
V posledních týdnech se mne moje 
děti často ptají: „Kam se přestěhu-
jeme, až Paroubek vyhraje volby?“ 
Nedivím se jim. Oni komunismus 
nezažili, ale já jim o něm vyprávěl. 
Nechápou, jak bychom mohli žít 
v zemi, kde podíl na moci znovu 
získají komunisté. Říkám jim, že to 

není tak jednoduché. Ve světě na nás 
nikdo nečeká. A začínat znovu od 
nuly v padesáti?

Možná se vám podobné úvahy 
zdají být nadsazené. Ale mějme se 
na pozoru. Jak nadsazené by se asi 
zdály úvahy o holocaustu českým 
Židům v roce 1932? Jiří Parou-

bek mnohokrát ukázal, že ovládá 
mocenské praktiky z dřívější doby. 
Demokracie není něco, co máme 
zaručené navěky. Dá se oslabit, zni-
čit anebo využít k nástupu k moci. 
Ve světě na nás teď opravdu nikdo 
nečeká. Musíme si to vybojovat tady. 
Proto přijďte k volbám! I když se 
vám třeba nechce. 

 Ing. Martin Vopěnka
 nakladatel a spisovatel člen TOP09 

 na Praze 6

Abraham Lincoln
„Nevybuduješ pevnou jistotu 
na vypůjčených penězích“

PRAHA | Duben 2010

Proč má centrum 
Prahy dopravní problém?

Dejme najevo, 
že patříme do Evropy

RADĚJI NEŽ DALŠÍ EMIGRACI 
       VYHRAJME VOLBY!
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V naší zemi se nedaří překročit stíny 
kolektivismu, jehož kořeny sahají 
snad až do meziválečné éry první 
republiky. Rok 1989 vzbudil veliká 
očekávání, která však byla – nevím, 
zda z lajdáctví, či úmyslně – pro-
mrhána. Místo rozmachu občanské 
svobody přišli tuneláři, více než 
poctiví podnikatelé se vlivu a peněz 
chopili bývalí veksláci. Ti dnes už 
zcela bezostyšně útočí na samot-
né pilíře demokracie. Oranžové 
povídačky o prosperitě dnes vábí 
velkou část společnosti stejně jako 
optimismus personálu Titaniku 
po nárazu na ledovec. Ale oranžoví 
v tom nejsou sami. Co si má pře-
mýšlivý čtenář myslet o pražských 
občanských demokratech? Je 
normální lidem vnucovat v městské 
hromadné dopravě násilím nechtěný 
produkt? Ano, mám na mysli pro-
vařený projekt Opencard, skutečně 
originální příspěvek ODS k popu-
larizaci hromadné dopravy v auty 
zahlcené Praze. Smíchovský Jančík 
zase rozdává odpustky z nájemného 
ve snaze nakoupit si přízeň voličů. 
Podpora podnikání v Praze není pro 
ODS veřejným zájmem. Narážím tím 
na systém zón placeného stání.

Říká se, že všechno už bylo 
vymyšleno. Neškodí tedy poohléd-
nout se po názorech velikánů minu-
losti. K těm bezesporu patřil i otec 
Spojených států amerických Abra-
ham Lincoln. Ten ve svém desateru 
například říká: „Nepomůžeš chu-
dým zničením bohatých. Nevybudu-
ješ pevnou jistotu na vypůjčených 
penězích. Nepomůžeš lidem, když 
za ně budeš dělat to, co by si měli 
dělat sami.“ A mohl bych pokračovat 
dál: „Nedosáhneš prosperity bez 
nabádání k šetrnosti.“ Co ty na to, 
milý čtenáři? Nemáváme snad 
v naší zemi prosperitě a svobodě 
na rozloučenou? Zamávejme raději 
modrým a oranžovým mocipánům.

Na pojem trvale udržitelný rozvoj si naši občané už 
zvykli. Pojem trvale udržitelná doprava je používán 
výrazně méně. Růst životní úrovně obyvatelstva 
s sebou přináší zvýšený tlak na ochranu životního pro-
středí, ale i nárůst mobility občanů. Nikdo racionální 
asi nebude zpochybňovat potřebnost dobudování 
páteřní dálniční sítě a modernizaci stávající sítě silnič-
ní. Ale to stačit nebude. Jediným přijatelným řešením 
je železnice.

V roce 1993 se po železnici přepravovalo téměř 
49 % všech nákladů. V roce 2008 klesl tento podíl 
na pouhých 23 %. I přes absolutní pokles objemu pře-
váženého zboží jsou na důležitých částech železničních 
tratí problémy s jejich malou kapacitou. Do kolize 
se dostává „rychlá“ osobní doprava s „pomalou“ 
dopravou nákladní. Akutní je zejména situace na tra-
tích v oblastech nově vybudovaných automobilových 

montoven nebo například na tratích Praha – Kolín 
a Praha – Beroun. Řešením nejsou zatím ani tak obří 
investice, ale budování předjížděcích, odstavných 
a další třetích či čtvrtých kolejí. Změnit by se rozhodně 
měla i organizace přepravy nákladů spolu s využitím 
většího zapojení regionálních tratí. 

