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Jak vznikal a buduje se  projekt TOP město
Je tomu rok a kousek, kdy spatřil světlo světa 
projekt, kterému se v jeho začátcích dávaly jen 
malé naděje na úspěch. Máme ještě v paměti  
posměšné a pohrdavé výroky, kterými nás 
tehdy  představitelé nejsilnější opoziční  strany 
častovali. Paradoxně to byl právě Jiří Parou-
bek  a jeho sociální demokracie, kdo umožnil 
skupině nadšenců kolem Karla Schwarzenber-
ga a Miroslava Kalouska proměnit ve skuteč-
nost myšlenku o opravdové pravicové straně 
pro všechny, kteří přemýšlí zodpovědně o své 
budoucnosti. 
     Všichni si velmi dobře pamatujeme jak  
socialisté podtrhli vládě uprostřed předsednictví 
EU židli, i jak pohrdli podzimním termínem 
voleb. Vůbec si nepřipustili fakt, že by je nějaký 
jiný, natož nový politický subjekt mohl ohrozit. 
Topka tak získala cenný čas, aby ukázala na 
problémy, navrhla způsoby jejich řešení, vysvět-
lila lidem svůj program a řekla si o jejich podpo-
ru. Znepokojivé  zprávy šířící se krizí postiženou 
Evropou otevřely oči i nám. Příklady Řecka, 

Maďarska, Španělska či Portugalska se staly dostatečným varováním. 
Zafungoval zdravý selský rozum a Češi se ve volbách rozhodli pro roz-
počtovou zodpovědnost. Výsledek TOP 09 ve volbách do Parlamentu 
ČR toho byl jasným důkazem. 
    Topka se stala silnou a  svébytnou stranou, která se v koaličním pro-
jektu stala garantem nejdůležitějších reforem. Silou 41 mandátů jsme 
vyjednali velmi reálný koaliční projekt, kterého se i díky vašim hlasům 
budu moci aktivně zúčastnit i já  jako zástupce našeho regionu.
Pracuji ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ve Výboru 
pro životní prostředí. Chci se s Vámi setkávat  a diskutovat problémy 
a témata důležitá jak pro Mladou Boleslav, tak i pro přilehlý region. 
Vaše každodenní starosti a běžnou agendu města je připraven řešit  
tým našich odborníků. Dali jsme si velmi záležet na tom, aby na kandi-
dátce  byli lidé schopní, zásadoví  a  morálně čistí, připraveni uplatňovat  
lidský přístup k řešení problémů. 
    Nemohu opomenout  své dva nejdůležitější spolupracovníky, kteří při 
mně stali a stojí od samého prvopočátku vzniku TOP 09 v Mladé Bole-
slavi. Oba dva jsou součástí týmu, který spolu se mnou bude pracovat 
pro Mladou Boleslav i v příštích čtyřech letech. Daniel Marek a Přemek 
Tišer, výjimeční tahouni a týmoví hráči. Tito dva mladí politici stáli u 
zrodu TOP 09 v Mladé Boleslavi a výrazně se zasloužili o její založení a 
rozvoj nejen v Mladé Boleslavi, ale i v regionu. Spolu s ostatními  tvoří 
vyváženou skupinu lidí  připravenou pracovat pro naše město tak, aby 
se z Mladé Boleslavi stalo TOP místo k životu ve kterém se budeme 
rádi setkávat a spolu žít. Na dalších stránkách naleznete to nejdůležitěj-
ší z našeho programu, s čím za vámi přicházíme i osobnosti, které tento 
program budou naplňovat. Mnohé z nich budete mít příležitost potkávat 
v ulicích města, hovořit s nimi, klást jim své otázky a poznat je i jako své 
potenciální zástupce ve vedení města.
    Využijte prosím tuto příležitost a pojďte s námi měnit ideu TOP města 
ve skutečnost!  
                                                                             Váš Honza Smutný

Topka MB
VOLEBNÍ LISTY TOP 09 MLADÁ BOLESLAV

TOPKA JEDE! Jan Smutný

Daniel Marek

VEDE 
TOP 09 MB
DO VOLEB 
Cílem Daniela Marka je nastar-
tovat aktivní život ve městě a 
řešení dopravy a odpadového 
hospodářství. 
Kandidát TOP 09 Daniel Marek 
má s regionální politikou zkuše-
nosti. Poprvé kandidoval 
v minulých komunálních volbách, 
od té doby je předsedou komise 
tělovýchovy a sportu rady města, 
pracuje v dislokační komisi. 
Zvolen byl za SNK-ED. 
    „Nalákala mě vize konzer-
vativní strany a příslib větší 
profesionality zaštítěný pány 
Schwarzenbergem a Kalouskem.  
Do podzimních voleb máme vy-
váženou kandidátku se zkušenými 
politiky, ale i mladými lidmi, kteří 
přinášejí nové myšlenky a zku-
šenosti ze svých profesí,“ říká ke 
svému angažmá v TOP 09 Marek. 
Ve straně je od jejího vzniku.

