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úvod
ÚVOD

Možná vám přijde forma a obsah této „knížky“ poněkud 
nestandardní. Tato podoba vznikla proto, aby svou odlehčenou 
formou a zároveň vážným obsahem upoutala vaši pozornost. 

Vážný obsah je to proto, že ve volbách vůbec nejde o úspěch toho 
či onoho politika. To je nepodstatné. Nepůjde o nic menšího než 
o perspektivu vašeho vlastního života, života vašich dětí a vnuků. 

Tyto volby jsou nejdůležitější od roku 1990. Padnou totiž během 
nich dvě rozhodnutí, která nebude možné vrátit během jednoho 
volebního období. 

1. rozhodneme o tom, zda budeme demokracií Masarykova 
odkazu, tedy demokracií vlády práva, a nebo zda budeme muset 
snášet vládu vůdců. 

2. rozhodneme o tom, zda Česká republika zůstane součástí 
Evropské unie, kde se svými spojenci bude sdílet společné 
hodnoty a odpovědnost. Zda budeme pevnou součástí tohoto ne 
bezchybného, ale zdaleka stále nejlepšího místa pro život na celé 
Zemi. 

Chci vám za sebe i za všechny kandidáty TOP 09 slíbit, že z těchto 
cílů neuhneme. 

Miroslav Kalousek
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úvod
ÚVOD

Kapitola 1:
O co tady jde?
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O.CO.TADY.JDE?
O CO TADY JDE?

Všechno vám vysvětlím, jen počkejte. Nejdřív se představme. 
Jmenuju se Dominik Feri a tohle je Markéta Pekarová Adamová 
a Karel Schwarzenberg. Asi nás už znáte. Společně vám 
celou tu složitou věc přiblížíme. Ještě bych teda měl dodat, 
že oba jsou poslanci, Karel dokonce kandidoval na prezidenta. 
A všichni tři jsme z TOP 09 – Karel čestný předseda, Markéta 
místopředsedkyně a já řadový člen. A všichni kandidujeme v Praze 
– Karel z prvního místa, Markéta z druhého a já z posledního.

Tučně vyznačené věci si rozhodně vygoogluj te!
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O.CO.TADY.JDE?
O CO TADY JDE?

Už několik měsíců čtu o tom, že je demokracie 
v ohrožení, ale zajímalo by mě, jestli si dokáže
většina lidí pod „demokracií“ vůbec něco představit. 
Rozumíte, definovat ji třeba svými slovy.

Předpokládám, že každý chodil na občanku, ale je fakt, 
že pro mnohé je to abstraktní pojem. Demokracie je 
z řeckých slov démos a kratos čili vláda lidu. Lidé           
ve volbách volí své zástupce (třeba městské zastupitele, 
senátory nebo právě teď poslance), kteří pak rozhodují 
o zásadních věcech. A protože je zastupují, říkáme  
našemu typu demokracie zastupitelská demokracie. 

Tak tak. A musím říct, že nad demokracii není. Před lety 
napadlo komunisty, že vytvoří ráj na zemi, a kvůli tomu 
jsme v roce 1948 museli utéci z Československa. 
Tři moci, to je základ. Moc zákonodárná, moc výkonná 
a moc soudní. Tři přísně oddělené moci.

Konečně můžu prodat navštěvování seminářů              
na vejšce, poněvadž na právech se tomu věnujeme 
pořád. Moc zákonodárná, tedy parlament (poslanecká 
sněmovna a senát), zákony tvoří. Moc výkonná, tedy 
vláda, je velmi často navrhuje a následně provádí 
(vykonává). A moc soudní zaručuje vládu práva, právní 
stát. Tedy to, že nikdo nestojí nad zákonem, ani stát 
jako takový. 



Ale složitá.

No to jo. Zákony schvaluje parlament, a proto vlastně 
o ohrožení demokracie mluvíme. Když bude parlament 
ovládat někdo, kdo nectí principy demokracie, tak 
o demokracii přijdeme. Co si pod tím představit? 
Třeba to, že nebudeme moci cestovat, svobodně se 
vyjadřovat, shromažďovat, někdo nebude moci 
studovat či pracovat.