Naše země má nejhustší železniční síť na světě. Až 
na modernizované koridory je však její stav tristní a je 
třeba postupně pracovat na nápravě.

Především budování silnic fragmentuje krajinu. 
Dochází k vytváření izolovaných teritorií, v nichž mají 
živé organismy zmenšenou možnost vzájemné interak-
ce. To vede k izolaci biotopů a ztrátě genetické rozma-
nitosti. Železnice je samozřejmě menší překážkou než 
vícepruhové přetížené dálnice. 

(Materiál je výňatkem ze strategického  materiálu TOP 09 
„Mobilita 2030“.)

MÁVÁME NA 
ROZLOUČENOU?

DOPRAVA SI S PŘÍRODOU 
MUSÍ ROZUMĚT

František Laudát
předseda pražské TOP 09František Laudát

předseda pražské TOP 09

P
olitická strana TOP 09 
představila své priority 
v oblasti životního prostředí, 
zemědělství, lesů a rozvoje 

venkovského prostředí. „Starost 
o osud naší země a konzervativní 
východiska našich úvah vedly 
k založení TOP 09. Proto je samo-
zřejmé, že ochrana životního pro-
středí, ochrana naší krajiny, našich 
vod a našich lesů je pro nás zásadní 
politický úkol. Ochrana životního 
prostředí je totiž bytostně konzer-
vativní téma, kde by neměly mít své 
místo nebezpečné a militantně pro-
sazované experimenty. Ne náhodou 

proto tyto priority zveřejňujeme 
ze svého programu nejdříve,“ řekl 
předseda TOP 09 Karel Schwar-
zenberg. „Členům našeho hnutí, 
tedy stovkám starostů z celé naší 
země, bytostně záleží na tom, jak 
bude vypadat venkov, kde většina 
z nich žije a pracuje. Starost o život 
na venkově úzce souvisí s pří-
stupem k životnímu prostředí, 
k zemědělství a k lesům. Proto se 
hlásíme k odpovědnému přístupu 
TOP 09 nejen v těchto oblastech,“ 
dodal předseda Hnutí Starostové 
a nezávislí Petr Gazdík. 

Konzervativní pojetí péče 

o životní prostředí a desatero vlast-
ností environmentálního programu 
TOP 09 představil garant této 
oblasti Bedřich Moldan. „Ochrana 
životního prostředí je nepochybně 
konzervativní myšlenka. V našem 
programu je řada konkrétních 
priorit, z nichž bych vybral zejména 
dvě: českou krajinu, která je naším 
společným dědictvím, a udržitelný 
rozvoj, který zdůrazňuje, že je třeba 
zachovat současné hodnoty přírod-
ní a kulturní nejméně na současné 
úrovni. Jedná se o provázání hos-
podářského rozvoje, sociální sprave-
dlnosti a starosti o kvalitu života 
s péčí o přírodu a přírodní zdroje. 
Vážím si toho, že v TOP 09 mám 
příležitost ‚ozelenit‘ konzervativní 
politiku,“ uvedl Bedřich Moldan.
 Jan Jakob
 tiskový odbor TOP 09 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
JE KONZERVATIVNÍ MYŠLENKA
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Obavy z politického vlivu Ruska se 
objevují v médiích i ve společnosti 
v posledních měsících častěji a čas-
těji. Někdo se opravdu bojí, jiný 
tyto obavy bagatelizuje. Nicméně 
v posledních týdnech se zdá, že to, 
co se nazývá „řízenou demokracií“ 
a co je vyčítáno putinovskému Rus-
ku, dorazilo i do našeho hlavního 
města.
Rada hl. m. Prahy se rozhodla až 
do voleb zrušit veškerá zasedání 
zastupitelstva. Rozhodnutí odůvod-
nila tím, že vystoupení občanů – 

Hříchy pražské ODS na Magistrátu 
hl. m. Prahy volají do nebe. Bylo 
o nich popsáno mnoho papíru, 
namluveno mnoho slov, aniž by se 
ovšem na zavedených praktikách 
cokoli změnilo. V civilizovaných 
zemích by zajisté stačil jeden takový 
Opencard a páni radní by se porou-
čeli – ovšem v doprovodu orgánů 
činných v trestním řízení. Nyní si 
však Rada zastupitelstva odhlasova-
la klid k práci – jednání zastupi-
telstva se prostě konat nebudou 
a basta, a tudíž lze do podzimních 
komunálních a magistrátních voleb 
ještě leccos stihnout. Mohou to 
být třeba i jen maličkosti – nevadí, 
nemusí vždycky pršet, stačí, že 
kape.

