamířil do žurnalistiky a odtud měl jen krůček k pora-
denství a marketingu. Stejně jako profesemi jsem cestoval i světem. Studoval jsem
v Americe a navštívil jsem všechny kontinenty (zbývá mi jen Antarktida). Při
svém putování jsem zakotvil v zastupitelstvu obce Líšnice, kde působím již dru-
hým obdobím. Co tím chci říct? Jsem muž činu a není mi lhostejné dění kolem
mě. Ve volných chvílích píšu pohádky a chci šťastný a zdravý konec i pro naše
srdce Čech.

tentky poslance a za několik měsíců jsem sama úspěšně kandidovala. Sociální
oblast jsem neopustila ani po získání pozice místostarostky Roztok. Obzvlášť
hrdá jsem na naše propojování nejmladší a nejstarší generace. Zavedli jsme Den
dětí a seniorů a rozjíždíme projekt „Hlídací babičky“, kde by se dámy nad 50 let
a s volným časem mohly přihlásit k hlídání dětí a osvěžit si tak své dny. Dalším
krokem bude zajištění stabilního pediatra a věřím, že již zkraje nového roku bu-
deme přestřihávat pásku nové ordinace.

A PROČ ZA TOPKU? 
TOPka dává všem stejnou příležitost angažovat se v politickém životě. Mně to

umožnila již po několika měsících na pozici poslanecké asistentky a samotnou
mě mile překvapila podpora mých kolegů i Roztočáků. To je pro mě další moti-
vací pro setrvání v politice.

Mgr. et Mgr. RUDOLFÍNA VOLESKÁ
28 let, právnička Svazu měst a obcí ČR, Mníšek pod Brdy

PROČ KANDIDUJI: 
Chci pomoci zlepšit fungování

Středočeského kraje. Věnuji se so-
ciální a rodinné politice a zjistila
jsem, že právě Středočeský kraj má
v předmětných oblastech ve srov-
nání s ostatními kraji velké rezervy.
Považuji se za člověka, který dokáže
reálně posoudit stav krajské sociální
politiky, neboť jsem v Kanceláři Sva-
zu měst a obcí ČR jejím garantem
a i své právnické studium jsem kom-
binovala se studiem této oblasti. Práv-
ní oblast v kombinaci s praktiková-
ním rozumné sociální politiky ze mě
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dělá člověka, který dokáže svědomitě bojovat za práva spoluobčanů, kteří pomoc
od kraje potřebují.

A PROČ ZA TOPKU? 
Je mi názorově nejbližší a jsem podporovatelkou její politiky. V zastupitelstvu

bych ráda viděla skvělého lídra kandidátky Petra Tisa a dále Mariana Kláska
a Helenu Bednářovou, kteří se oba věnují pro kraj potřebné oblasti sociální poli-
tiky. Všechny tři výše zmíněné kandidáty znám osobně a jsou to nejen schopní
a pracovití politici, ale také lidé se silným rozumem a zdravým srdcem na pra-
vém místě, které krajská politika přesně potřebuje.
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Zdravotníci jsou SKRYTÝMI SPONZORY
českého zdravotnictví

Města a obce obvodu Beroun

SENÁTNÍ VOLBY – BEROUN

Pracujete a žijete v Praze, ale po-
kud si člověk přečte váš životopis,
zjistí, že jste vlastně Středočech.
Jak to?

Narodil jsem se na Kladně a prvních
patnáct let jsem s rodiči prožil tam. Po-
tom jsme se přestěhovali do Vlašimi,
což je také ve Středočeském kraji. Te-
prve po skončení vysoké školy, kterou
jsem studoval v Praze, jsem už zůstal
v hlavním městě, kde tedy žiju od roku
1982.

Kterou část Středočeského kraje
máte nejraději?

Určitě to Vlašimsko. Prožil jsem tam
krásné období svého života. Bylo to po
roce 1968, kdy naše rodina měla pro-
blémy, protože tatínek i maminka se
během Pražského jara výrazně politic-
ky angažovali, oba byli vyhozeni ze
zaměstnání a mě nechtěli nikde při-
jmout na střední školu. V této situaci
jsme se přestěhovali do Vlašimi, kde
jednak mně bylo umožněno studovat
na gymnáziu a také pro rodiče se našla
docela rozumná práce. Bydleli jsme
v hájovně, což pro kluka z Kladna bylo
úplně úžasné. Měl jsem dokonce vlast-
ního psa! A navíc je na Podblanicku
moc hezká krajina. Takže mám mnoho
důvodů, proč ten kraj miluji a proč
jsem tam rád. Druhým místem, kam se
rád vracím, je ovšem také Berounsko.
Naše rodina měla chalupu ve Žlouko-
vicích, kam jsem vždy moc rád jezdil.
Oblíbil jsem si zejména řeku Beroun-
ku, její malebné okolí i zdejší lidi.

