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Ještě si pamatujete tu reklamu
jednoho z obchodních řetězců?
„Z lásky k Česku,“ znělo tam.
Skoro by se chtělo říct, že když
jsme schopni z lásky k Česku
zajít na víkendový nákup právě
do toho řetězce, neměla by být
problémem ani návštěva volební
místnosti. Jak ale všichni víme,
není to vůbec tak samozřejmé.
Přitom k vystavení důrazné
„(s)topky“ všem možným populistům stačí to, když se
k volbám dostaví co nejvíce těch, jimž je politika lhostejná a kteří ji považují za jakési nutné zlo – zdánlivě
pouhý rám kolem jejich životů.
Vážení a milí, ten rám v uplynulých čtyřech letech
zcela zásadně ztratil své pevné kontury a jeho obrysy
začaly čím dál nemilosrdněji svírat naše všední dny.
Kdejaký úředník vám dnes může bez soudního příkazu vstoupit do obydlí. Stát vymýšlí stále nové a nové
registry všech a všeho. Malí podnikatelé jsou dušeni byrokracií a – omlouvám se za ten výraz – zcela
zbytečnou buzerací. Nikdo si nemůže být jist, odkud
a kdy přilétne nějaká nesmyslně drakonická pokuta...
Moc vás prosím: přijďte v volbám! Vy, vy i vy... Když
kvůli ničemu jinému, tak alespoň z lásky k Česku.
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VOLEBNÍ PROGRAM 2017

PILÍŘE VOLEBNÍHO PROGRAMU
TOP 09
SETRVÁNÍ V EVROPSKÉ UNII A NATO A PROZÁPADNÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKA
ROZHODNÝ BOJ PROTI KORUPCI A HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITĚ
ZABEZPEČENÍ DŮCHODŮ PRO BUDOUCÍ GENERACE
OSVĚDČENÁ ROZPOČTOVÁ POLITIKA A PROSPERUJÍCÍ EKONOMIKA
SVOBODNÉ A FÉROVÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
MODERNÍ STÁT A SNIŽOVÁNÍ BYROKRACIE
DŮSLEDNÁ TRANSPARENTNOST A FÉROVOST VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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 Zrušíme EET!
 Snížíme odvody na sociální pojištění!
 Zvýšíme příjmy všem, kteří pracují!
 Znovu otevřeme diskuzi o důchodové
reformě!
 Zajistíme dostupnost kvalitních
sociálních služeb pro všechny
potřebné!
 U drahé léčby zajistíme plně hrazený
účinný lék na každou diagnózu!
 U závažných medicínských
rozhodnutí bude pacientovi hrazen
druhý lékařský názor!
 Prosadíme návrat ČR do pozice
předního zastánce lidských práv!
 Zasadíme se o co nejrychlejší vstup
do eurozóny!
 Budeme rozvíjet transatlantické vazby!
 Učitel musí být jedním z nejlépe
placených státních zaměstnanců!
 Přidáme 30 miliard Kč ročně do
regionálního školství!

 Zasadíme se o to, aby stát během
dvou let investoval do kultury
minimálně 1 % HDP!
 Do roku 2021 navýšíme výdaje na
obranu na 2 % HDP!
 Budeme se důsledně připravovat
na možná rizika a ohrožení ze strany
islámského extremismu!
 Prosadíme zrušení zbytečných
regulací!
 Zavedeme elektronické volby!
 Nedopustíme další bujení úřadů!
 Každý rok uvedeme do provozu
nejméně 70 km dálnic!
 Prosadíme maximální ochranu české
krajiny!
 Podpoříme rozvoj venkova a
rodinných farem!