Zdalipak si například někdo 
povšiml, že jednoho dne zmizely 
v Praze ze sloupů normálně fungu-
jící hodiny, aby byly za několik dní 
nahrazeny novými, ale jiného typu? 
Pomíjím estetickou stránku nových 
hodin, názory se mohou lišit, ale 
všichni jen trochu racionální lidé se 
nejspíš shodnou, že výměna funkč-
ních věcí za nové je – a nejen v době 
krize – prostě plýtváním. Nebylo 
by, páni radní, vhodnější vrhnout 
tyto prostředky např. na opravu 
po zimě zdevastovaných chodníků 
a ulic? Anebo je to zase nějaká 
„malá domů“?

Vážený pane Paroubku,
k napsání těchto řádků mě přiměl Váš billboard 
s heslem „Bojuji za vaše důchody“. V tomto 
krátkém hesle – v těch pouhých čtyřech slovech 
– je obsažena jedna lež vedle druhé, je to jeden 
nesmysl za druhým.

Především už konečně přestaňte bojovat: bojo-
vali bolševici – tu za mír, tu za zrno, jindy proti 
imperialismu. A soudruzi v NF, tedy i bratři – čle-
nové Československé strany socialistické –, bojo-
vali ruku v ruce společně s bolševiky, jak dokládá 

Váš projev z května 1978 na besedě pamětníků 
Února s nejmladší generací ČSS: „Pro nás mladé, 
kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkuše-
nost, je toto datum především historická událost, 
kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka 
politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů 
buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 
let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února 
živou výzvou.“

 Dále: za naše důchody – tedy i moje, neboť 
jsem důchodce – není třeba bojovat, protože ty 
jsou dány zákonem: je to tedy prostá lež a lehce 
prokazatelná! A když už koneckonců musíte 
neustále za něco bojovat, tak bojujte za to, abyste 

mým vnukům nezanechali dluhy. Na můj důchod 
se můžete klidně vykašlat! 

Hovoříte sice o třináctém důchodu, ale ve sku-
tečnosti se jedná o dávku 2.400 Kč – a to není 
žádný třináctý důchod, ani ten nejnižší: tedy 
další lež. A při tom je to tak prosté: je to klasický 
úplatek (a to ještě ze státního rozpočtu!) mým 
nepříliš bystře uvažujícím kolegům-důchodcům 
za hlas pro ČSSD! 

Pane Paroubku, nedělejte z nás důchodců 
hlupáky!

S pozdravem,
 Ing. Václav Kovářík, důchodce
 člen TOP 09 v Praze 6

ŘÍZENÁ DEMOKRACIE DORAZILA 
DO PRAHY

ZASE MALÁ DOMŮ?

PhDr. Daniel Korte
TOP 09 v Praze 6

kandidát do PsP ČR

Více než dlouhé povídání ukazují 
následující čísla. Na území Pražské 
památkové rezervace (PPR) je 
v současné době pro osobní auta 
k dispozici 23 tisíc parkovacích 
stání. Z toho 16 200 přímo na ulici, 
2 900 ve dvorech a 3 900 ve veřej-
ných garážích. Proti tomu zde stojí 
50 tisíc trvale žijících obyvatel, 200 
tisíc pracovních míst a 300 tisíc ško-
láků. Když k tomu ještě připočteme 
průjezdnou a další zbytnou dopravu, 

PROČ MÁ CENTRUM PRAHY DOPRAVNÍ PROBLÉM?
Ulice centrální Prahy 
jsou už dvě desetiletí 
zahlceny osobními 
automobily. Důvody 
jsou nasnadě. Praze 
chybí dobudovat systém 
sběrných objízdných 
komunikací (Pražský 
a Městský okruh). Větším 
problémem však je, že 
centrum města je velkým 
zdrojem i cílem dopravy.

je vše jasné. Pro úplnost dodávám, 
že území PPR má plochu 8,7 km2, tj. 
1,7 % celkové rozlohy města. 

Jak tento problém řešit? Přede-
vším posílením kapacitních mož-
ností hromadné dopravy, prioritně 
kolejové (metro pod zemí a tramvaje 
na povrchu).

Pro centrum Prahy je chybou 
předřadit výstavbu trasy metra „A“ 
před kriticky potřebnou trasu „D“. 
K podstatnému zklidnění centra 

musí přispět i dobudování Městské-
ho okruhu, a pokud chceme odklidit 
auta z ulic, i promyšlená politika 
„dopravy v klidu“. Ta zahrnuje vybu-
dování kapacitních podzemních 
garáží, které však nesmějí navyšovat 
množství parkujících osobních auto-
mobilů v centru, ale řešit stávající 
neuspokojivý stav.
 Věra Šturmová
 předsedkyně krajské dopravní komise 
 TOP 09 v Praze

jako záminka posloužilo vystoupení 
poslance jisté demokratické strany 
– v době před volbami zastupitele 
ruší, což je z pohledu Rady hlavního 
města Prahy s ohledem na blížící se 
volby nejen nežádoucí, ale dokonce 
nepřípustné.

