
V minulých dvaceti letech předstupovaly 
politické strany před voliče se svým 
volebním programem s vědomím, že 
žádná nemá dost sil na to, aby jej beze 
zbytku realizovala. TOP 09 pokládá za 
nejpoctivější a nejjednoznačnější závazek 
ucházet se o důvěru voličů tak, jako se 
ucházejí vlády o důvěru v Poslanecké 
sněmovně. Předkládáme proto svůj 
volební program ve formě programového 
prohlášení vlády. 

Víme, že povolební vyjednávání si vyžádá 
kompromisy. Zavazujeme se však, že 
nevstoupíme do vlády, která: 
 nebude likvidovat defi cit veřejných 
rozpočtů a nebude razantně snižovat 
výdaje státu 
 nebude kultivovat podnikatelské pro-
středí, zejména nezvyšováním přímých 
odvodů, odstraňováním administrativní 
zátěže a nezvyšováním regulačních bariér 

 bude diskriminovat jakoukoliv skupinu 
občanů v jakékoliv oblasti života 
 bude upřednostňovat společnost 
rovné spotřeby před společností rovných 
příležitostí 
Pokud nám volební výsledky jednotlivých 
stran neumožní účast ve vládě, bude 
TOP 09  programové prohlášení prosa-
zovat jako opoziční strana se stejným 
odhodláním. 

Abraham Lincoln
„Nepomůžeš lidem, když za ně 
budeš dělat to, co by si měli
dělat sami.“

PRAHA | Květen 2010

„Sám bych do toho nešel“

VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09
PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2010

čtěte programové prohlášení na www.top09.cz
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Politické strany rozpoutaly soutěž 
o to, která vytvoří více pracovních 
míst. Jen ODS jich slibuje 150 tisíc. 
Politici však na tvorbu pracovního 
místa mají jediný nástroj – peníze 
nás všech a těch se nedostává. Tako-
vé pracovní místo navíc zůstane tak 
dlouho, dokud vystačí peníze.

TOP 09 proto v boji s nezaměst-
naností určuje politikům jejich 
skutečnou úlohu – vytvářet co 
nejlepší prostředí pro podnikatelské 
aktivity, které budou pracovní místa 
vytvářet. Pro začátek by stačilo 
tomuto prostředí zbytečně neškodit. 
Své úsilí cílíme do tří oblastí. Zaprvé 
je to zjednodušení administrativ-
ních agend. Soustředění odvodů 
do jednoho inkasního místa, zjedno-
dušení daňové legislativy, zpružnění 
pracovního práva atd. Nezbytným 
předpokladem je zvýšení výkonu 
a efektivity státní správy podle 
zásady – „nešikanovat, sloužit“.

Druhou oblastí je reforma 
sociálních dávek. Sociální síť nesmí 
nabízet ekonomicky srovnatelnou 
alternativu ke slovu pracovat. 
V takovém případě se totiž nejedná 
o solidaritu, ale o sprosté tunelování 
sociálních fondů pro ty opravdu 
potřebné. Současně vyhlásíme 
nesmiřitelnou válku zaměstnávání 
„na černo“.

Třetí oblastí je stabilní makro-
ekonomické prostředí, především 
vyrovnané veřejné rozpočty. Použiji 
příměr ze sportovního prostředí: 
Politici musí upravit hřiště, 
namalovat rovné lajny a zajistit 
kvali� kované rozhodčí. Nesmí však 
podlehnout touze sami hrát. To pak 
dávají góly do vlastní branky.

Současný stav veřejných fi nancí 
neumožňuje snižovat daně. Chceme 
se však zaměřit na zjednodušení 
a zpřehlednění daňového systému. 
TOP 09 má připravený nový zákon 
o dani z příjmu, který odstraní dneš-
ní nepřehlednou změť paragrafů 
a bude srozumitelný i pro běžného 
občana či živnostníka. Budeme také 
usilovat o rychlé zavedení jednotné-

ho inkasního místa, které umožní 
zaměstnavatelům a živnostníkům 
platit daň z příjmu, sociální pojištění 
a zdravotní pojištění jednou platbou. 
Tím ušetříme významné náklady 
zaměstnavatelům, živnostníkům 
i státu, protože všechny tyto odvody 
budou vykazovány na jednom 
formuláři a také budou kontrolovány 
z jedné státní instituce. TOP 09 dále 

navrhne zrušení dědické daně, daro-
vací daně a daně z převodu nemovi-
tostí. Tím se výrazně sníží zbytečné 
administrativní zatížení jak občanů, 
tak i fi nančních úřadů. S řadou dal-
ších návrhů a připravených kroků, 
jejichž cílem je zjednodušení výběru 
daní a tím úsporu nákladů občanů, 
fi rem i státu, se můžete seznámit 
v našem volebním programu.