To se před mnoha lety stalo hodně mým kamarádům.

Mluvili jsme tu o parlamentu, ten je naprosto klíčový. 
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Kapitola 2:
Proč je to sakra

tak důležitý?
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PROC.je.to sakra.TAK.DULEZITY
PROČ JE TO SAKRA
TAK DŮLEŽITÝ?

Tohle my nechtěli.

Fakt vás tohle nezajímá?
18



PROC.je.to sakra.TAK.DULEZITY
PROČ JE TO SAKRA
TAK DŮLEŽITÝ?

Tohle jedocela síla, že?

Vyděláv
áte? 

Víte, k
olik pla

títe stá
tu? 

Tolik, k
olik roz

hodli p
olitici!

Ajajaj. Větší problém,než si možná myslíme!

Zatím ještě nepodnikáte? 

Co není, může být! 

A pak se vás to bude týkat...
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Kapitola 3:
„Nikdy jsem to nedělal(a)...“
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NIKDY.JSEM.TO NEDELALA
„NIKDY JSEM TO NEDĚLAL(A)...“

22

Jak zasunout – hlasovací lístek do urny? 
Dvě věci mi poměrně jdou. Tou první je špatnej humor. 
Druhou popis toho, jak volit.



NIKDY.JSEM.TO NEDELALA
„NIKDY JSEM TO NEDĚLAL(A)...“
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PROHLÉDNI SI JE A VYBER SI POUZE 
JEDEN Z NICH. KDYBYS DO OBÁLKY DAL 

DVA LÍSTKY, BYLO BY TO NEPLATNÝ!



ALE POZOR! KAŽDÝ MŮŽE DÁT JEN 4 KROUŽKY, JINAK JE HLAS NEPLATNÝ!!!
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X

Pokud v den voleb nemůžeš volit ve svým městě (protože jsi 
u kluka na druhý straně republiky, na autogramiádě Haliny 
Pawlowský, na Utuberingu), dá se vyřídit tzv. voličský průkaz. Nic 
složitýho. Stačí zajít na úřad v místě trvalýho bydliště, říct jim, že 
chceš volit jinde, a do 5 minut ho máš. Pak ho stačí vzít s sebou a 
můžeš volit kdekoliv po celý republice.

Vychytávka

PO ÚT ST PA SO NE
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Kapitola 4:
Kde mám

brát informace?

31





Vůbec nejlepší je, když si člověk přečte názor 
politika přímo. Třeba v tištěných novinách 
nebo na jeho Facebooku. 

V poslední době jsem začal používat i Twitter, asi stárnu.

Stárneš, 21 let, to je požehnanej věk       .  Každopádně 
já ráda čtu Aktuálně.cz, iRozhlas.cz, iHned.cz, dobře 
informuje i web České televize. A samozřejmě občas 
i Novinky.cz, ale do diskuzí radši nechodím. Překvapivě 
něco je dobré i na iDnes.cz.

Zprávy o Babišovi hledám ale radši jinde. Tím, jak vlastní 
vydavatelství Mafra, tudíž Lidové noviny, iDnes.cz, Mladou 
frontu Dnes nebo třeba Óčko, tak je to, jako kdyby si žák 
ve škole sám vymyslel test, sám si ho opravil a ještě 
si vystavil vysvědčení. Střet zájmů jak hrom !



AA-69610-3
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Dobře, vaši kamarádi asi nevypadaj jak 
z céčkový komedie pro mladý.



Kapitola 5:
Jak se bavit

s kamarádama
o politice?
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JAK.SE.BAVIT.S.KAMARADAMA.O.POLITICE?

38

Je 19. října, jdeš, doufám, zejtra k volbám.

Čau 

To je teda pěkná hovadina. Takhle se vymlouvaj ti, 
kterým je všechno jedno.

Třeba to, že máme konečně skvělýho prezidenta. 
Ne, počkat.