Husákovský „klid k práci“ ale 
mrazí, protože Rada hl. m. Prahy je 
volena zastupitelstvem, a je mu tedy 
de facto odpovědná. Vedení Prahy 
tak jasně ukázalo, že zastupitelstvo 
nijak nepotřebuje a že do voleb ji 
problémy Prahy nezajímají a že je 
nehodlá řešit. Zástupci jedné politic-
ké strany ve vedení hlavního města 

demokratického státu tak  v roce 
2010 využili absolutní většinu, 
aby dočasně zrušili zastupitelskou 
demokracii. Zcela nepokrytě je pak 
zmíněna souvislost mezi zrušením 
zasedání zastupitelstva a blížícími 
se volbami.

Za způsob, jakým se vedení 
magistrátu vyrovnává s – podle 
mého soudu oprávněnou – kriti-
kou, by se nemusel stydět lecjaký 
gubernátor. A vyvstává otázka: Jaké 
politické modely mohou přinést 
do celostátní politiky lidé, kteří 
v nadcházejících volbách kandi-
dují z pozic magistrátních činitelů 
do Sněmovny? 

 Albert Kubišta
 předseda TOP 09 Praha 2

OTEVŘENÝ DOPIS
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Karel Schwarzenberg
předseda TOP 09
lídr pražské kandidátky do PsP ČR

Ing. Václav Kubata 
kandidát do PsP ČR 
za TOP 09, Praha

PhDr. Daniel Korte 
kandidát do PsP ČR 
za TOP 09, Praha

MUDr. Gabriela Pecková 
kandidátka do PsP ČR 
za TOP 09, Praha

Ing. František Laudát 
kandidát do PsP ČR 

za TOP 09, Praha

Stanislav Polčák 
kandidát do PsP ČR 

za TOP 09, Praha

Z katolické, intelektuální rodiny jsem po různých peripetiích zamířila na lékařskou fakultu, 
nastoupila do vědecké přípravy do Výzkumného ústavu chorob revmatických a po složení 
dvou atestací jsem léta pracovala ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, od r. 1994 
pak v soukromé ambulanci.
Mé politické nasměrování je pravicové, liberálně konzervativní, resp. liberální v ekonomice 
a konzervativní v ostatních sférách života. Důraz je třeba přesunout na vlastní odpověd-
nost za vzdělání, zdraví a život vůbec. Práva občanů mají být vymahatelná, současně však 
vyvážená povinnostmi. Solidarita nesmí být nastavená tak, aby mohla být zneužívána.
Z dětí nám zbyl doma už jen jeden maturant, přesto péče o dům a rodinu zabírá stále 
většinu mimopracovního času, a pokud nějaký zbývá, věnuji ho hlavně kultuře a chalupě 
v Jizerských horách.

Jsem čerstvý padesátník, který už toho zažil 
docela dost. Po studiu Elektrotechnické 
fakulty ČVUT  jsem osm roků pracoval ve Fyzi-
kálním ústavu Akademie věd, od roku 1995 
jsem řediteloval pražský Obecní dům. Stál 
jsem za řadou dopravních projektů. Od roku 
2006 jsem poslancem parlamentu.

Česká politika potřebuje změnu. Potře-
buje pokoru, zodpovědné a kvalifi kované 
rozhodování namísto zpupnosti, klientelismu 
a korupce. Osobně chci zemi pomoci při reali-
zaci projektů moderní, udržitelné dopravy.

FO
TO

: Z
de

ně
k 

M
er

ta

Je mi 57 let, jsem původním povoláním klasický fi lolog – učil jsem latinu a řečtinu, pra-
coval ve výzkumu, přeložil jsem řadu knih. Znalost těchto mrtvých jazyků se mi stala vyni-
kajícím kvalifi kačním předpokladem, abych skončil ve šrotu: s několika partnery vlastním 
a řídím středně velkou fi rmu zabývající se zpracováním ocelového odpadu. 

Vzešel jsem z akademické sféry a je mým přesvědčením, že cesta k budoucí pro-
speritě naší společnosti vede pouze přes podporu výchovy, vzdělání, vědy a výzkumu 
na všech jejich úrovních. Touha po poznání je jedním ze základních rysů lidské existen-
ce, vědecké poznání formovalo základy naší civilizace. Budu-li zvolen, chci se zasadit 
o to, aby pojem „vzdělanostní společnost“ nebyl pouze fl oskulí.

Jsem absolventem Vysoké školy ekonomické Praha, obor 
ekonomika a řízení průmyslu, jsem ženatý otec dvou dětí. 
Zastával jsem řadu vedoucích pozic v oblasti marketingu 
a obchodu elektronických médií (Evropa 2, Frekvence 1, 
Prima).  Působil jsem jako marketingový ředitel divize 
malého a středního podnikání Citibank a devět let jsem 
zastával pozici ředitele úseku marketingu České spořitelny. 
Mimo jiné jsem byl také několik let členem správních rad 
Pražského jara a Nadace České spořitelny. V současnosti 
zastávám funkci generálního sekretáře TOP 09.

To, kam politická a ekonomická situace v České republi-
ce zašla, potřebuje zásadní změnu. Protože nejsem člověk, 
který o problémech jen mluví, uzrálo ve mně rozhodnutí 
této změně pomoci.