NEDÁVÁME 
PLANÉ SLIBY

DOPRAVA SI S PŘÍRODOU MUSÍ ROZUMĚT

ODPOVĚDNOST 
NENÍ „PRAVICOVÝ 
POPULISMUS“

Jaromír Drábek
místopředseda TOP 09

 P
ředstavme si slušně situ-
ovanou rodinu s čistým 
měsíčním příjmem – řek-
něme – 40 tisíc Kč. Pokud 
se dlouhodobými smlouva-

mi zaváže k pravidelným měsíčním 
platbám (hypotéka, půjčky, leasing 
atd.) ve výši 36 tisíc, zbývající čtyři 
tisíce nestačí na jídlo, oblečení 
a další položky běžného provozu 
domácnosti. Taková rodina buď 
sníží objem svých dlouhodobých 
závazků, nebo je nucena si na svůj 
běžný provoz dále půjčovat.   
Krýt svůj provoz další půjčkou je 
sice v aktuálním čase méně bolesti-
vé, stane-li se to však pravidlem, 
je konec nevyhnutelný – osobní 
insolvence a návštěva exekutora. 
Krátkodobý „blahobyt“ na úvěr je 
pak zaplacen těžkou sociální nou-
zí, ke které nemuselo dojít. 

V naprosto stejné situaci jsou 
veřejné rozpočty České republiky. 
Zhruba 84 % příjmů je dopředu 

určeno na výdaje, ke kterým se 
stát dlouhodobě zavázal (důcho-
dy, sociální dávky, mzdy, státní 
dluh…). Zbývajících 16 % nestačí 
na běžný provoz a nutné rozvojové 
investice a jsou proto posilovány 
každoroční půjčkou. Před státem 
(tedy před celou veřejností) je tíha 
stejného rozhodování, jako v pří-
padě zmíněné rodiny. To rozhod-
nutí má i stejné důsledky. Jedinou 
možností, jak odvrátit „státní 
bankrot“, je snížit celkový objem 
dlouhodobých závazků, abychom 
se svými příjmy vystačili. TOP 09 
je, bohužel, jediná politická strana, 
která nabízí reálný program, jak 
toho během čtyř let dosáhnout.

Není to „pravicový populis-
mus“, jak náš program označil lídr 
ODS Petr Nečas. Nejsou to ani 
„drastické“ škrty, jak tvrdí některá 
média. Je to sociální odpovědnost, 
která nás nutí popsat skutečný stav 
a navrhnout nezbytná řešení. 

Můžeme před pravdou zavírat 
oči, můžeme ji odmítat, ale jejím 
důsledkům se stejně nevyhneme. 
Sociální dopady pak budou nesko-
nale tvrdší, než námi navrhované 
kroky. Odmítat důrazně snížit 
vládní výdaje je ve svém důsledku 
dramaticky asociální. Navíc je 
to pokrytecké, pokud se přitom 
oponenti ohánějí sociální ohledu-
plností. 

Dluhová past, kam svojí sou-
časnou politikou míříme, by totiž 
nejvíce postihla ty bezbranné. 
Projíme-li dnes všechno všichni, 
nebudeme mít zítra pro nikoho. 
Věřím, že právě ti nejohroženější, 
kterým jsou populisticky slibovány 
další výhody na dluh, to chápou. 
Pokud to pochopit nechtějí, odsou-
dí se k tomu poznat to na vlastní 
trpké zkušenosti. Přesně podle 
sloganu – nemyslíš, zaplatíš.  

Miroslav Kalousek
první místopředseda TOP 09

Miroslav Kalousek
první místopředseda TOP 09
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Odpůrci zavedení příspěvku na vzdě-
lání (tzv. školného) snižují přístup 
sociálně slabších studentů k vysoko-
školskému vzdělání. Vzdělání není 
zadarmo: student si musí hradit 
ubytování, stravu, dopravu, pomůc-
ky, knihy, nezbytností je počítač 
atd., a přitom má snížené možnosti 
výdělku – jeho primárním úkolem je 
studovat, nikoli vydělávat. TOP 09 
chce zavést systém podpor, půjček 
a stipendií, jež umožní subvencovat 
sociálně potřebným veškeré náklady 
na vzdělání, přičemž příspěvek 
na vzdělání – součást uvedených 
nákladů – má funkci motivační: 
posílit aktivní přístup a osobní odpo-
vědnost studenta. Víme přece, že co 
je „zadarmo“, za moc nestojí.

Malé a střední podniky jsou v eko-
nomice nezastupitelné, dá se říci, 
že tvoří páteř ekonomiky – podílí se 
na ekononickém růstu, stabilizují 
společnost, vytvářejí nové pracovní 
příležitosti, podněcují konkurenci. 
Jak můžeme  pomoci? TOP 09 chce 
zjednodušit  složitý a neustále se 
měnící daňový systém, snížit admi-
nistrativní zátěž, zvýšit efektivitu 
státní správy, skončit s klientelis-
mem a populismem. To je cesta ven 
z dnešního marasmu. To je cesta 
k prosperitě a odpovědnosti.