CELÝ PROGRAM NALEZNETE NA
WWW.TOP09.CZ
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NAŠI KANDIDÁTI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

„LHOSTEJNOST, JAK ZNÁMO, JE MATKOU DIKTATURY.“

Karel Schwarzenberg

„V těchto volbách stojíme na důležité křižovatce. Štvaní proti Evropě a zpochybňování našeho členství
v Unii přibývá, žádný z těchto hlasů
ale nenabízí rozumnou a reálnou alternativu pro naše hospodářství a bezpečnost. Nyní se však objevuje ještě
další ohrožení naší země, je zde vážná
hrozba směřování k oligarchické a velmi podmíněné demokracii.
Je třeba se za dosavadní směřování naší země rozhodně postavit. Hrozí
totiž, že tyto volby rozhodne strana,
které vůbec nekandiduje. Je očividně
nejsilnější. Je to ta část společnosti, která k volbám nepůjde vůbec. To
je velké nebezpečí, které si musíme
uvědomit, rozhodnout se a přijít k volbám.
Děkuji za vaši podporu, nyní jde
o klíčové otázky naší budoucnosti.
Spolu můžeme obhájit jasné směrování naší společnosti.“

6

Karel Schwarzenberg,

K nadcházejícím volbám říká:

79 let, poslanec Parlamentu ČR, Sýkořice, člen TOP 09

Předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, lídr pražské kandidátky a čestný předseda TOP 09.
Po návratu do Československa
v roce 1989 působil jako kancléř prezidenta Václava Havla, je bývalým
místopředsedou vlády České republiky, ministrem zahraničí, senátorem
a v roce 2013 skončil v prvních přímých prezidentských volbách na druhém místě.
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„ŽENA MÁ PRÁVO NA RODINU
I KARIÉRU.“

Při své práci se zabývá především obranou občanů a podnikatelů před zbytečnými regulacemi
státu a stavem soudnictví. Je expertem TOP 09 pro spravedlnost
a justici. Mezi jeho nejdůležitější
návrhy zákonů patří novela zákona
o střetu zájmů, o Hospodářské komoře a o znalcích a tlumočnících.
Vystudoval práva a jako pražský
poslanec pracoval v Ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny
PČR. Má rád historii, hudbu a turistiku. Je ženatý a má dvě dcery.

Mgr. Martin Plíšek,

Mgr. Martin Plíšek

03
42 let, poslanec Parlamentu ČR, Praha, člen TOP 09

Ing. Markéta Pekarová Adamová,

Narodila se 2. 10. 1984 a v roce
2009 vstoupila do nově vzniklé strany TOP 09. Do té doby se
aktivně politicky neangažovala.
V komunálních volbách na podzim roku 2010 byla zvolena do
zastupitelstva Prahy 8. Stala se
radní této městské části pro sociální oblast. Mandát zastupitelky
obhájila v roce 2014. Od září 2013
je členkou předsednictva TOP 09
Praha. V roce 2013 se stala poslankyní Parlamentu ČR, kde se věnuje
rodinné politice, lidským právům
a vzdělávání. V roce 2015 byla zvolena místopředsedkyní TOP 09.

33 let, poslankyně Parlamentu ČR, Praha, členka TOP 09

Ing. Markéta Pekarová
Adamová
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„STÁT JE SLUŽBA.
NE ŠIKANA OBČANŮ.“
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„SELSKÉ POČTY PLATÍ TAKÉ
V KULTUŘE.“

Vyrostla v konzervativní, katolické
rodině a přes řadu politických obtíží
se jí podařilo vystudovat medicínu,
složit dvě atestace a po létech práce v nemocnici si otevřít soukromou
revmatologickou ambulanci. V roce
2009, okamžitě po založení TOP 09,
do ní vstoupila a byla za ni zvolena
do Poslanecké sněmovny.
Dvě volební období pracovala
ve výboru pro sociální politiku. Její
srdeční záležitostí byla a je změna
péče o ohrožené děti od ústavní
směrem k náhradní rodinné péči, od
kojeneckých ústavů k pěstounské
péči.
V prvním období pracovala ještě
také v zahraničním výboru a v tom
dalším v Radě Evropy ve výboru pro
kulturu a školství a zdravotním výboru, kde i jako místopředsedkyně
podvýboru pro ochranu a práva dětí
mohla ovlivňovat a směrovat kroky
členských států a jejich otisk do naší
domácí politiky.