Vystudoval jsem pražskou právnic-
kou fakultu a obhájil zde doktorát 
práv z oboru ústavního a správního 
práva. Na stáži na mnichovské 
univerzitě jsem se věnoval veřejné 
správě. Po návratu do ČR jsem 
složil advokátní zkoušky a v sou-
časné době se věnuji advokacii 
a přednáším právo na vysoké škole. 
V politice si kladu dva hlavní cíle: 
1. přijímat nové zákony jen po kva-
litní přípravě, 
2. prosadit účinná protikorupční 
opatření ve spolupráci s odborníky 
a nevládními organizacemi.
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Ing. Oldřich Lomecký 
kandidát do PsP ČR 
za TOP 09, Praha

Doc. Ing. Martin Dlouhý, Dr., MSc. 
kandidát do PsP ČR 
za TOP 09, Praha

Jaroslav Eček 
kandidát do PsP ČR 
za TOP 09, Praha

Ing. Eva Vorlíčková 
kandidátka do PsP ČR 
za TOP 09, Praha

Jana Radová 
kandidátka do PsP ČR 
za TOP 09, Praha

prof. Noemi Zárubová-Pfeff ermannová 
kandidátka do PsP ČR 
za TOP 09, Praha

Je mi 53 let, absolvoval jsem ČVUT – fakultu 
elektrotechniky – a stáž na fakultě ekonomie 
v Lutychu. Původním povoláním jsem konstruk-
térem elektronických systémů. V současnosti 
pracuji v České obci sokolské na pozici ředitele 
Tyršova domu. Jako aktivní sportovec (tenis, 
kanoistika, lyžování) jsem byl  v Sokole zvolen 
jeho prvním místostarostou. V rámci meziná-
rodních sportovních organizací dlouhodobě 
pracuji jako člen exekutivy ISCA se sídlem 
v Kodani, reprezentující celosvětové hnutí spor-
tu pro všechny. Zde se zabývám zejména eko-
nomikou. Ve svém novém politickém angažmá 
ve straně TOP 09 chci prosazovat tři zásadní 
věci: slušnost, odbornost a ducha sokolského 
fair play ve všech oborech lidského konání.

Pracuji na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde vyuču-
ji využití matematických modelů v ekonomii a podnikové 
ekonomice. Přednáším ekonomiku zdravotnictví a zdravotní 
politiku na Institutu pro postgraduální vzdělávání zdravotníků, 
spolupracuji se zahraničními odborníky. Zajímám se o fi nanco-
vání zdravotnictví, sociálních služeb, vysokého školství, vědy 
a výzkumu. Těmto tématům se chci v politice věnovat. Veřejné 
prostředky musíme využívat hospodárně, jsem proti zadlužo-
vání veřejných fi nancí, je nutné zajistit udržitelné fi nancování 
veřejného sektoru v budoucnosti.

Je mi třicet devět let. V pražském Jedličkově 
ústavu jsem se vyučil knihařem. Celý život se se 
věnuji pomoci tělesně handicapovaným obča-
nům. V současné době pracuji jako prodavač 
v prodejně zdravotních pomůcek. Jsem ženatý 
a mám dvě děti, mezi mé záliby patří především 
plavání a cestování.

Jako kandidát TOP 09 hodlám prosazovat 
oprávněné zájmy občanů se zdravotním 
postižením, podporovat zvýšení jejich informo-
vanosti a zvyšovat motivaci znevýhodněných 
osob, nikoliv příspěvky od státu, ale vytvářením 
pracovních možností.

Absolvovala jsem v roce 1976 na  Divadelní fakultě AMU. Psala jsem 
knížky pro děti, hrála v dětském vysílání TV, učila na Lidových školách 
umění. Do roku 1989 jsem nebyla v žádné politické straně. Po roce 
1990 jsem byla krátce řadovou členkou ODA, nyní jsem bez politické 
příslušnosti. 

Od roku 1995 učím na Hudební fakultě AMU. Věnuji se psychologii 
gestiky a mimiky a komunikačním dovednostem.  V letech 1997 
až 2010 jsem byla proděkankou HAMU pro mezinárodní vztahy 
a udržovala jsem spolupráci s univerzitami v Evropě i v zámoří. 

Od r. 1971 jsem vdaná, manžel je informatik, mám dvě dospělé děti. 
Ráda bych pomohla TOP 09, jež přináší naději na ozdravení 

naší politické scény, a budu-li zvolena, chci se věnovat školské 
problematice a mezigeneračním vztahům.

Pocházím z Ledče nad Sázavou, od studií 
na stavební fakultě žiji v Praze.  Po revoluci 
jsem s kamarády založila fi rmu, která se zabývá 
prodejem a servisem výpočetní techniky. Chci se 
zaměřit na podporu malých a středních podni-
katelů: pokusit se zjednodušit složitý a neustále 
se měnící daňový systém, který pro podnikatele 
znamená zbytečné vedlejší náklady. Zasadit se 
o celkové snížení administrativní zátěže a zvýše-
ní efektivity státní správy. 