Toto přísloví si možná říkají někteří 
naši zákonodárci, pokud jde o ne-
průhledný systém poslaneckých 
náhrad a kompenzací. Jeho špatné 
fungování připouští většina zákono-
dárců, ale to je také to jediné, co jsou 
se stávající situací ochotni dělat. 
Abychom jim ale nekřivdili, podobná 
situace panuje ve většině zemí, které 
jsou obdařeny systémem parlament-
ní demokracie. Ve zbylých státech je 
situace při hospodaření s veřejnými 
penězi většinou ještě horší.

Svět, ve kterém žijeme, je světem 
vyspělých informačních technolo-
gií. Dnešní lidé jsou zvyklí na vyso-
kou  míru informovanosti a dnešní 
úroveň technologií je schopna jim 
tyto informace zajistit. Proč tedy 
neposkytnout daňovým poplatní-
kům detailnější informace o tom, 
co se děje s jejich penězi? Přístup 
Velké Británie ukazuje trend, 
kterým by se vývoj v této oblasti 
měl ubírat i u nás. Pro nápravu sou-
časného stavu tam byla ustanovena 

instituce s názvem „Independent 
Parliamentary Standards Authori-
ty“ (IPSA), jejímž posláním je mimo 
jiné vybrat a implementovat infor-
mační systém, který umožní indi-
viduální sledování a schvalování 
poslaneckých výdajů. Mechanismy 
na to již existují, jejich zavedení je 
jenom otázkou dobré vůle. Bude 
ji mít po volbách i náš parlament? 
Kandidáti do Poslanecké sněmovny 
za TOP 09 se budou snažit o to, 
aby měl.

 Petr Trombik
 předseda TOP 09 v Praze 9
 předseda bezpečnostní komise

LEKCE NEZODPOVĚDNOSTI VZDĚLÁNÍ NENÍ 
ZADARMO

PODPORA 
STŘEDNÍMU STAVU

PhDr. Daniel Korte
místopředseda TOP 09 Praha

kandidát do PS PČR

Eva Vorlíčková
předsedkyně TOP 09 v Praze 5

kandidátka do PS PČR

SOLÁRNÍ ENERGIE – SNADNO ZNEUŽITELNÝ PRODUKT

Reálný socialismus dokonale zpro-
fanoval slovo budoucnost, plán, 
výhled, vize. Pětiletky, budoucnost 
v komunismu, kde zítra už bylo 
předevčírem, nás nenechaly v klidu 
ani v našem soukromí. Proto nelze 
vyčítat podvědomou opatrnost 
politiků po roce ‘89 k plánování. 
Odhlédneme-li však od předlistopa-
dové praxe, je celá řada ekonomic-
kých a společenských záležitostí, 
které plánovat musíme. Pokud tak 
neučiníme, bude naše společnost 
stižena fatální krizí.

Málokdo asi bude pochybovat, 
že takovou společensko-ekonomic-
kou kategorií je zvládnutí stárnutí 
populace. Sociální demokracie zcela 
zbytečně v právě končícím období 
zablokovala penzijní reformu, která 
byla v poslanecké sněmovně připra-
vena v paragrafovém znění. Eko-
nomická krize vystavila oranžové 
nezodpovědnosti vysvědčení dříve, 

než kdokoli očekával. Rostoucí 
armáda nezaměstnaných a akcele-
race řádných i předčasných odchodů 
do důchodu přinesla efekty, které 
měly přijít až za několik roků. Prů-
běžný systém ¦ nancování důchodů 
byl ještě v polovině loňského 
roku vítaným zdrojem příjmů pro 
státní rozpočet. Teprve v posled-
ním čtvrtletí musel přijít ministr 
Janota do Sněmovny s požadavkem 
na pokrytí 30 miliardového de¦ citu 
na penzijním účtu. V prvním čtvrt-
letí letošního roku de¦ cit na pen-
zijním účtu opět narůstá. Oranžové 
nezodpovědnosti jako předvolební 
memento vystavil účet Nejvyšší 
ústavní soud, který dal české poli-
tické reprezentaci zhruba 18 měsíců 
na to, aby výpočet výše penze více 
akcentoval princip zásluhovosti. 
Všichni, kteří se problematikou 
penzijního systému zabývají, zůstali 
v němém úžasu. Zatím teprve oni 

tuší, co naplnění tohoto průlomo-
vého rozhodnutí může pro naši 
společnost znamenat.

Jisté je zatím to, že verdikt ústav-
ního soudu ve svém důsledku nazna-
čuje, že aktuální stav věcí dramaticky 
předbíhá současné politicko-ekono-
mické reálie země. Co může v praxi 
znamenat? Výdaje v řádech desítek 
miliard ze státního rozpočtu, které 
země nemá, nebo přerozdělení stá-
vajících ¦ nancí, které by však uvrhlo 
většinu penzistů do chudoby. Chcete 
skutečně volit politiky, kteří vám 
i ve světle reality slibují žebračenku 
označovanou za třináctý důchod? 