MUDr. Gabriela Pecková,

MUDr. Gabriela Pecková

05
60 let, lékařka, Praha, členka TOP 09

8

Ing. Václav Novotný,

Vystudoval finance, ale prakticky
celou svoji profesní dráhu se věnoval kultuře a cestovnímu ruchu. 18
let byl ředitelem Pražské informační služby a zde, kromě úspěšného
vedení organizace, zrekonstruoval
a zprovoznil řadu významných pražských památkových objektů: Petřínskou rozhlednu, Staroměstskou
mosteckou věž, věž chrámu sv. Mikuláše, areál zámku Ctěnice a další.
Od roku 2008 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde zajišťoval české oficiální účasti na světových veletrzích a výstavách. Do TOP
09 vstoupil v roce 2009 a v roce
2010 byl zvolen pražským zastupitelem. V letech 2011–2014 byl radním
a následně náměstkem primátora
s gescemi kultura, památková péče,
cestovní ruch, zahraniční vztahy,
výstavnictví a národnostní menšiny.
Od roku 2014 dosud je předsedou
klubu zastupitelů T0P 09, který je
v pražském zastupitelstvu nejpočetnějším opozičním klubem.

58 let, ekonom, Praha, člen TOP 09

Ing. Václav Novotný
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„DĚTI PATŘÍ DO RODINY,
NE DO ÚSTAVU.“

PŘIJĎTE 20. A 21. ŘÍJNA K VOLBÁM

„O ČEM SNÍ ŽENY?
O SVOBODĚ!

Narodil se 25. srpna 1964 v Praze. Od absolutoria na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
pracuje jako přírodovědec a vysokoškolský profesor zkoumající člověkem způsobené změny půd, vod
a lesů. Od roku 2012 člen TOP 09,
předtím nebyl členem žádné politické strany. V roce 2014 byl zvolen zastupitelem MČ Praha 6, kde
předsedá Komisi životního prostředí. Do parlamentu kandiduje, protože chce uzdravit naši krajinu. Ve
volném čase sportuje, rybaří a sbírá obrazy českých krajinářů.

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.,

prof. RNDr. Jakub Hruška,
CSc.

07
53 let, přírodovědec, vysokoškolský pedagog, Praha,
člen TOP 09

doc. MgA. Olga Sommerová,

Narozena ve znamení Lva v Praze. Natočila 125 dokumentárních
filmů, za něž získala čtyřicet festivalových cen, v posledních dvaceti
letech dvacet filmů o zločinnosti
komunistického režimu. Osm let
vedla katedru dokumentární tvorby FAMU, předsedala Filmovému
a televiznímu svazu FITES. Na základě úspěšného filmu O čem sní
ženy vydala tři stejnojmenné knihy
rozhovorů, a knihu O čem sní muži,
které se staly bestsellery. Je první
místopředsedkyní Liberálně ekologické strany LES. Trvale se angažuje v občanské společnosti.

68 let, filmová dokumentaristka, Praha, členka LES

doc. MgA. Olga Sommerová
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„UZDRAVME NAŠI KRAJINU!“
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„PATŘÍME NA ZÁPAD!“

Narodil se v Lanškrouně. Vystudoval Střední průmyslovou
školu strojní v Ostravě. Postupně si doplňoval odborné znalosti
z ekonomie, strojních technologií,
z oblasti inovací, vývoje a designu
a vystudoval rovněž magisterský
obor právo se zaměřením na EU.
V devadesátých letech se připojil k otci do rodinného podnikání
v oblasti strojírenství a ekonomického poradenství a s matkou pak
navíc v oblasti potravinářství.
V současné době se pracovně
specializuje zejména na vývoj, výzkum a inovace. Podílel se na vzniku několika produktů, které byly
patentovány či obdržely ocenění
za design. Je členem zastupitelstva MČ Praha 9. Byl jedním z iniciátorů vzniku privatizační komise,
která připravila a prosadila transparentní privatizaci obecních bytů
v této městské části.