Spolupracovat s profesionály, 
postupovat koncepčně.
Marek vystudoval bakaláře 
na Slezské univerzitě - Fakultu 
veřejných politik - Veřejná správa 
a regionální politika. Má tedy 
na politickou práci titul. Hodlá 
ale spolupracovat s profesionály. 
„Žádný politik nemůže být záko-
nitě odborníkem na všechno a já 
se chci obklopit řadou profesioná-
lů, o které se mohu opřít.
    Ze sportu jsem na týmovou 
práci zvyklý. Chci, aby se lidé 
v Mladé Boleslavi cítili dobře, 
aby zde rádi žili, pracovali a trávi-
li volný čas,“ prohlašuje Marek.

Zdroj: parlamentniListy.cz



TÉMA
2

TOPKA MB

Přemysl Tišer

Komunální politika se od té 
„velké“, celostátní, značně liší. 
Opravy silnic a chodníků, budo-
vání kanalizací, péče o zeleň, 
granty sportovním organizacím 
– to vše jsou věcná témata. Tam, 
zdá se, ideologie v takové míře 
nepatří. V městském zastupi-
telstvu se neřeší dlouhodobé 
směřování celé země. Podle 
čeho tedy zvolit zastupitele?
    Komunální politiky bychom 
měli vybírat podle jiných kritérií, 
než je strana, za kterou kandi-
dují. Prvořadá je poctivost. Měli 
bychom se snažit vybrat politiky, 
kterým jsme schopni svěřit do 
správy i svůj majetek. Proč 
bychom jim pak jinak svěřovali 
majetek městský, pokud jim tak-
to nevěříme? Vysoce vzdělaný 
mafián na radnici napáchá ve 
městě větší škody než poctivý 
politik s prostým rozumem, který 
poctivě hospodaří a zbytečně 

nezadlužuje radnici.
    Dalším kritériem je rozhled a 
zdravý selský rozum. Komunál-
ní politik nepotřebuje formální 
vzdělání a akademické tituly. Po-
litik je člověk, který činí rozhod-
nutí v mnoha různých oblastech. 
Ty vyžadují mnohdy hluboké 
odborné znalosti, které nikdy 
jeden člověk nemůže obsáhnout. 
Politik proto musí být schopen 
porozumět odborníkům, vést s 
nimi diskusi a vyhodnotit jejich 
úzké a často protichůdné názory 
zdravým selským rozumem. 
Odborná specializace, může-li ji 
politik využít při práci pro město, 
je ve spolupráci se zdravým 
selským rozumem výhodou.
    Důležitým kritériem pro volbu 
zastupitele je úcta k předchůd-
cům. Komunální politika nelze 
plánovat jen na čtyři roky. Řada 
projektů trvá déle. Pokud každý 
nový primátor všechny rozpra-
cované projekty smete se stolu 

a začne „od nuly“, vyhodí tím 
zbytečně mnoho peněz a město 
se bude rozvíjet příliš pomalu. 
    „Chybami se člověk učí, 
ale moudří se učí z chyb těch 
druhých.“ Proto zdravý selský 
rozum velí hledat oporu i ve 
zkušenostech nejen předchůdců 
na radnici, ale i u dalších měst 
a obcí a v neposlední řadě u 
předchozích generací. Politik by 
měl také udržovat (konzervovat) 
a rozvíjet to, co se předchozím 
generacím osvědčilo. Stejně 
tak by měl i u architektonic-
kých prvků ve městě opravo-
vat, rekonstruovat a případně 
rozšiřovat ty, které jsou krásné a 
jedinečné, ať už to jsou budovy, 
parky, náměstí... 
    Odpovědný politik nebude 
bezmyšlenkovitě bourat a 
navrhovat na jejich místa nové 
architektonické obludy.