Jak někdo může zneužít dopadající 
paprsky slunce na zemský povrch? 
Tuto otázku si měli klást v roce 
2005 sociálně-demokratičtí poslan-
ci. Prosadili zákon o obnovitelných 
zdrojích energie, který nás všechny 
bude stát v budoucnu ještě mnoho 
peněz. V České republice byly 
nastaveny velice velkorysé podpory 
pro výrobu elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie. 

Mnozí zahraniční investoři 
doslova „zajásali“  a za posledních 
18 měsíců vzrostla výroba elek-
třiny z fotovoltaiky 25ti násobně. 
V únoru 2010 poslanci TOP 09 
podpořili změnu tohoto zákona, 

aby budoucí hrozící nárůst ceny 
elektřiny až o několik desítek pro-
cent byl přibrzděn. Úplně zastavit 
však už nepůjde. V roce 2009 si 
každá domácnost za elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
připlatila 1,5 % z celkové ceny 
dodávané elektřiny. Letos si 
připlatí 4,9 %, podniky dokonce 
7,51 %. Drahá elektřina tak začíná 
ohrožovat růst české ekonomiky. 
Podle Energetického regulačního 
úřadu si v roce 2010 na výrobu 
energie ze slunce připlatíme přes 
2,6 miliardy – tedy 38 % z celkové 
dotace na obnovitelné zdroje 
energie. Zarážející je, že ze slunce 

se vyrábí pouze 6 %. Ostatních 
94 % energie představují ostatní 
alternativní zdroje – vítr, voda 
biomasa a bioplyn. To je velký 
nepoměr. Obnovitelné zdroje ener-
gie představují životně důležitou 
alternativu vůči docházejícím 
zásobám ropy, uhlí či plynu. Avšak 
cena elektřiny ohrožující konku-
renceschopnost českých podniků 
je nepřípustná. TOP 09 podporuje 
výrobu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, ale i tato podpora musí 
respektovat hranice slušnosti.

 Jan Husák
 poslanec PS PČR za TOP 09, 
 místopředseda Hospodářského výboru

CO OČI NEVIDÍ, SRDCE NEBOLÍ

Ing. František Laudát
předseda TOP 09 Praha

kandidát do PS PČR
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Od zveřejnění našeho programu 
jsme osočováni, že se chováme 
necitlivě vůči sociálně potřebným. 
Možná mi však dáte za pravdu, že je 
jistě něco špatného v našem státě, 
když více než polovina obyvatel je pří-
jemcem sociálních dávek. Současný 
stav hospodářské krize vnímám jako 
velkou příležitost ke změně celého 
systému tak, aby tyto dávky dostávali 
ti opravdu potřební. 

Sociální systém nesmí demoti-
vovat a představovat srovnatelnou 
alternativu s pracovitostí. Rádi 
bychom u dlouhodobě nezaměst-
naných zavedli významný rozdíl 
ve vyplácených dávkách mezi těmi, 
kteří veřejnou službu v rozsahu 
dvaceti hodin týdně vykonávají, 
a těmi, kteří ji odmítnou. 

Naší prioritou je podpora rodiny, 
zejména takové, která na pomoc 
jen pasivně nečeká. Chceme moti-
vovat rodiče k práci, nikoli k závis-
losti na sociálních dávkách. Z toho 
vychází myšlenka nahradit přídav-
ky na děti vyšší slevou na dani 
z příjmů včetně zvýšení daňového 
bonusu. Zaměstnaní rodiče by tak 
dostávali dle výše svého příjmu 
i vyšší částku než doposud z pří-
davků na děti. Tyto peníze by ale 
byly výrazněji obsaženy v záloze 
daňového bonusu již ve výplatě 
a  rodiče by je nedostávali zvlášť 
na účet prostřednictvím systému 
státní sociální podpory. Nemu-
seli by nikde žádat a došlo by 
i k významným administrativním 
úsporám. 

Chceme sociální systém přetvo-
řit tak, aby potřební byli dosta-
tečně zabezpečeni. Na druhou 
stranu chceme, aby systém tvrdě 
postihl neoprávněné vyplácení 
dávek, na které všichni společně 
přispíváme.  

Řekne-li se „zdravotnictví“, většině 
z nás se hned nevybaví špičková čes-
ká medicína, ale problémy spojené 
s jejím � nancováním, eventuelně 
s její dostupností. V současnosti 
je toto téma jedním z nejvýznam-
nějších v celém západním světě. 
Ekonomická krize k nám zatím 
doléhá spíše ozvěnou, odstrašující 
příklad Řecka by nás měl přinejmen-
ším přivést k zamyšlení, zda budeme 
dále extenzivně čerpat veřejné zdro-
je právě na zdravotnictví. Reforma 
započatá téměř před dvaceti lety 
se po krátké době zastavila a žádná 
vláda nebyla schopna přednést 

reálný koncept dalšího postupu. 
Všem je jasné, že je nutno zvýšit 
efektivitu českého zdravotnického 
systému, zvýšit odpovědnost zdra-
votních pojišťoven a v neposlední 
řadě i občanů. Málokdo je ochoten 
pojmenovat věci pravými jmény, 
protože opatření, kterými lze dosáh-
nout prokazatelné nápravy, nebudou 
nijak populární. Každý by si však 
měl uvědomit, že další navyšování 
podílu státu problém pouze odsouvá 
a zamlžuje, ale neřeší. Návrat 
ke státnímu zdravotnictví by byl 
pohromou pro všechny – pacienty 
i zdravotníky.