Mgr. Jiří Vávra,

Mgr. Jiří Vávra

09
50 let, ředitel strojírenského podniku, Praha, člen TOP 09

10

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.,

Pracuje jako docent na Vysoké
škole ekonomické v Praze. Přednáší o matematických modelech
v ekonomii, teorii her a ekonomice
zdravotnictví. V roce 2009 se stal
členem TOP 09. V roce 2010 byl
za TOP 09 zvolen do Zastupitelstva hl. města Prahy a od června
2013 do listopadu 2014 byl radním
pro zdravotnictví, sociální politiku
a bydlení.
Pokud bude zvolen do Poslanecké sněmovny, hodlá využít
svých praktických zkušeností z komunální politiky, znalostí z VŠE
z oblasti hospodářství a školství.
Je odhodlán zabránit omezování
demokracie v ČR a chránit zakotvení západních hodnot v naší zemi,
včetně členství v EU a NATO.

47 let, vysokoškolský pedagog, Praha, člen TOP 09

doc. Ing. Mgr.
Martin Dlouhý, Dr., MSc.
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„SVOBODA NENÍ
SAMOZŘEJMOSTÍ.“

PŘIJĎTE 20. A 21. ŘÍJNA K VOLBÁM

„CHCEME FUNGUJÍCÍ
ZDRAVOTNICTVÍ.“

Narodila se 13. října 1965 v Praze. Její i manželova rodina žije
v hlavním městě České republiky
několik generací. Je vdaná, matka
tří dětí.
Po více než desetileté praxi
v podnikatelské sféře v roce 1995
společně s manželem založila architektonickou a projekční kancelář, kde působí jako jednatelka
a personální a ekonomická manažerka.
Od roku 2010 je členkou TOP
09. V současné době působí jako
místopředsedkyně MO Praha 13,
rovněž jako členka RV Praha a zastupitelka Městské části Praha 13.
Na radnici pracuje ve výboru pro
Evropské fondy a v komisi Územního rozvoje. Již několik let je aktivní
členkou odborné školské komise
TOP 09 pro výchovu a vzdělávání.
K jejím zájmům ve volném čase
patří především cestování, vážná
hudba, divadlo a četba.

Ivana Todlová,

Ivana Todlová

11
52 let, ekonomka, Praha, členka TOP 09

MUDr. Jiří Holubář,

Jiří Holubář je český chirurg
se specializací na traumatologii
a chirurgii ruky. V současné době
působí na Poliklinice Malešice
v Městské části Praha 10, kde více
než 40 let žije a pracuje. Na jaře
roku 2016 vyhrál celorepublikovou
anketu Unie pacientů České republiky o nejoblíbenějšího odborného lékaře a získal tak prestižní
ocenění Lékař roku 2015. V souvislosti s politickým vývojem na
komunální i celostátní úrovni se na
přelomu roku 2015 a 2016 rozhodl
politicky angažovat. Jiří Holubář
je nestraník. Jeho hlavním politickým tématem je reforma českého
zdravotnictví a systému vzdělávání
českých lékařů.

61 let, chirurg Polikliniky Malešice, Lékař roku 2015,
Praha, bez politické příslušnosti

MUDr. Jiří Holubář
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„MUSÍME UZDRAVIT ČESKÉ
ŠKOLSTVÍ!“
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„ANI PRÁVO SE NEOBEJDE BEZ MORÁLKY.“