TOP 09 v Mladé Boleslavi 
si z hlediska ekonomiky města 
vytyčuje následující cíle:
Zdravé finanční hospodaření
Je třeba sestavovat vyrovnané 
rozpočty (a to nejen naoko, ale 
skutečně), zrevidovat městské 
výdaje, ohodnotit reálnost příjmů 
a příjmy města dostupnými 
nástroji stimulovat.
    TOP 09 bude prosazovat 
opětovné vytvoření rezerv, 
aby dokázaly pokrýt nenadálé 
finanční potřeby města (mo-
mentálně je jejich výše prakticky 
nulová). Většina z nás má také 
pro nenadále výdaje schováno 
něco „pro strýčka Příhodu“, mělo 
by mít i město.
    Působení města má být veřej-
noprávní služba občanům, 
nikoliv business. TOP 09 prove-
de revizi a pečlivě zváží působe-
ní a rozsah činností městských 
obchodních společností. Kromě 
jejich existence také to, zdali 
není jejich podpora dotacemi 
finančně náročnější, než kdyby 
činnosti zajišťovalo samo město.
Snižování zadlužení města
Hospodaření města není v 
současnosti nikterak rizikové, 
město je však poměrně vysoce 
zadluženo. Například splátka 
úvěru včetně úroků ve výši 
81,3 mil. Kč, kterou město 

Mladá Boleslav zaplatí z roz-
počtu roku 2010, není vůbec 
zanedbatelná částka.
    Ač město mělo vždy prostor 
pro realizaci většiny investic, 
nyní v první řadě musí počítat 
se závazkem splácením úvěrů.  
O ně se pak logicky snižuje 
objem finančních prostředků po-
užitelných pro jiné aktivity, které 
chce město vyvíjet a potřebuje 
na ně peníze.
    TOP 09 bude prosazovat 
program, který nepovede ke 
zvyšování zadlužování měs-
ta. Pokud by i přesto mělo 
dojít k čerpání úvěru, pak jen na 
smysluplné rozvojové investiční 
projekty a spoluúčasti při čerpání 
peněz z evropských fondů. 
Nebude podporovat zadlužování 
na provozní výdaje města nebo 
dotace vlastním obchodním 
společnostem.
    Stejně jako v domácnosti, 
kde si každý z nás uvědomuje, s 
kolika penězi hospodaří, a pokud 
si vezme půjčku, bude ji muset 
splatit - toto si musí uvědomo-
vat vedení města a odpovědně 
hospodařit. 
Transparentnost veřejných 
zakázek a prodeje majetku
TOP 09 bude prosazovat 
důsledné zveřejňování zakázek 
města a všech jeho řízených 
organizacích na úřední desce 

města. Provede revizi metodiky 
a nařízení města v této oblasti i 
pro městem řízené společnosti 
a bude dbát na řádné dodržová-
ní těchto pravidel.
    Provede cílené kontroly 
a nastaví taková pravidla, aby 
veřejné zakázky nemohly být 
jako „údržba“ schovávány do 
dlouhodobých smluv bez výběro-
vého řízení.
    Pro TOP 09 je nepřijatelné, 
aby obchodní společnosti města 
využívaly nedokonalosti legis-
lativy a prodávaly bez vědomí 
zastupitelstva města původně 
městský majetek, který na ně 
byl převeden.
Transparentnost v oblasti 
majetku a investic
TOP 09 nebude podporovat 
zbytečné megalomanské pro-
jekty, ale projekty takové, které 
obyvatelům města za rozumnou 
cenu přinesou co možná největší 
užitek.
    Budeme prosazovat zadávání 
studií a dokumentace s jasnou 
vizí z hlediska realizovatelnosti. 
Nesmí se stávat, aby jako v roce 
2009 byly odepsány projekty ve 
výši 3,4 mil. Kč jako zmařené 
projekty či studie, které se ne-
budou realizovat. Tyto peníze se 
zcela jistě „daly využít“ lépe.
    Budeme důsledně dbát na 
hospodaření s majetkem – a to 

jak v rámci města, tak 
i v městem řízených společ-
nostech. Pokud bude zjištěno, 
že jsou inventury dělány jen z 
povinnosti a „naoko“, dotyčné 
pracovníky důsledně potrestá.
Koncepce dotační politiky
TOP 09 bude podporovat reali-
zaci investičních akcí zahrnutých 
v integrovaném plánu rozvoje 
města. Dále zpracuje koncep-
ci dotační politiky města – od 
témat, přes koncepce projektů 
a oblastí realizace, až po cílené 
vyhledávání dotačních titulů.
    TOP 09 bude podporovat 
získávání dotací napříč odbory 
magistrátu a městských společ-
ností. Bude podporovat i menší 
projekty – každá koruna, kterou 
město získá navíc pro svůj roz-
voj je zcela jistě prospěšná.