Ahoj

Proč? Nejdu. Táta doma říká, že kdyby mohly volby 
něco změnit, tak by je už dávno zakázali.

A co teda volby změnily?

Teď vážně. Volby určujou, kdo vládne, což pak v reálným 
životě znamená třeba to, jestli budeš mít opravenou školu 
s novejma lavicema, jestli tu bude nová dálnice nebo 
kolik bude stát pivo. Nebo třeba jestli se bude maturovat 
z matematiky. Umíš si představit, že bys maturovala 
z matematiky?



JAK.SE.BAVIT.S.KAMARADAMA.O.POLITICE?

Tak bys asi měla k volbám přijít a vyjádřit se. 
Kdo k volbám nepřijde a může, ať pak nadává 
jenom sobě.

Zbláznil ses? Jasně, že ne. Matematika mi nikdy 
nešla. Jdou mi víc jazyky.

Jo, to máš asi pravdu. Ale vezmi si, že můj hlas 
je jenom jeden. Jeden hlas nemůže nic změnit.

Víš, kolik je lidí ve věku 18 až 26 let? 900 tisíc. 
A představ si, že si tohle řekne třeba 10 procent
 z nich. 90 tisíc hlasů, to už je dost, nemyslíš?

Jako jo. Pak ale, koho volit? Četla jsem si programy stran, 
jak jsi dával ten odkaz na FB, ale u každé s něčím 
nesouhlasím.

Žádnej kluk ti taky nebude stoprocentně vyhovovat.

Přemluvils mě, zejtra volit půjdu – poprvé.

Tak hlavně tohle stejný, co ti tu píšu, řekni kamarádkám! 



JAK DISKUTOVAT?

1) Nechat mluvit protistranu. I jí dát najevo, že je jí nasloucháno, 

 jakkoliv si můžeme myslet o jejích názorech svoje.

2) V argumentaci „neútočit“ osobně, ale věcně a fakticky.

3) Pokud jsme přesvědčeni, že máme pravdu a problematice 

skutečně rozumíme, je dobré být schopen uvést příklad,

či rovnou jasná fakta, diskuze bez nich nemůže mít jasný 

výstup.

4) Mnoho lidí v rámci diskuse odchází od tématu nebo do 

věcné diskuze vnese argument, který je úplně irelevantní 

- tady je třeba trpělivost, snaha o navrácení se k tématu.

5) Dobrou věcí je „soupeřovi“ jeho argumentaci „uznat“, byť 

třeba na oko. Je to totiž okamžik, kdy můžeme „soupeře“ 

dostat zpět do rámce, ve kterém ho chceme přesvědčit. 

Uznáním jeho argumentace dáváme protistraně najevo, že je 

v diskuzi partnerem, kterému nasloucháme. Toto je i okamžik, 
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kdy oponentovi můžeme právě na jím uvedeném příkladu.

vnuknout vlastní myšlenku – protože uznáme-li protiargument, 

získáme pozornost protistrany. V ten okamžik jsme v ideální 

pozici dodat jasné řešení nebo přesvědčivý příklad v rámci 

námi prezentované ideje. Pokud myšlenku prezentujeme tak, 

aby nebyla ve zjevném nesouladu nebo rozporu s názorem 

protistrany, ale naopak příklad protistrany užijeme vhodně 

a podpůrně, minimálně v podprahové rovině se protistrana 

vlastně stává spoluautorem naší myšlenky - „No vidíš, to ale 

přece není v rozporu s tím, co říkáš.“

6) Důležitou věcí obecně je oční kontakt, otevřené chování, 

mírná dikce a třeba i souhlasné pokyvování hlavou - dej te 

svému oponentovi uznání a váhu.

7) Protistrana nikdy neuzná naší tezi, děláme-li z ní hlupáka 

(i když si klidně můžeme myslet, že jím je). Stejně tak se nám 

nepodaří oponenta přesvědčit, jsme-li argumentačně kategoričtí 

okamžitě, byť třeba fakticky jasně, protože tím bereme 

protistraně její možnost se projevit, vy jádřit a získat váhu. 