Mgr. Filip Kračman

Mgr. Filip Kračman,

12

38 let, právník, Praha, člen TOP 09

Narozen 29. 1. 1979 v Praze. V roce
2010 absolvoval Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy.
Již během studia začal pracovat
jako právník u developerské společnosti a působil zde jako vedoucí oddělení technicko-právní agendy až do
roku 2013. Poté působil jako OSVČ
poskytující právní poradenství v oblasti nemovitostního práva.
Do TOP 09 vstoupil v roce 2009
a dvakrát se podílel na úspěšných volbách do zastupitelstva Městské části
Praha 1 v letech 2010 a 2014. Od roku
2010 působí jako zastupitel MČ Praha 1. Zde se věnuje oblasti územního
rozvoje a obecního majetku. Ve svém
druhém volebním byl zvolen radním
pro oblast kultury, sportu a zahraničních vztahů.
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13. Mgr. Jakub Lepš, M.A., 43 let, vysokoškolský pedagog, místostarosta Prahy 11, Praha, člen TOP 09
14. PhDr. Richard Machan, Th.D., 53 let, psychoterapeut, vysokoškolský pedagog, Praha, člen TOP 09
15. Mgr. Radek Vondra, 45 let, starosta MČ Praha 14, Praha, člen TOP 09
16. Otto Sixtus Libal, 21 let, student, software engineer, Praha, člen TOP 09
17. Ing. Bořivoj Kula, MBA, 59 let, vedoucí pracovník, Praha, člen TOP 09
18. Ing. Petr Neumann, 60 let, ekonom, zastupitel MČ Praha 15, Praha, člen TOP 09
19. Adam Komers, 51 let, živnostník, bývalý redaktor, Kaliště, člen KAN
20. Ing. Josef Vanžura, 60 let, podnikatel, Praha, člen TOP 09
21. MUDr. Katerina Klímová, MBA, 53 let, lékařka, Praha, členka TOP 09
22. Katerina Dejmalová, 68 let, literární historička, Praha, členka LES
23. Ing. Jan Kavalírek, 25 let, ekonom, předseda TOP tým z.s., Praha, člen TOP 09
24. Bc. Martin Damašek, M.A., 36 let, učitel, Praha, člen TOP 09
25. Mgr. Jan Stárek, 34 let, právník, zastupitel MČ Praha 11, Praha, člen TOP 09
26. Tomáš Slabihoudek, 39 let, ředitel společnosti, zastupitel MČ Praha 8, Praha, člen TOP 09
27. Mgr. Lucie Weitzová, 48 let, advokátka, zastupitelka MČ Praha 6, Praha, členka TOP 09
28. JUDr. Petr Krátký, 42 let, právník, místopředseda KČ, místopředseda Sokol Chodov, Praha, člen KČ
29. Mgr. Petr Exnar, 43 let, manažer prodeje, Praha, člen TOP 09
30. PhDr. Petr Kučera, 33 let, PR manažer, zastupitel Prahy 4, Praha, člen TOP 09
31. Ing. Tomáš Pek, S.E., 53 let, místostarosta MČ Praha 10, OSVČ, Praha, člen TOP 09
32. Mgr. Tomáš Tatranský, 40 let, lektor a konzultant, Praha, člen TOP 09
33. Bc. Radek Lojda, 37 let, místostarosta MČ Praha 10, Praha, člen TOP 09
34. Ing. Jiří Veselý, 66 let, ekonom, podnikatel, Praha, člen TOP 09
35. Mgr. Jana Cagašová, 32 let, office managerka, místopředsedkyně TOP týmu, Praha, členka TOP 09
36. Dominik Feri, 21 let, student, Teplice, člen TOP 09
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ROZHOVOR