Zdeněk Bařinka

EKONOMIKA
Chceme být odpovědnými hospodáři

Jak volit zastupitele města?
Základem je 
zdravý selský 
rozum
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Mladá Boleslav 
v projektu evropských 
kulturních měst
Rada ministrů kultury EU
uděluje od r. 1985 každoroč-
ně titul 
Evropské město vždy 
jednomu vybranému městu 
„starého kontinentu“.
    Cílem je podpořit rozvoj 
a ochranu kulturního dědictví 
jednotlivých měst a tím i 

rozvíjet evropskou kulturní 
spolupráci. Jedná se o nejú-
spěšnější evropský projekt, 
kterého se chceme zúčastnit.
Naše město má nejen 
historickou, ale také kulturní 
tradici (i když v současné 
době na to mnoho lidí zapo-
mnělo), na kterou bychom 
rádi navázali.
    Máme možnost představit 
Evropě svou historii, zají-
mavé a umělecké aktivity, 

životní prostředí a významné 
osobnosti spjaté s Mladou 
Boleslaví.
    Nejen získání prestižního 
titulu, ale už jen samotná 
účast na tomto projektu je 
pro Mladou Boleslav nadějí. 
Nadějí stát se zajímavějším 
a známějším evropským 
městem, na které budeme 
všichni hrdí.

               Dagmar Zákoucká

Není lehké vymyslet originální 
poutač neboli billboard, který na 
první pohled zaujme a při-
bližně měsíc bude přitahovat 
pozornost. My jsme se rozhodli 
pokračovat v tradici dopravních 
prostředků (v parlamentních 
volbách seděl Jan Smutný za 
volantem felicie), tentokrát jsme 
zvolili leteckou tématiku. Proč? 
Slovo TOP znamená v ang-
ličtině nahoře, a pohled shora 
znamená i nadhled, který by 
politici měli mít. Oběma pánům, 
Smutnému i Markovi, to navíc v 
leteckých oblecích velmi sluší, 
navíc uniformy vyjadřují jejich 
připravenost k politickému 
souboji. Zkušenější „letec“ Jan 
Smutný uvádí do politiky mlad-
šího kolegu Daniela Marka, což 
vyjadřuje slogan „Nové myšlenky 
potřebují prostor“. Vše jsme 
fotografovali na boleslavském 
letišti. Původně jsme ovšem 
chtěli, aby Honza i Dan seděli 
v krásném letadle Racek, ale 
nakonec jsme zvolili variantu, 
kde jsou kandidáti výraznější 
na úkor letadla v pozadí. Náš 
fotoseriál představuje náročnou 
práci při usazování obou „pilotů“ 
do kokpitu letadla. Vzhledem ke 
konstrukci stroje bylo nasedání 
i vysedání hodné artistů. Po ně-
kolikahodinové práci na letišti a 
ve studiu jsme ale tyto fotografie 
na billboard nepoužili. Necháme 
vás nahlédnout do zákulisí foto-
grafování první série. Zároveň 
chceme poděkovat panu ing. 
Vladimíru Handlíkovi, členům 
Aeroklubu Mladá Boleslav a 
Nadačního fondu Metoda Vla-
cha, za výběr krásného letadla, 
leteckých uniforem a celkovou 
podporu při fotografování.

KULTURA
Evropské město kultury

Jak vznikal 
billboard 
LETCI
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Důležitý je tým
Myslím, že mého souseda a 
naprostou většinu lidí ve městě 
často vůbec nezajímá, kdo 
je z jaké strany. Kolikrát ani 
netuší kdo má na radnici jakou 
funkci. Proč taky? Důležitý je 
výsledek, jenže za každým  
výsledkem stojí práce a to prá-
ce týmová. Jednotlivec je vždy 
v oslabení proti dobře fungu-
jícímu týmu. Dobře sestavený 
tým, který má v čele lídra se 
schopnosti udat ten správ-
ný směr a přesvědčit o tom 
zbytek týmu, zároveň ale také 
se schopností přijímat zpětnou 
vazbu od ostatních členů týmu, 
to je základ k úspěšnému docí-
lení výsledku. Jsem přesvěd-
čen, že kandidátka TOP 09 pro 
Mladou Boleslav taková je!