 Vladimír Pavelka
 člen předsednictva TOP 09

TOP 09 si je, na rozdíl od ostatních 
politických stran, vědoma dnes již 
kritické nutnosti řešit problematiku 
stárnutí české populace. Demo-
gra� cké predikce vývoje  věkové 
struktury naší společnosti jsou 
neoddiskutovatelné a jen hazardér 
či hlupák  může čekat na zázrak. 
Současný průběžný systém � nanco-
vání důchodů  v následujících deká-
dách prostě už fungovat nebude, 
ať se to ČSSD líbí, nebo ne. TOP 09 
přichází s návrhem změn penzij-
ního systému, který bude opatrný 

v kapitalizačním pilíři � nancování, 
motivuje  rodiny k zodpovědné 
výchově dětí, které při úspěšné 
kariéře budou moci pomáhat zajistit 
pro sebe  výhodným způsobem své 
rodiče. O podobě vaší penze budete 
moci rozhodnout sami. Jaké jsou 
tedy naše představy?

V klíčové fázi reformy dojde k pře-
chodu ze stávajícího průběžného sys-
tému na vícesložkový. Občan může 
nadále platit 28 % do průběžného 
systému, nebo se dobrovolně roz-
hodnout pro vstup do druhé složky. 

Potom bude do průběžné složky 
platit 24 % a na individuální kapita-
lizační účet 6 %. Rodičům pobírají-
cím penzi bude moci příspívat 2 % ze 
svého účtu. Chceme, aby kapitalizač-
ní složku penzí spravovala státem 
zřízená instituce, aby bylo zajištěno 
korektní a bezpečné zhodnocování 
vložených peněz. Předpokládáme, 
že již stávající třicátníci budou mít 
zajištěny důstojné penze. 

 Ing. František Laudát
 předseda TOP 09 v Praze
 kandidát do PS PČR

TOP 09 je prý asociální, necitlivou 
stranou, když chce zrušit porodné. 
Věděli jste však, že porodné dnes 
připadá každému bez ohledu na jeho 
příjmy? Že na ně mají nárok i lidé 
s miliony na kontu? Zároveň obce 
a města poskytují příspěvek při 
narození dítěte. TOP 09 proto chce 
zrušit plošné porodné. Samosprávy 
však nadále budou moci poskytovat 
sociálně potřebným příspěvek při 
narození dítěte, a to až do výše 
20 tis. Kč, na což stát přispěje 50%. 
Porodné se tak dostane těm skutečně 
potřebným. Toto cílené opatření je 
výrazně sociálně citlivější než plošné 
rozhazování dávek. Takový program 
se nemusím stydět podporovat.

Sport je oblastí lidské činnosti, která 
se těší velkému zájmu našich obča-
nů. Uvědomujeme si  jeho sociální 
a zdravotní roli, jeho význam  pro  
zdraví národa. Také  plní  funkci 
výchovnou, společenskou, kulturní 
a rekreační.  TOP 09 bude rozhodně  
podporovat sportovní pohybo-
vé aktivity našich občanů, ať již 
organizované v rámci občanských 
sdružení nebo individuelní na veřej-
ně přístupných sportovištích. Jejich 
nedostatek  zvyšuje výskyt nadváhy, 
obezity a četných chronických one-
mocnění, které snižují kvalitu života 
a ve svých důsledcích zatěžují roz-
počty zdravotnictví a hospodářství. 