NEVĚŘME FALEŠNÝM SLIBŮM PRO PODDANÉ!
Varhan Orchestrovič Bauer patří nejen
svým uměním, ale i životem mezi nezávislé,
svobodu milující lidi.
A právě proto je vyloučeno, že by mohl volit
hnutí ANO.
Vy jste kdysi v jednom rozhovoru
prohlásil, že nebýt listopadu 1989,
musel byste nejspíše emigrovat.
Jak v tomto kontextu vnímáte
nadcházející říjnové volby, v nichž
je podle průzkumů stále velkým
favoritem Andrej Babiš a jeho ANO?
V poslední době přituhuje, svobody je méně. Mnoho lidí si bohužel neuvědomuje závažnost
situace, protože je těžké najít
informace o skutečném stavu.
Média, často již v uvozovkách
svobodná, nás zahlcují balastem
a lidi jako kdyby byli nepoučitelní z historie. Atmosféra strachu,
kterou Andrej Babiš buduje, vede
jenom k dalším represím a omezením osobní svobody. Občanské
ctnosti zaměňuje za poslušnost,
kterou navíc dokáže prodat jako
spravedlivé podnikatelské prostředí. Navíc podněcuje a vyvolává v lidech to nejtemnější – závist, udavačství a vše vnímané jen
optikou peněz. Sám se staví do
role spasitele za účelem odvedení pozornosti od vlastní „kultury“
podnikání. Pod takovou politizací
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společnosti by se fakt nedalo svobodně žít ani tvořit.

„Kazí“ podle vás lidi i to, co se hraje
v rádiích a televizi? Tedy limonádový popík, často vyráběný strukturami předlistopadové pop music…
Zařadit do vysílání něco nekomerčního nebo progresívního je
problém. V institucích často rozhodují lidé, kteří tam byli i před revolucí, mají teplá místečka a hypotéky.
Regulace, dotace a preference politicky přijatelných umělců vedou ke
kupčení s kulturou.
Ve Francii je i v malé vesnici museum, galerie či dílna a není snad
Francouz, který by nežil kulturou.
Jsem přesvědčen, že u nás je hrdost na naše kulturní bohatství
stejná. V jednom politickém prů-

zkumu vyšlo, že lidi nezajímá kultura. Hloupost! Každý Čech ví, že
jsme národ výjimečných hudebníků, Kafků, Muchů... Všechny civilizace v rozkvětu si pamatujeme
pro jejich kulturu, která je posouvala. Byl bych šťastný, kdyby i lidé
z venkova pravidelně navštěvovali
symfonické koncerty, chodili do
galerií na aktuální výstavy a každé malé město by se mohlo před
Prahou pyšnit svými umělci. Invenční prostředí ve všech oborech
vyžaduje především svobodu a ne
atmosféru strachu z úřadů a politiků. Chceme být svobodný, tvořivý
a sebejistý stát, který je schopný
progrese jako za první republiky
nebo budeme levná montovna
uprostřed Evropy nostalgicky poslouchající stranické hity soudruha

ROZHOVOR

Michala Davida za vlády jedné
strany?

Hudebně i lidsky vás formovaly
samé dobré atributy – například
„tygr z Walesu“ Tom Jones, ale
třeba i pobyt v USA apod. Jak dnes
– mimochodem už coby dědeček
– hodnotíte svoji osobní a profesní
cestu?
V 90tých letech jsem v Los Angeles pochopil, že spoustu zdí si
kolem sebe stavíme v Česku sami,
když tvrdíme, že něco nejde. Ač
jsem už téměř pět let dědeček,
jsem stále na cestě, zlepšuji svou
kompoziční techniku, prohlubuji porozumění životu, filozofické
přesahy hudby... Takže na nějaké osobní hodnocení mám ještě
čas. Snažím se skladatelsky pokračovat v hluboké emocionální,
duchovní a humanistické angažovanosti – následovat Gustava Mahlera, Igora Stravinského, Arthura
Honeggera, Milese Davise, Franka
Zappu… a kombinovat to s českou
hudební tradicí. I když je mým nejčastějším kompozičním směřováním filmová hudba, jdu do hloubky
jako při psaní symfonie, volně pak
komponuji velkou symfonickou
hudbu – napsal jsem třeba korunovační mši a připravuji operu. Ke
stému výročí republiky mám vlastní verzi hymny – se zapracovanými
motivy Smetany, Dvořáka, Janáčka ve velkém Mahlerovském tutti.
Kdy se Češi podle vás zbaví „zaprděnosti“, kdy každý, kdo vypadá
jinak než většinová populace, je
automaticky podezřelý?
To fakt netuším, ale sám tomu
čelím denně, protože se po všech