Ke vstupu do TOP 09 mě vedla především 
naděje na změnu politické kultury. Za nadějné 
považuji, že se do TOP 09 hlásí mladí lidé, kteří 
nejsou zatíženi minulostí a v politice by mohli 
nahradit zkorumpované politiky. Měli bychom 
začít otevřeně bojovat proti rozbujelé korupci, 
která slušné podnikatele – a nejen je – demorali-
zuje a demotivuje.

Jmenuji se Jana Radová, je mi 28 let a pochá-
zím z Plzně. V současné době působím 
v Praze jako advokátka. TOP 09 jsme si vybrala 
proto, že jako jediná poskytuje pravdivé řešení 
na aktuální problémy v naší zemi a nabízí přívě-
tivou budoucnost pro nás všechny.

Věřím, že pokud se chceme mít dobře 
v budoucnosti, musíme být odpovědní již dnes. 

Dejte nám hlas a pojďte ovlivnit naši budouc-
nost společně s námi.
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TOP 09 je přesvědčena, že české 
zdravotnictví patří ve světě mezi 
nadprůměrné a že dosahuje v mno-
ha oborech vynikajících výsled-
ků. ČR patří mezi špičky v péči 
o matku a dítě, dosahujeme téměř 
nejnižší novorozenecké úmrtnosti 
na světě. To zároveň neznamená, že 
ve zdravotnictví neexistuje mnoho 
neřešených problémů. Zdravotní 
péči evropské kvality poskytujeme 
za nízké platy lékařů a sester a změ-
nit to nebude jednoduché. TOP 09 
je pro nepopulistický zdravotnický 
program, který se opírá o ověřené 
evropské modely zdravotnictví. Pro-
to zdůrazňujeme problém poplatků 
a spoluúčasti, které byly populis-
ticky zneužity levicí v krajských 
volbách. V Evropě je totiž normální 
poplatky ve zdravotnictví platit, 
a kdo říká něco jiného, tak lže 
občanům. Sociálně slabší skupiny 
jsou chráněny horním limitem. 

Otevřeně říkáme, že další rozvoj 
zdravotnictví bude bez soukromých 
zdrojů nemožný. TOP 09 nehodlá 
slibovat nereálné věci a naopak 
nepříjemným věcem se nebude 
vyhýbat. 

Chceme umožnit pacientům mít 
možnost výběru mezi kvalitními 
alternativami péče. K tomu není 
potřeba nějaká divoká privati-
zace, jak občany straší socialisté 
a komunisté. Osobně se domnívám, 
že rychlá řešení příliš nefungují. 
Společnost potřebuje v sociál-
ně citlivých otázkách více času 
na změnu. Každodenní drobná 
práce je zřejmě jediný možný pří-
stup. Ve zdravotnictví je třeba být 
konzervativní, neboť zdravotnictví 
není laboratoř pro experimenty 
na lidech. Zdravotnictví je kompli-
kovaná soustava s mnoha vazbami, 
takže opatření v jedné části může 
vést k nepředvídaným dopadům 

v částech jiných. Dosud nevyřešené 
problémy neznamenají, že dvacet 
let reforem bylo ztraceno. Naopak 
české zdravotnictví dosáhlo 
mnoha úspěchů a jeho úroveň je 
s rokem 1989 nesrovnatelná. Jak 
bude české zdravotnictví vypadat 
v budoucnu, záleží na výsledku 
voleb. Hlas pro TOP 09 je hlas pro 
zvýšení odpovědnosti občanů, 
pojišťoven, lékařů a zdravotnických 
zařízení, tedy hlas pro prosperitu 
ve zdravotnictví.

V Evropě je normální poplatky ve zdravotnictví platit, a kdo 
říká něco jiného, tak lže občanům.

POPULISMUS DO ZDRAVOTNICTVÍ NEPATŘÍ

ČAS NA ZMĚNU

V DUBNU NA PIVO S KARLEM

Vyrostl jsem naproti Písecké bráně, 
na samém okraji Prahy 6 – Hradčan 
a vždy to byla čtvrť krásných parků 
a hřišť, kde se nás rodiče nebáli 
pustit samotné ven. Dnes bych ale 
svoje děti bez dozoru ven nepustil. 
Auta, hluk a smog vystřídaly klid 
a pohodu. Chci prosadit rychlou 
dostavbu Vnitřního okruhu tak, 
aby Hradčany a Dejvice byly opět 
skvělým a bezpečným místem pro 
život rodin s dětmi, a ne staveniš-
těm a dopravní tepnou.

Pražská radnice už léta mluví 
o tom, že auta odvede z města 
na okruhy, ale realita je jiná. Zatím-
co aut neúprosně přibývá, za deset 
let se z plánovaných 106 km silnic 
stačilo postavit jen několik desítek 
kilometrů. Praha 6 patří k těm 
pražským částem, které na neschop-
nost dokončit slibovaná řešení 
doplácí snad nejvíce. A nyní opět 
slyšíme, že se stavba má prodloužit 
i prodražit.