PENZIJNÍ REFORMA PODLE TOP 09 PLOŠNÉ PORODNÉ? 
ROZHAZOVAČNÁ HLOUPOST

SPORT PRO VŠECHNY

JUDr. Stanislav Polčák
kandidát do PS PČR za TOP 09

Ing. Oldřich Lomecký
předseda TOP 09 v Praze 1

kandidát do PS PČR

Ing. Ludmila Müllerová
místopředsedkyně TOP 09

kandidát do PS PČR

SOCIÁLNÍ DÁVKY CHCEME VYPLÁCET JEN POTŘEBNÝM

NEVRACEJME SE KE STÁTNÍMU 
ZDRAVOTNICTVÍ

TÉMA
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Karel Schwarzenberg

Ing. František Laudát

Ing. Eva Vorlíčková

MUDr. Gabriela Pecková

Ing. Oldřich Lomecký

JUDr. Jana Radová

Doc. Ing. Martin Dlouhý 

Jaroslav Eček

Prof. Noemi Zárubová - 
Pfeffermannová

JUDr. Stanislav Polčák Ing. Václav Kubata PhDr. Daniel Korte

kandidáti do Ps PČr za toP 09

„Poctiví chtějí vládu práva, 
ne protekci!“

„Pražská politika potřebuje 
pokoru, odpovědnost 
a kvalifikaci!“

„Naši podnikatelé potřebují 
podporu a kultivované  
prostředí!“

„Potřebujeme společnost 
rovných příležitostí!“

„Do politiky je nutné vrátit 
duch sokolského fair play!“

„Je nutné zabránit odchodu 
odborníků a firem do zahraničí!“

„Veřejné prostředky musíme 
využívat hospodárně!“

„Zdravotně postižení potřebují 
práci, a nikoli příspěvky!“

„Vysoké školy potřebují kvalitu 
a jejich absolventi uplatnění!“

„Je nutné prosadit účinná 
protikorupční opatření!“

„Pražská politika potřebuje 
změnu!“

„Podporou výchovy, vzdělání 
a vědy k prosperitě!“
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Volební kampaň před blížícími se 
volbami opět roztočila kolotoč, 
nebo spíš skluzavku slibů. Levicové 
a populistické strany se předhá-
nějí v tom, co všechno voliči poté, 
co je zvolí, získají. Peníze budou 
na všechno…

Co zůstává ale stranou, je téma 
školství, přesně v duchu K. Marxe 
– nejprve materiální základna, 
teprve potom duchovní nadstav-
ba. Přitom právě vzdělání, věda 
a výzkum tvoří základní milníky 
na cestě ke konkurenceschopné 
společnosti a investice do nich jsou 
strategickou záležitostí. Bez těchto 
investic do všech stupňů školství, 

nedokáže naše společnost reagovat 
na podněty a změny v celosvěto-
vém měřítku. Jde opravdu o všech-
ny stupně školství, protože bez 
kvalitního základního a středního 
školství nebudou kvalitní vysoko-
školští studenti.

Každá nastupující vláda předsta-
vovala školství jako svou prioritu 
a ujišťovala voliče, že teď se škol-
ství rozhodně zlepší. Výsledek je 
ten, že Česká republika patří mezi 
státy s nejnižším procentem HDP 
na terciární, tj. vysoké školství. 
Jsme na na 27. místě mezi 31 
státy OECD. Výrazně zaostáváme 
za zeměmi jako je Německo, Fran-

cie nebo Finsko, ale i Španělsko 
a Rakousko.

Nicméně pouhé navyšování 
¤ nancí bez systémových změn 
situaci nevyřeší. TOP 09 proto 
nepodporuje jen navýšení objemu 
peněz do školského systému a vědy 
a výzkumu, ale také předpokládá 
změny v rozdělování peněz tak, 
aby byla zajištěna efektivita jejich 
vynakládání. 

KULTURA

ŠKOLSTVÍ, VĚDA A VÝZKUM 
JSOU PODFINANCOVANÉ

ZRANITELNÁ 
SPOLEČNOST

DOPRAVNÍ PODNIK 
HL.M.P. NEMYSLÍ NA 
TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

Poslední dobou nás zasáhlo několik 
nepříznivých událostí. Sopečný 
popel poslal na zem tisíce letadel, 
polští sousedé procházejí traumatem 
mimořádné tragédie a mnoho nega-
tivních jevů ukazuje na vážné pro-
blémy naší společnosti. Dvě největší 
strany místo zastavení zadlužování 
veřejných rozpočtů, řešení neza-
městnanosti, reforem zdravotnictví 
a penzijního systému nabízejí 
pouze agresivní kampaň zaměře-
nou na zesměšňování konkurence 
a nezodpovědně slibují nesplnitelné. 
Zajímá vás, zda Paroubek zvítězí nad 
plži, mlži, hlavonožci a vrátí vám 
Elvise, nebo zda vám pošťák přinese 
v řádném termínu váš důchod? 

 František Laudát
 předseda TOP 09 Praha
 kandidát do PS PČR

Rád se věnuji konkrétním věcem, 
o kterých jsem přesvědčen, že mají 
smysl. I proto jsem vstoupil do TOP 09. 
Pracuji v oblasti zdravotních pomů-
cek, kde kladu důraz na osobní 
přístup ke klientovi. Mojí prioritou 
je zvyšování informovanosti přede-
vším starších lidí, osob se zdravot-
ním postižením, ale i nepostižených 
o životě postižených.

Proto budu s manželkou 28. 4. 
pomáhat při akci Metrojboj (za-
hájení ve 14.30 u TA KAVÁRNY, 
Na Topolce 1, Praha 2). Pořádající 
občanské sdružení Asistence tak 
chce upozornit na bariérovost 
25 stanic metra a městské dopravy 
celkově, což se dotýká vozíčkářů, 
seniorů, ale i maminek. Každý bude 
mít příležitost vyzkoušet pohled 
na svět ze sedáku vozíku.