Město automobilů
Mladá Boleslav není co do 
počtu obyvatel nijak zvlášť vel-
ké město. Má spoustu svých 
specifik. Je to ale město, kde 
sídlí jeden z nejúspěšnějších 
podniků tohoto státu. Mladá 
Boleslav, to je především 
Škoda Auto, a teprve pak to 
ostatní. Tak nás naše okolí 
vnímá, to je potřeba si přiznat 
a s tím je potřeba pracovat. Je 
to naše výhoda, ale často i náš 
závazek. Dle mého názoru, 
je komunikace mezi vedením 
města a automobilkou, jedním 
z nejdůležitějších úkolů, které 
si před sebe musí nová rad-
nice postavit. Jsme sousedé, 
jsme partneři a lidé kteří žijí ve 
městě jsou zároveň většinou 
i zaměstnáni v automobilce. 
Myslím, že ve spoustě záleži-
tostí může být dobrá komuni-
kace mezi městem a auto-
mobilkou základem pevného 
svazku, ze kterého město 
může mít jen a jen pozitiva.

Samozřejmě Škoda Auto je 
největší a nejdůležitější firmou 
a zaměstnavatelem ve městě, 
ale není to jen automobilka, 
která dává nám občanům měs-
ta práci. Je tu spousta dalších 
neméně důležitých firem, fir-

miček či živnostníků. Ti všichni 
zde podnikají, vytvářejí nějaké 
hodnoty a dávají práci lidem, 
kteří tu zde s námi žijí. Ani na 
tomto místě nesmíme komu-
nikaci mezi městem a těmito 
subjekty podceňovat. Celkově 
se totiž pozitivní nálada přená-
ší i na samotné zaměstnance 
a to nejen v podobě zvýšené 
životní úrovně. 

Aktivity 
pro volný čas
Nejen prací živ je člověk – jak 
se říká. S touto pravdou je 
také třeba pracovat. Myslím, 
že co se týče  volnočasových 
aktivit ve městě, tak zde má 
Mladá Boleslav velké rezervy. 
Ano udělal se velký kus práce, 
to je nepopiratelné. Za všech-
ny akce je určitě třeba zmínit 
koupaliště a jeho rekonstrukci. 
Zde si myslím došlo k výrazné-
mu kroku dopředu. Nechci se 
na tomto místě zabývat otáz-
kou, zda byla akce předražená 
či nikoli a zde splňuje normy 
moderního koupaliště. To mi 
v tuto chvíli nepřijde fér a ani 
mi to v tuto chvíli nepřísluší. 
Každopádně je koupaliště pěk-
ně natřené a velké většině lidí 
se líbí. Ano máte pravdu, není 
to jen koupaliště co se za po-
slední dobu změnilo či objevilo 
ve městě. Ano, jsou tu nový 
skatepark, inline dráhy nebo 
zrekonstruovaná dětská hřiště, 
ale pořád se nemohu zbavit 
pocitu, že by šlo dělat víc.

Vezměme si například nově 
vzniklou  Městskou společnost 
sportovní a rekreační areály 
s.r.o.. Subjekt který určitě ve 
městě jako je Mladá Boleslav 
má smysl. Celkově se mi zá-
měr, který stál za vznikem této 
společnosti zdá jako vcelku 
dobrý. Jen možná některé věci 
bylo a je potřeba dotáhnout do 
konce. Tato společnost, která 
se stará o koupaliště, zimní 
stadion včetně hotelu, či spor-
tovní halu, má dle mého ná-
zoru velké rezervy. Je vcelku 
jasné, že všechny provozy kte-

ré jsem zmínil stojí obrovské 
peníze. Určitě to jsou areály, 
které musí město jako takové 
dotovat. Myslím si ale, že se 
dá konkrétně z této společnosti 
dostat daleko víc. Potenciál na 
to má určitě. Podobně bychom 
mohli hovořit i o kultuře. Máme 
krásné divadlo, které teď 
dokonce prochází rekonstrukcí 
a podle studií, které jsem viděl 
to bude nádherný kulturní 
stánek. Máme útulný fotbalový 
i hokejový stadion. Bude-
me mít konečně také hezké 
Staroměstské náměstí.  Na 
druhou stranu ale máme také 
hnijící skládku, které smrdí 
ně kilometry daleko, máme 
rozpadající se sportovní halu, 
atd. Témat je strašně moc a 
nejsem schopen se o všech 
zmínit. Už teď to začíná být 
dost dlouhé a jestli ještě čtete 
tak díky. 