Neexistuje jediná větší zakázka 
na stavbu silnic a dálnic, která by 
byla hotova včas a ještě se vešla 
do ceny, za kterou byla vysoutěžena. 
Cena Pražského okruhu měla být 
31 miliard korun. Dnes se už hovoří 
o 71 miliardách jen na její dokončení, 
a to část již stojí. Je čas to změnit!

Chcete si přijít podiskutovat 
s pražským kandidátem č. 1 TOP 09? 
Přijďte na pivo s Karlem Schwar-
zenbergem! V dubnu se setkání 
uskuteční v Hloubětíně Na Staré 
hospodě (12. 4. od 19.00 hodin), 
v Krči Na Ledárnách (19. 4. od 19.00 
hodin), v Kunraticích U Rytíře 
Jakuba (27. 4. od 18.00) a tentýž 
den pak ještě na Novodvorské U Čtyř 
bernardýnů (27. 4. od 20.00 hodin). 
Čeká na vás jak Karel Schwarzenberg, 
tak příjemné prostředí klasických 
domácích restaurací a samozřejmě 
i kvalitní pivo.

Pro obyvatele hlavního města 
a přilehlého okolí připravila pražská 
TOP 09 v dubnu hned několik zají-
mavých víkendových akcí. Na své si 
přijdou jak rodiny s dětmi, tak třeba 
milovníci železnic či veteránských 
automobilů. 

TOP 09 za devátou městskou 
část uspořádá v sobotu 24. dubna 
dopoledne na místě dokončené cyk-
lostezky, která bývá často kritizována 
za předpokládané předražení někte-
rých prací, svůj happening. Místní 

TOP 09 tím chce poukázat na nesmy-
slnost vybraných kroků vedení 
města či mnoha jeho městských 
částí. Součástí happeningu bude také 
hudebně-zábavní program.

Tentýž den proběhne pod 
záštitou Karla Schwarzenberga 
v Horních Počernicích na Chvalské 
tvrzi Veteran Rendez-Vous, kde 
bude také například výstava vete-
ránských automobilů, jejich spanilá 
jízda a koncerty Karla Kahovce se 
skupinou George & Beatovens, 

bubenického uskupení Marimba 
a kapely Bravo.

V neděli 25. dubna se pak 
dočkají malí i velcí fanoušci železnic. 
Z nádraží v Libni budou vyjíždět 
historické vlaky, které vás zavezou 
jak na unikátní Pražský Semerink, 
tak na mnohá další – a mnohdy třeba 
i trochu utajená – místa v hlavním 
městě. První jízda proběhne od 10.00 
do 12.00, odpolední pak od 14.00 
do 16.00 hodin. Vystupovat se bude 
opět v Libni.

Nenechte si ujít dubnové akce 
TOP 09! Vstup je vždy zdarma. 

Další informace získáte v průběhu 
měsíce na internetových stránkách 
www.top09.cz/praha.     

Václav Kubata
generální sekretář TOP 09

kandidát do PsP ČR

Doc. Martin Dlouhý
TOP 09 Praha 3

kandidát do PS PČR v Praze

S TOP 09 NA CYKLOSTEZKU, 
VETERÁNY ČI STARÉ VLAKY

Pojeďte s námi na výlet 25. 4. 2010  www.top09.cz/praha
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Věřím mladé straně, navazující 
na staré tradice. V osobě pana 
Schwarzenberga vidím dostatečné 
záruky, že každý nový krok bude 
provázen vědomím souvislostí, 
nadhledem a hlubokou znalos-
tí problematiky. Není mnoho 
evropských osobností, jako je 
on, a upřímně jsem zajásala nad 
programem jeho TOP 09. Vrací 
nás k civilizované společnosti 
a přináší úlevu, že se věci veřejné 
vrátí do dobrých rukou. Bez 

okázalosti a nabubřelosti. Líbí se 
mi transparentní sponzoring této 
strany, který slibuje, že si nikdo 
tajně nemusí kupovat vliv. Věřím, 
že voliči nespokojení s diskreditací 
současných velkých stran budou 
hledat alternativu v TOP 09. Přeji jí 
do voleb mnoho úspěchů.
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ROZHOVOR

Mgr. Eva Papoušková
scenáristka

Co Vás přivedlo k rozhodnutí volit TOP 09?
Představuje liberální stranu napravo od středu. 
Navíc se osobně znám s Karlem Schwarzenber-
gem, sleduji jeho názory celé roky a on je pro mne 
osobně garancí ideového směřování celé strany. 
Zahraničně-politické názory, které on zastává, 
jsou pro mne stoprocentně čitelné. Snad s jedinou 
výjimkou, a tou bylo odtržení Kosova od Srbska. 
Přesto jsem příznivcem Severoatlantické aliance 
a pro vstup do ní jsem se také výrazně angažoval. 
Spolu s Václavem Marhoulem jsme organizo-
vali velikou manifestaci na podporu našeho 
vstupu. Byla  na Hradčanském náměstí za účasti 
německých a ruských tanků, které mířily na Hrad. 
Tím jsme chtěli připomenout minulost a to, že 

bychom se neradi dožili dalšího velmocenského 
ohrožení naší země. 