V TOP 09 nalézám porozumění 
a podporu pro svou práci.

Zábavě, soutěžím a dobrému jídlu a pití 
budou patřit hned dvě akce TOP 09, 
které se uskuteční v neděli 9. května 
u příležitosti Dne matek. 
V Praze 9 v Parku Podvinný mlýn začne 
v pravé poledne program, který těm 
nejmenším například nabídne skákací hrad 
a soutěže o ceny. Dospělí pravděpodobně 
ocení vystoupení Walda Revival Band, 
ochutnávky vín či zdarma občerstvení 
v podobě tradičního domácího guláše. 
Program pro malé i velké proběhne ten 
samý den odpoledne v restauraci U Krále 
Václava IV v Praze 4 Kunraticích. Na obou 
místech nebudou chybět kandidáti TOP 09, 
předběžně je rovněž přislíbena účast Karla 
Schwarzenberga. Těšíme se na Vás!

Také první polovina května bude patřit Tour po hospodách 
„Na pivo s Karlem“. Máte li zájem o některé ze setkání, kde 
bude jak Karel Schwarzenberg, tak další kandidáti TOP 09, 
doporučujeme rezervovat si místa dopředu. Změna programu 
vyhrazena.

Chcete se osobně setkat s jed-
notlivými kandidáty TOP 09? 
Přijďte na naše informační 
stánky, které jsou umístěny 
v centru Prahy. V úterý 4. května 
se na Vás od 17 hodin budeme 
těšit před Obecním domem, 
ve čtvrtek 6. května na 
Václavském náměstí. V úterý 
11. a 18. května si s námi 
můžete popovídat opět před 
Obecním domem a 19. května 
na Václavském náměstí.

Albert Kubišta
předseda TOP 09 v Praze 2

kandidát do PS PČR

Jaroslav Eček
člen TOP 09 v Praze 2

kandidát do PS PČR

OSLAVTE S NÁMI DEN MATEK V KVĚTNU DO HOSPODY S KARLEM

KANDIDÁTI TOP 09 
NA STÁNCÍCH 
V CENTRU PRAHY

4.5. 18.00 Švejk restaurant 
U Brázdů

Praha 9, 
Vysočany

  20.00 Restaurace 
Na Kovárně Praha 7

6.5. 18.00 Budvarka Praha 6, 
Dejvice

10.5. 18.00 U Českého lva Praha 8, 
Florenc

  20.00 U Zábranských Praha 8, Karlín

11.5. 19.00 U Houbaře Praha 7, 
Holešovice
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ROZHOVOR

Jiří Mádl
herec

Většina lidí zná Václava 
Marhoula jako režiséra 
úspěšného válečného fi lmu 
Tobruk. Ne každý už ví, že je 
rovněž dlouholetým hercem 
divadla Sklep a také že byl 
členem umělecké skupiny 
Tvrdohlaví, která má dodnes 
výjimečnou pověst. Kromě 
toho se také ohlíží kolem 
sebe a politika mu není fuk.
Z toho, čím jste byl, jste teď nejvíce?
Skupina Tvrdohlaví již nefunguje, hercem v diva-
dle Sklep jsem stále, ale samozřejmě se držím 
své hlavní profese, tedy � lmařiny. I když už mám 

v hlavě nový projekt a chystám se na psaní 
scénáře, stále ještě dělám na Tobruku. Popravdě, 
� lmu se daří, zrovna předminulý týden byl 
vybrán na další tři � lmové festivaly. 

O čem bude nový � lm?
Bude to opět historie, protože ta mne obecně 
zajímá. Jde o silné drama, o slavnou světovou 
románovou předlohu, ke které autorská práva 
spravuje jedno nakladatelství v Chicagu. Jednání 
o zakoupení opce ke z� lmování trvá již přesně 
rok a bohudík se chýlí už ke konci. Dokud tu 
smlouvu nebudu mít fyzicky v ruce, tak o tom 
vlastně ještě nechci moc mluvit. 

Máte mimo � lmařiny ještě čas sledovat 
politiku? 
Politika mne obecně zajímá. Nikdy jsem tedy 
nebyl členem žádné strany, v tom jsou moje 
ambice naprosto nulové. Rozhodně ale nepatřím 

k lidem, kteří by přišli k volbám a pak si udělali 
křížek, že se občansky angažovali. Ale faktem 
je, že za posledních dvacet let se mé pozice dost 
názorově posunuly. 

Jakým směrem?
Posunuly se hlavně v tom, že jsem ztratil jaké-
koli iluze. Ideály mi naštěstí zůstaly. Vždycky 
říkám, že když člověk ztratí ideály, tak ztratí 
duši. Ale mít iluze je věc nepatřičná, někdy až 
nebezpečná, protože potom očekáváte něco, co 
se nikdy nemůže naplnit. Zklamání pak vede 
k deziluzi a ta zase k obecně špatné náladě. 
A na tu já nemám čas. 