Automaticky nás odmítne.

41



8) Je-li někdo evidentně argumentačně slabší, nesmíme ho 

umlátit našimi argumenty, ale postupně ho s nimi seznamovat, 

protože je-li tento „soupeř“ vtažen vhodně do diskuze a stane 

se její součástí, jeho „váha“ opět stoupá, a dost možná se vám 

podaří ho přesvědčit.

„Už to chápu!“
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Když tohle s někým řeším a on mi řekne, že nechodí 
volit, protože je mu jedno, jak volby dopadnou, že se 
přizpůsobí, tak se mi vždycky vybaví, jak jsem jednou 
udělala velkou chybu. Řekla jsem manželovi, že je mi 
jedno, na jakej film do kina půjdem.

No, a jak to dopadlo?

Šli jsme na nějakou akční kravinu. 

Lepší než podebraná pata.
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Kapitola 6:
Evropská unie



EUROMÝTY
aneb nepravdivý drby o EU



Ne, banány byly pouze rozděleny do jakostních 
kategorií.

Evropská unie zakázala křivé banány
prod. by BULVÁR BEATZ

Bananos
TORCIDOS
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Ne, evropské právo zabíjačky nijak neomezuje. 
Jsou upraveny českým veterinárním zákonem.

Evropská unie zakázala zabíjačky
prod. by BULVÁR BEATZ

Hardcore Mix
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Ne, stažení klasických žárovek z trhu prosadily členské 
státy včetně České republiky.

Úředníci z EU nám zakázali žárovky 
prod. by BULVÁR BEATZ

LIGHT IT UP
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Ne, EU nezakázala výrobu pomazánkového másla, jen 
deklarovala, že výrobek označený jako „máslo“ musí 
obsahovat určité množství tuku, což naše pomazánkové 
máslo nesplňovalo.

Evropská unie zakázala
pomazánkové máslo 

prod. by BULVÁR BEATZ

KITCHEN HITS
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Ne, a je to podobné jako u pomazánkového másla. 
EU pouze konstatovala, že český tuzemský rum 
není „rum“, protože ten se vyrábí z cukrové třtiny. 
Náš je vyroben zejména z cukrové řepy.

Evropská unie zakázala
tuzemský rum 

prod. by BULVÁR BEATZ
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Ne, do EU jsme mezi lety 2004 - 2017 poslali 496 miliard 
korun a naopak z EU jsme získali celkem 1152 miliard 
korun. Do Bruselu tedy neposíláme víc, naopak jsme 
díky členství získali 656 miliard korun.

Do EU posíláme víc,
než kolik se nám vrací 

prod. by BULVÁR BEATZ

ALL I NEED IS BAND
 LIL MONEY
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Kapitola 7:
Komu dát lajk?

(přehled kandidátů)
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Michal Kučera, 49

Záliby: Turistika, zimní vandry a táboření, big beat a dobré knihy. 
Jezdím na kole a na běžkách. A zajímám se o historii hornictví.
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Irena Skálová, 39

Záliby: Když nejsem zrovna v práci, tak se projedu na kole nebo 
lezu na lezeckou stěnu, ale také si zajdu na dobrý film nebo 
koncert a mám ráda i politikaření.
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Petr Najman, 44

Záliby: Když si chci odpočinout, jdu vyvenčit psa nebo jedu 
s rodinou na výlet. Mám rád turistiku, jízdu na kole a lyžování.
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Michal Vlach, 45

Záliby: Ze sportu je to běh, velmi rád cestuji i do zahraničí 
a baví mě fotografování. 
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Milan Rosenkranc, 68

Záliby: Historie, numismatika, památková péče, rodina, 
zahrádka, rybaření.  
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Martin Hrdina, 41

Záliby: Především rodina, aktivně sportuji, mám rád dobré 
komedie, dokumenty, pop a rock. 
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Richard Červený, 33

Záliby: Rád relaxuji s rodinou, nejlépe u dobrého jídla, pak se 
nutím do sportu a také oživuji Roudnici nad Labem.