Je to, že vaše rodina v minulosti prošla
politickou perzekucí, důvodem, proč se
vy sám chcete politicky angažovat
a ucházíte se o místo v Senátu?

Myslím si, že hlavním důvodem to
určitě není. Skutečný důvod vidím spíš
v tom, že bych rád přispěl k určitému
zlepšení kulturní a politické úrovně
v naší republice a rád bych také podle
svých možností zasáhl do správy věcí
veřejných. Nebaví mě o problémech
diskutovat v hospodě u piva – může se
tak sice tříbit diskuse, ale určitě se tam
nic nevyřeší. Proto jsem se rozhodl
vstoupit do politiky. Myslím si, že tak
budu mít větší možnost, jak do běhu
věcí zasáhnout, než jakou mám coby
přednosta kliniky.

Kdybyste měl kouzelnou hůlku,
která by vám umožnila ovlivnit
v Senátu jedinou věc, jediný zákon
– co by to bylo? Co vás nejvíc trápí?

Věcí, se kterými nesouhlasím a rád
bych je ovlivnil, je celá řada. Když se ale
zamyslím, co mi vadí nejvíc, je to nejspíš
financování péče ve zdravotnictví. Vadí
mi ta neprůhlednost, to naprosto neeko-
nomické chování, kdy nikdo neví, kolik
co stojí a všechno je hrozně drahé, aniž
by někde byla vyčíslena nějaká skutečná
cena. Děje se to na úkor zdravotnického
personálu. Lékaři, sestry a další zaměst-
nanci v oboru jsou podle mého názoru
vlastně skrytými sponzory českého zdra-
votnictví. Peníze, které by měli dostat za
svou práci, se vkládají do zdravotnického
systému, protože tam neustále chybějí.

Tohle je asi hlavní bod, který bych chtěl
kouzelnou hůlkou vyřešit. Nastavit zá-
kladní ekonomické zákony – tolik to sto-
jí, tolik se za to musí zaplatit, a na to se
tedy musí vybrat. V rámci nikoli pojiště-
ní, protože to žádné pojištění není, je to
daň, takže v rámci daně. A ta daň musí
mít nějaká pravidla a nemá se měnit. Ale
to považuji za úkol opravdu téměř nad-
lidský, k jehož uskutečnění bychom vel-
mi potřebovali nejspíš právě tu kouzel-
nou hůlku.

Lékaři se mezi senátními kandi-
dáty objevují v dlouhodobém hori-
zontu relativně často. Proč k tomu
dochází a proč tolik z nich uspěje?

Lékaři většinou mají nepředstíraný
zájem, aby se zlepšilo zdravotnictví
a aby i politická kultura postoupila tro-
chu kupředu. A uspějí pravděpodobně
proto, že mají důvěru. Jestliže jim lidé
věří v ambulanci, na operačním sále
nebo při terapii, věří jim také, že v Se-
nátu budou dobře pracovat. Já vím, je
vždy obtížné cokoli slibovat, protože
situace kolem politických rozhodnutí
bývá často komplikovaná a okolnosti
člověka leckdy tlačí jinam, než měl pů-
vodně v úmyslu. Ale věřím, že právě
lékaři do toho jdou skutečně s upřím-
nou snahou něco změnit k lepšímu.

Čemu se věnujete ve svém volném
čase?

Mám spoustu zálib. Jsem ortoped –
a ortopedie je mezi lékařskými specia-
lizacemi známá jako, řekněme, ruko-
dělný obor, s nadsázkou ji lze označit
za cosi mezi kamenictvím a truhlář-
stvím. Práce rukama mě nesmírně
baví, zejména rád pracuji se dřevem.
Rád si ručně vyrábím věci, které po-
tom používáme třeba na chalupě. Také
jsem vášnivý čtenář. Čtu všude, kde to
jen trošku jde. Čtu všechno od beletrie
po literaturu faktu a věnuji tomu
spoustu času. Samozřejmě musím
mnoho času věnovat také odborné lite-
ratuře. Navíc jsem šéfredaktorem nebo
členem redakční rady čtyř oborových
časopisů, a s tím souvisí povinnost pře-
číst si všechny texty k publikaci, takže
i to mi zabírá nějaký čas. Ale je to také

čtení a baví mě to. A nakonec – mám
rád také některé aktivní sporty. Hraju
tenis, lyžuji a nesmírně rád jako turista
chodím po kopcích.