Proč jste vyjádřil podporu TOP 09?
Můj případ je totožný se všemi, kteří volí libe-
rální pravici. Prošel jsem tím, čím prošlo mnoho 
jiných lidí mého ražení. Na začátku devádesátých 
let jsem volil ODS, potom ODA, Unii svobody 

a tak dále. Patřím mezi pravicové voliče, kteří 
neustále hledají onen „ideál“, tedy stranu, která 
je odhodlaná a netrpí populismem.  

Kam by podle vás měla politika směřovat?
Kladu důraz na její zásadovost. Kupříkladu 
u politiky nesmí platit presumpce neviny. Prostě 
NESMÍ! Podle mne naopak musí platit, a to 
za všech okolností,  presumpce viny. Je právem 
obviněného se očistit, ale jeho okamžitou povin-
ností je také odstoupit z funkce. A to až do doby,  
než bude ona jeho kauza vyřešena. Ať už to bude 
trvat dva měsíce nebo čtyři roky. Teprve pak má 
politik, který se nezpochybitelně očistil, právo se 
vrátit. Vedle mnoha jiných věcí, jako kupříkladu 
klientelismus, korupce či panské manýry, vede 
urputné setrvávání umazaných politiků ve svých 
funkcích, velice mírně řečeno, k nedůvěře v práv-
ní stát a nakonec i v politiku a demokracii jako 
takovou. Lidé pak už nevěří ničemu a nikomu, 
podléhají letargii a fatálnímu nezájmu o osud 
své země. 

Uráží vás současné politické návyky?
Já zatím věřím TOP 09, která de� nuje program 
a cíle, které ze zásady a ze svého přesvědčení 
považuji za správné. Je ale iluze si myslet, že 
když už vznikne nový politický subjekt, který 
má slušný voličský potenciál, že se nenajdou 
chytráci, kteří se k takové nové straně z čisté 
vypočítavosti připojí, dostanou se třeba i na kan-
didátce na volitelnou pozici a pak tedy i tam, 
kam chtějí, tedy “ ke korytu.” Takoví jsou všude 
a v každé straně. Ale bylo by chybou, kdybych 
kvůli několika takovým, mně v tomto případě 
doposud neznámým lidem, odepsal takovou 
stranu hned zkraje a jako celek. To je jako kdy-
bych řekl, že všichni tramvajáci jsou bez rozdílu 
hajzlíci k pohledání. Ne, nejsou. Většina z nich 
vám před nosem neujede... V politice to princi-
piálně vyjde nastejno. Nevím, proč zrovna právě 
na politiku vztahovat bez případného pardonu 
onu stoprocentní ambici, že všichni jsou a budou  
jako kníže Schwarzenberg.
 Jan Skála

DIALOG

IDEÁLY MI ZŮSTALY, ILUZE NIKOLI

Ivan M. Jirous
básník

Proč podporujete v nadcházejících 
volbách TOP 09?
TOP 09 je pro mne konečně nadějná 
pravicová alternativa, ve kterou jsem 
doufal. Změna je potřeba a strana 
vedená natolik důvěryhodným člově-
kem jako je pan Schwarzenberg by 
měla přinejmenším dostat šanci.

Je Vám program strany sympatický?
Je mi vcelku sympatický, ale přede-
vším je realistický.

Co byste vzkázal českým politikům? 
„Country fi rst“.

Proč budu volit TOP 09? Na tak 
jednoduchou otázku se odpovídá 
kupodivu obtížně. Zato v tom, co 
je pro mne naprosto nemyslitelné, 
mám jasno. Koho volit nemůžu. 
Dvě nejsilnější strany přišly letos 
s čímsi doposud nevídaným (nebo 
jsem si toho dříve nevšiml) – navzá-
jem se urážet a osočovat. Nemohu 
tomu říkat politická kultura ani 
v uvozovkách, protože s kulturou to 
nemá dávno co do činění.

Jedinou možností v tomto 
pseudopolitickém marasmu 
je řídit se osobní náklonnos-
tí. Kdyby Jeho Jasnost Karel 
Schwarzenberg nezaložil stranu 
TOP 09, nešel bych volit vůbec. 
Je pro mne mimo jiné zárukou 
zřetelné a správné orientace 
zahraniční. Nemluvě o tom, že 
obdivuju Schwarzenbergův smysl 
pro humor, což máme vzhledem 
k tomu, co se v naší zemi děje, 
zapotřebí snad nejvíce.

Pokud se TOP 09 podaří zarazit 
astronomický vzestup státní-
ho dluhu, klobouk dolů. Ne-li, 
za pokus to stojí – a nikdo jiný to 
zřejmě udělat nechce.
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Tajenku posílejte do 10. května na adresu TOP 09, 
redakce Pražský kurýr, Michnův palác, budova č.2, 
Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana.  
První tři vybraní výherci obdrží věcné dárky.
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