Lepší Boleslav
Nechci tady dnes ale hovořit o 
tom, že vše co bylo, a co se ve 
městě udělalo bylo špatné. To 
určitě ne, a hlavně by to neby-
la pravda. Jsem boleslavák. Já 
se tady narodil a žiju zde už 40 
let. Mám Mladou Boleslav rád 
takovou jaké je. Nicméně když 
vidím co se podařilo v jiných 
městech, tak se nemohu zbavit 
dojmu, že musíme přidat. 
Všichni, co tu žijeme. Když teď 
čtu dva předchozí řádky, tak se 
směju. Zni to dost populisticky 
a blbě. Mazat je ale nebudu. 
Prostě to tak je a hotovo. 

Nechceme někde hodiny 
povídat a přesvědčovat dav o 
svém plánu o svých vizích. To 
je totiž k ničemu a ztráta času. 
Za buřta a pivo si koupí přízeň 
a podporu každý, ale jen 
dokud ten dotyčný nedostane 
zase hlad, a toho buřta nedo-
stane někde jinde. My buřty 
nenabízíme, my chceme tvrdě 
pracovat a udělat z Mladé 
Boleslavi město, ve kterém se 
bude dobře žít!

Buřty nenabízíme
Komunál? To by neměla být politika, to je 
o konkrétních lidech, jejich všedních starostech 
a radostech, které prožívají v místě kde žijí, 
pracují a vychovávají své děti.

Jan Plachý

PROČ VOLÍM TOP 09?

ANKETA

Irena Cvrčková, 
učitelka angličtiny

TOP 09 jsem volila, protože 
je to nová pravicová strana, 
která ví, co chce a neslibuje 
nemožné

Kamila Kubátová,  
skladnice

Svůj hlas dám TOP 09. Líbí se 
mi její program, a věřím panu 
Schwarzenbergovi

Dagmar Kadlecová,
 studentka VŠE

Vždy jsem byla příznivce ODS, 
ale v současnosti se mi velmi 
líbí nová strana TOP 09 v čele 
s Karlem Schwarzenbergem, 
který je pro mě nejdůvěryhod-
nější, a proto budu volit, letos 
již podruhé, TOP 09.



Kultura a vzdělávání
• Naším cílem je podání přihlášky do soutěže o 
Evropské město kultury a tím zavedení Mladé Bo-
leslavi mezi evropskou špičku měst.
• Propojíme všechny oblasti komunální politiky 
tak, abychom postupovali koncepčně při nejen 
materiálním rozvoji města. 
• Budeme věnovat velkou pozornost kvalitě vzdělá-
vání a úrovni školských a vzdělávacích zařízení.

Ekonomika a finance
• Zasadíme se o zdravé hospodaření a snižování 
zadluženosti města.
• Prosadíme transparentní prodeje městského ma-
jetku a zveřejňování městských zakázek na interne-
tu včetně uzavřených smluv.
• Hospodaření městských společností podrobíme 
veřejné kontrole a dohledu opozice. Zvážíme opě-
tovný převod některých městských firem na nezis-
kové organizace či jejich zrušení.

Sociální politika
• Zajistíme výstavbu dalších penzionů pro seni-
ory se zázemím pro aktivní život v důchodovém 
věku. Již dnes musíme připravit místa pro budoucí 
seniory. 
• Rozšíříme nabídku startovacích malometrážních 
bytů pro mladé rodiny. Přivedeme tím novou kupní 
sílu i plátce daní do Mladé Boleslavi.
• Zlepšíme spolupráci s neziskovými organizacemi, 
které poskytují sociální služby a ulevují některým 
lidem i celému městu od řady problémů.

Bezpečnost
• Pošleme městské strážníky do ulic. Měření rych-
losti u škol nebo v příměstských částech, kde se 
řidiči často nechovají bezpečně, je nutné, ale není 
to jediná náplň městské policie.