60



1 Ing. Michal Kučera 49 TOP 09
2 Bc. Irena Skálová 39 TOP 09
3 MUDr. Petr Najman 44 TOP 09
4 Mgr. Michal Vlach 45 TOP 09
5 Mgr. Milan Rosenkranc 68 TOP 09
6 Mgr. Martin Hrdina 41 TOP 09
7 Ing. Richard Červený 33 TOP 09
8 Ing. František Kačer 59 TOP 09
9 Bc. Petr Knorr 42 TOP 09
10 Ing. Monika Tesařová 52 TOP 09
11 Ing. Jan Novotný, DiS. 38 TOP 09
12 MUDr. Džamila Stehlíková 55 LES
13 Mgr. Dita Králová 45 TOP 09
14 MUDr. Pavel Vlasák 58 TOP 09
15 Ing. Mgr. David Jedinák 43 TOP 09
16 Mgr. Bohuslav Roll 42 TOP 09
17 PhDr. Martin Trefný, Ph.D. 44 Bez PP
18 Mgr. Dagmar Kučerová 50 Bez PP
19 Ing. Mgr. Jan Hodničák 63 TOP 09
20 Petr Kaše 45 TOP 09
21 Leo Peterka 54 TOP 09
22 Šárka Pochmanová 49 KAN
23 Jan Mrzílek 64 Koruna Česká
24 Mgr. Petr Pánek 34 TOP 09
25 PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. 52 TOP 09
26 Ing. Zdeněk Šoral 40 TOP 09

SEZNAM VŠECH KANDIDÁTŮ

poř.
číslo jméno věk

politická
příslušnost
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Kapitola 8:
Zaběháme si 
programem

63



zabehame.si.programem
ZABĚHÁME SI PROGRAMEM

Poslance volíme každé čtyři roky. Po volbách do Poslanecké 
sněmovny se ustavuje nová vláda, u nás vzhledem k volebnímu 
systému jde v naprosté většině případů o koalici několika 
stran. Nemusí jít vždy jen o ty nejúspěšnější strany ve volbách, 
ale nejsilnější strana má logicky i největší vliv, třeba v podobě 
obsazení klíčových ministerstev. Co chce která strana prosadit, 
by měla být schopna říci dopředu ve svém volebním programu. 
Je to většinou docela hutné čtení, ale pozor na ty, kteří slibují 
každý týden něco jiného nebo kteří ani pořádný program nemají. 
Kupovat zajíce v pytli asi nechce nikdo z nás.

Prosazování programu chce vytrvalost a vůli. Asi jako když 
sportujete, třeba si jdete zaběhat. A je to běh na sakra dlouhou 
trať.



zabehame.si.programem
ZABĚHÁME SI PROGRAMEM
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Co bychom chtěli řešit my?
Na naší „běžecké“ trase 
jsou pro nás zásadní 
mimo jiné tyto věci:
(Kompletní program
najdete na www.top09.cz)

Nezpochybňovat přínos členství 
v Evropské unii a NATO – chceme 
být silný hráč v EU, k tomu nám 
pomůže i přijetí eura, které je pro 
nás výhodné nejen ekonomicky.

Změnit vzdělávací systém 
– školství už nesmí vypadat 
jako za Marie Terezie. Moderní 
výuka, dobře zaplacení kvalitní 
učitelé, víc možností studovat 
v zahraničí, individuálnější 
přístup. Pryč se zbytečnými 
povinnostmi, jako jsou jednotné 
přijímačky nebo povinná 
maturita z matiky.

Zavést jednotné 
inkasní místo 
a jednotné kontrolní 
místo – ulehčíme 
podnikatelům 
i státu od náročné 
administrativy, 
zjednodušíme 
podnikání.

Zvýšit platy tím, 
že snížíme odvody. 
Každému, nejen 
vybraným skupinám, 
ale skutečně všem 
se díky tomu zvýší 
plat a firmy to nijak 
nezatíží.