stránkách vymykám všemu obvyklému. V Americe ani ve Švýcarsku jsem se s tím nesetkal – tam
rozhoduje, co člověk umí a ne jak
vypadá, viděl jsem tam i mnohem
šílenější lidi než já... Na jednu stranu je to ubíjející, ta konzervativnost
v přístupu k novým skutečnostem
či novým pohledům na věc. Na
druhou stranu si uvědomuji, že odborná a kvalitní oponentura může
věci, názory a projekty donutit být
ještě ostřejší a lepší. Takže kdo je
silná osobnost a má směřování,
přijímá zpětnou vazbu a dovede
se z toho poučit, nakonec dosáhne všeho. Otevřenost názorům optimisticky shledávám u mladé genrace a byla by tragédie, kdyby se
ocitli ve státě, kde agrofertizmus je
normou.

Budete se účastnit Babišovy účtenkové loterie? Můžete vyhrát hodně
hodnotnou cenu!
Koblihou do xychtu?
Ne,děkuji.
Je to jenom reklamní metoda,
která nás vrací do temných dob
diktatury proletariátu a nehodlám
na tom nijak participovat. EET by
neměla být systémem pro získávání dat pro Agrofert, když tím Andrej
Babiš jako vládní činitel může prostřednictvím finanční správy likvidovat konkurenci.
Kam se po říjnových volbách podle
vás vydá Česká republika?
Osobně doufám, že zvítězí
zdravý rozum a nastane konsensus více demokratických stran.
Již v antice caesary senát na
počátku vlády varoval, že jejich
předchůdci první léta hýřili lidumilskými činy a pak se z nich stali
šílení tyrani. Někteří senátoři se
jim pak podvolili, ostatní byli vždy
zavražděni kvůli opozičnímu myšlení nebo přebytku bohatství. Nic
lepšího než obměňovanou lidmi
volenou vládu jsme dosud nevymysleli.
Na vládu jedné strany máme živé
vzpomínky – politické, mediální
a hospodářské moci v rukou premiéra se pro náš stát děsím.
Věřím ve volné a živé utváření ekonomiky a společnosti, souhlasím
s prof. Zeleným a také si myslím,
že „ekonomika je živý organismus,
který se netvoří na ministerstvech
nebo v Bruselu“ a doufám v rozvoj
soběstačných a inspirativních regionů bez regulací, nařízení, dotací.
Doufám, že lidé prokouknou falešné sliby pro poddané.
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KŘÍŽOVKA
První svobodné volby po sametové revoluci se uskutečnily v roce 1990…
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HLAVOLÁMÁNÍ

PROCVIČTE SVÉ MOZKOVÉ ZÁVITY,
PŘEMÝŠLEJTE – A HLAVNĚ SE BAVTE!
1. Jak se jmenuje známý horor
od Alfréda Hitchcocka?

?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Modří ptáci
Čapí hnízdo
Ptáci
Orlie pierko
Skřivánci na niti
Pelikán

a)
b)
c)
d)

nabourané Ferrari
penále za nesplacené úvěry, když na to „naši klekli“
luxusní plovoucí vila s ložnici pod vodou v Dubaji
plat na 378 let pro občana ČR (vypočítáno
z minimální mzdy v roce 2017)
e) hnízdo pro čápy + deset let natvrdo
f) sociální demokrat, který rozumí ekonomii

?

3. Typický lidovec
a)
b)
c)
d
e)
f)

nikdy nedělá kompromisy
leze, leze, nedá pokoj, až tam vleze
za žádnou cenu neudělá podraz
plete si Arnolda Schwarzeneggera a Karla Schwarzenberga
do Národní fronty nestojí frontu
večer s maminou u telky popíjí víno s kolou

Správné odpovědi
naleznete na str. 3
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?

2. Co má hodnotu 50 milionů korun?

?

?

?

?

?

HLAVOLÁMÁNÍ

Myslím,
tedy volím.
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