Sport a volný čas
• Zmodernizujeme sportovní zařízení města (spor-
tovní hala, dětská hřiště, tribuna pro atlety).
• Podpoříme sportovní aktivity mládeže, volnoča-
sové aktivity dětí i dospělých („plácky“ pro každo-
denní využití).

Zeleň a životní prostředí
• Zajistíme systémovou práci na rozvoji zeleně 
v Mladé Boleslavi. Naším hlavním tématem jsou 
plíce města: park Štěpánka a příměstská lokalita 
Radouč, a dále zelený systém ve městě.
• Vytvoříme novou koncepci odpadového hospo-
dářství. Současná skládka skončí během několika 
let a nechceme, aby mladoboleslaváci platili další 
peníze za odvoz jinam.

Investice a doprava
• Budeme pokračovat v investicích, na které lze 
čerpat dotace z fondů EU. Dáme přednost inves-
ticím do připravených infrastrukturních projektů 
a podpoříme partnerské projekty ze soukromých 
zdrojů.
• Zpříjemníme průjezd městem. Chceme dokončit 
severovýchodní tangentu a zahájit přípravu jiho-
východní tangenty. Na území města vzroste počet 
parkovacích míst.

Spolupráce s automobilkou
• Navážeme opět dobré vztahy s místní automobil-
kou a obnovíme spolupráci při rozvoji města.

TÉMA
7

volební vydání

TOP MĚSTO
Volební program TOP 09 pro Mladou Boleslav



Přijďte se svézt kočárovým spřežením, naučit se bubnovat a hrát pod vedením Václava Kořínka 
na exotické nástroje z našeho billboardu, shlédnout špičkové vystoupení v aerobiku, zasoutěžit si 
a získat odměny pro děti, a pobavit sebe i celou rodinu.

                                                                                                    Srdečně Vás zve TOP 09 Mladá Boleslav

  1/ Bc. Daniel Marek  ředitel společnosti 
  2/ Mgr. Jan Smutný  poslanec Parlamentu ČR 
  3/ MUDr. Pavel Nechanický  praktický lékař 
  4/ Jan Plachý  podnikatel 
  5/ Přemysl Tišer  konzultant-lektor
  6/ Dagmar Zákoucká  lektorka cizích jazyků
  7/ Ing. Arch. Jindřich Zítka  architekt 
  8/ Ing. Zdeněk Bařinka  Ph.D. ekonom 
  9/ Iva Bílková  poradkyně v oblasti životního prostředí 
10/ Mgr. Svatopluk Kvaizar  důchodce 
11/ MUDr. Tereza Doušová  lékařka 
12/ Ing. Pavel Pecák  daňový poradce 
13/ David Vrbata  hokejista 
14/ Jiří Vrabec  živnostník 
15/ Gabriela Pilařová  cvičitelka aerobiku 
16/ Ing. Přemysl Zeman  koordinátor mezinárodního obchodu 
17/ Ing. Jan Sedláček  ředitel VAK Mladá Boleslav 
18/ Markéta Mauermannová  jednatelka společnosti 

19/ MUDr. Ivo Šmelhaus  lékař 
20/ Jiří Valeš  výtvarník 
21/ Milan Kořínek  specialista fleetového provozu  
22/ JUDr. Pavel Nováček  personální poradce
23/ Jan Flusek  finanční manažer 
24/ Mgr. Jan Mejsnar  doktorand 
25/ Luboš Ledvina  technik 
26/ Milan Klipec  učitel hudby 
27/ Jaroslav Macek  technik 
28/ Ing. Michal Palek  manažer 
29/ Ing. Arch. Jiří Štěrba  architekt 
30/ Jakub Michal  obchodní manažer 
31/ Adam Švehla  student 
32/ Ing. Aleš Kodera  logistik 
33/ MUDr. Jan Štěpán  lékař

Kandidáti TOP 09 
v Mladé Boleslavi

Daniel Marek

Pavel Nechanický

Přemysl Tišer

Jindřich Zítka

Iva Bílková

Jan Smutný

Jan Plachý

Dagmar Zákoucká

Zdeněk Bařinka

RODINNÝ TOP DEN NA VÝSTAVIŠTI
CO? Společenská akce TOP 09 pro celou Vaši rodinu
KDE? Výstaviště Mladá Boleslav
KDY? 6. října 2010
V KOLIK? Od 13.00 do 18.00 hodin