Nakolik jste se dříve zajímal o politiku?
Pokud tedy nepočítám jisté osobní angažmá 
během Sametové revoluce v Mánesu, tak
poprvé jsem se těsně po revoluci angažoval, když 
jsem  podpořil ODS v jejich předvolebním maga-
zínu. Už dlouho ale ODS nevolím. Naposledy 
jsem dal hlas Zeleným. K jejich volbě mě přivedl 
Václav Havel. Ale od té doby, co se Zelení posta-
vili proti americkému radaru, pro mne skončili. 
Jsem totiž pro posílení evropské vojenské síly 
a obranyschopnosti a Rusko vůbec nepovažuji 
za bezzubého souseda. To jsme ostatně viděli při 

jeho nedávném kon� iktu s Gruzií. Proto musíme 
dát zcela jasně najevo, kam patříme. A ten 
radar byl pro mne jednoznačným přihlášením 
se k euroatlantické orientaci, a ne k nějakému 
panslovanství.  

Možná je to klišé, ale nekloní se umělci spíše 
k levici?  Nejste mezi nimi jako pravicový 
liberál  výjimka?
To je asi pravda! Mezi umělci tradičně zpravidla 
převládá takový salonní, levicový intelektu-
alismus. Podle mne je to forma zmutovaného 
sebestředného elitářství. Někdy je to směšné, 
ale v podstatě je to velmi nebezpečné. Stačí 
vzpomenout za všechny Lenina, Trockého a Che 
Guevaru!

Diskutujete o politice i s jinými lidmi?
Radši moc ne, protože jsem trochu kon� iktní. 
Zrovna zahraniční politiku a mezinárodní vztahy  
sleduji,  myslím, daleko více než většina  přátel, 
takže se málokdy setkám s někým opravdu dobře 
informovaným. Ale dokážu svůj názor změnit, 
když mi jsou předloženy opravdové argumenty. 
Jsou samozřejmě oblasti, ve kterých se nemusím 
úplně dokonale orientovat, ale nemám rád, když 
lidé, se kterými diskutuji, nepřijímají všeobecně 
platná a zjevná fakta. 

Chystáte se jakožto obyvatel Prahy 3 věno-
vat i komunální politice?
Mám zde výborné vztahy, a jsem dokonce 
čestným občanem Prahy 3, která má k umělcům 
obecně velmi dobrý vztah. Před lety jsem byl 
například členem komise, která se snažila najít 
vhodná urbanistická řešení pro některé nezasta-
věné plochy na Praze 3. Ale jinak žádné politické 
ambice nemám.

Jak chcete konkrétně podpořit politiku 
TOP 09?
Budu se angažovat čistě občansky. Pokud tedy 
někoho ovlivní, že já, Jaroslav Róna, se svými 
zkušenostmi, morálním pro¤ lem a schopnostmi 
volím tuto stranu, tak z toho budu mít radost.

Co stojí za vaším rozhodnutím 
volit TOP 09?
Rozhodla jsem se pro tuto stranu 
především pro osobnost pana Karla 
Schwarzenberga, který je pro mne 
člověkem kterému důvěřuji. Vím, že 
mu není osud této země lhostejný.a 
že může pomoci svým osobním, 
politickým a kulturním přehledem.
Je mi sympatický volební program 
této strany, který podporuje hodno-
ty, jež ani mě nezůstávají lhostejné.

Chystáte se TOP 09 aktivně pod-
porovat? A pokud ano, jak?
Ano, ráda. Například se zúčastním 
některého z předvolebních mítingů.
Uvažujete o možnosti vstoupit 
do TOP 09 jako členka, pří-
padně se do politického života 
zapojit jinak?
Do teď nejsem v žádné politic-
ké straně a ráda bych zatím tak 
zůstala. Ale TOP 09 fandím a ráda 
podpořím.
Co odpovíte svým přátelům, 
pokud se Vás zeptají, proč volit 
TOP 09?
Že je potřeba podpořit stranu, 
která může změnit současný stav 
politické scény.

DIALOG

DEJME JASNĚ NAJEVO, 
ŽE PATŘÍME DO EVROPY

Jaroslav Róna je výjimečný český malíř a sochař. Jako jeden 
z mála českých umělců se také otevřeně hlásí k české pravici 
a v nadcházejících volbách podporuje TOP 09.

Tatiana 
Kovaříková
módní
návrhářka
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Tajenku posílejte do 20.dubna na adresu TOP 09, 
redakce Pražský kurýr, Michnův palác, budova č.2, 
Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana.  
První tři vylosovaní výherci obdrží věcné dárky.

Časopis Pražský kurýr 
vydavatel:  TOP 09, IČ: 71339728 | sídlo a adresa redakce: Michnův palác, 
budova č.2, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana | tisk: Svoboda Press s.r.o. 
distribuce: Česká pošta - Postservis
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