Vstup do politiky bude pro vás dal-
ším časovým výdajem. Jste si jist,
že bude mít smysl?

Časová zátěž to bude určitě, ale já se na
tu práci docela těším. Vnímám to jako
něco nového, co si mohu vyzkoušet.
Uvidím, jak to funguje, jak rychle se do-
kážu zorientovat a začít pracovat. Nebo-
jím se, že by mi chyběl čas. Jsem zvyklý
pracovat dvanáct hodin denně, tak si ho
jistě dokážu najít. Martina Řehořová

Svobodu pacienta rozhodovat o svém zdraví a volit si léčbu
vnímá jako jednu z důležitých společenských hodnot. Svým
vstupem do politiky usiluje mimo jiné o zvýšení úrovně české
politické kultury. Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA (61), před-
nosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF
UK a FN Motol, v barvách TOP 09 usiluje o senátní křeslo za ob-
vod Beroun.

říká prof. Tomáš Trč
lékař a kandidát TOP 09 do 
Senátu za obvod Beroun

Přijďte 7. a 8. října 
k volbám

Bavoryně Beroun
Beroun Beroun
Běštín Beroun
Bubovice Beroun
Bykoš Beroun
Felbabka Beroun
Hlásná Třebaň Beroun
Hořovice Beroun
Hostomice Beroun
Hředle Beroun
Hudlice Beroun
Hýskov Beroun
Chlustina Beroun
Chodouň Beroun
Chrustenice Beroun
Chyňava Beroun
Karlštejn Beroun
Koněprusy Beroun
Korno Beroun
Kotopeky Beroun
Králův Dvůr Beroun
Lážovice Beroun
Lhotka Beroun
Libomyšl Beroun
Liteň Beroun
Loděnice Beroun
Lochovice Beroun
Lužce Beroun
Málkov Beroun
Měňany Beroun
Mezouň Beroun
Mořina Beroun
Mořinka Beroun
Nenačovice Beroun
Nesvačily Beroun
Neumětely Beroun
Nižbor Beroun
Nový Jáchymov Beroun
Osov Beroun
Otmíče Beroun
Otročiněves Beroun
Podbrdy Beroun
Podluhy Beroun
Praskolesy Beroun
Rpety Beroun
Skřipel Beroun
Skuhrov Beroun
Srbsko Beroun
Stašov Beroun
Suchomasty Beroun
Svatá Beroun
SvatýJanp.SkalouBeroun
Svinaře Beroun
Tetín Beroun
Tlustice Beroun
Tmaň Beroun
Točník Beroun
Trubín Beroun
Trubská Beroun
Velký Chlumec Beroun
Vinařice Beroun
Vižina Beroun
Vráž Beroun
Všeradice Beroun
Vysoký Újezd Beroun
Zadní Třebaň Beroun
Zdice Beroun
Žebrák Beroun
Železná Beroun

Březová-Oleško Praha-západ
Černolice Praha-západ
Černošice Praha-západ
Červený Újezd Praha-západ
Číčovice Praha-západ
Dobrovíz Praha-západ
Dobříč Praha-západ
Dobřichovice Praha-západ
Dolní Břežany Praha-západ
Drahelčice Praha-západ
Hostivice Praha-západ
Choteč Praha-západ
Chrášťany Praha-západ
Chýně Praha-západ
Chýnice Praha-západ
Jeneč Praha-západ
Jíloviště Praha-západ
Jinočany Praha-západ
Karlík Praha-západ
Klínec Praha-západ
Kněževes Praha-západ
Kosoř Praha-západ
Lety Praha-západ
Měchenice Praha-západ
Nučice Praha-západ
Ohrobec Praha-západ
Okrouhlo Praha-západ
Ořech Praha-západ
Ptice Praha-západ
Roblín Praha-západ
Rudná Praha-západ
Řevnice Praha-západ
Středokluky Praha-západ
Tachlovice Praha-západ
Trnová Praha-západ
Třebotov Praha-západ
Tuchoměřice Praha-západ
Úhonice Praha-západ
Vestec Praha-západ
Vonoklasy Praha-západ
Vrané nad Vltavou Praha-západ
Všenory Praha-západ
Zbuzany Praha-západ
Zlatníky-Hodkovice Praha-západ
Zvole Praha-západ

Obec Okres Obec Okres