+

- PŘEHLED TRASY
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Zvýšit výdaje státu 
na bezpečnost, ale 
i školství a kulturu.

Zavést už konečně 
funkční eGovernment 
včetně elektronických 
voleb.

Usnadnit skloubení práce a rodiny 
větším množstvím částečných 
úvazků, práce z domova 
i kvalitními službami péče o děti.

Chránit životní 
prostředí chytře 
a účinně s ohledem 
na budoucí generace.

Umožnit si připlatit 
za nadstandardní 
zdravotní péči.
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Kapitola 9:
Za komunistů

bylo líp

69



ZA.komunistu.bylo líp
ZA KOMUNISTŮ BYLO LÍP

Stokrát jsem slyšel, že za komunistů bylo líp. Že jablka byla sladší, 
dívky hezčí a sliby důvěrnější. Jo, a dvacet deka šunky, to bylo 
tehdá šunky!

Ne, krásně nebylo. To je jen paměť milosrdná. Naštěstí sovětští 
vědci vynalezli STALINstagram, který nám dovoluje nahlédnout 
zpět mezi léta 1948 a 1989.

Ta
kh
le 

se
 jm

en
uju

i n
a 
sk
ute
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ým
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tag
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ZA.komunistu.bylo líp

To se mi líbí (0)

choco_afro: Když byly v roce 1946 poslední svobodné volby, 
nikdo si nedokázal představit, že v únoru 1948 komunisté 
uchvátí moc a o dva roky nato už budou vykonstruované soudní 
procesy. Nesvoboda byla tehdy jen jedny volby daleko.

Klement_Gottwald: Zlatý časy.



To se mi líbí (0)

choco_afro: Celkem kvůli procesům zemřelo 248 lidí. Většinou 
byli popraveni. Aby se doznali k činům, které nespáchali, byli 
mnozí krutě mučeni.



To se mi líbí (0)

choco_afro: 200 tisíc lidí bylo v letech 1948 až 1989 
z politických důvodů uvězněno a nejméně 170 tisíc jich 
emigrovalo.

josef_skvorecky: @milan_kundera Vykašli se na to 
a emigruj taky.

milan_kundera: Máš pravdu.

„Vězení Praha Ruzyně.“



To se mi líbí (0)

choco_afro: Režim ale dokázal lidi strašit i jinak – kdo nebyl 
z komunistické straně loajální rodiny, nemohl studovat či byl 
vyhozen z práce.



To se mi líbí (1)

choco_afro: Notoricky známý byl nedostatek zboží – všeho, 
od kvalitního masa přes toaletní papír až po spotřební zboží.

noviny_rude_pravo: Ať vás ani nenapadne brát si s sebou 
výtisk na záchod!



To se mi líbí (0)

choco_afro: Za minulého režimu patřilo vše státu – lidem. 
A mnoho lidí si tak v práci bralo zpět to, co bylo jejich. Tedy 
kradlo. Naftu, uhlí, stavební materiály. Všechno možné. Dokonce 
se říkalo: „Kdo nekrade, okrádá rodinu.“ Na to dodnes mnozí s 
láskou vzpomínají.



To se mi líbí (0)

choco_afro: Cestování bylo téměř tabu. Jezdilo se do Rumunska 
a Bulharska. Na hranicích se Západem stála železná opona. 
Nejméně 282 lidí zemřelo při pokusu ji překročit. Buď je zastřelili 
pohraničníci, nebo je roztrhali psi, nebo umřeli na elektrickém 
plotě.



To se mi líbí (0)

choco_afro: A proč tolik lidí na minulý režim vzpomíná s láskou? 
Někteří tehdy měli vyšší postavení. Část lidí je zase zklamaná 
z vývoje po Sametové revoluci, kdy jsme Západ nedohnali, což 
polistopadoví politici slibovali. A mnoho lidí rádo vzpomíná jen 
proto, že zkrátka byli mladí. 

marketaadamova: A co si budeme povídat - jsou i tací, kteří jsou 
rádi, když za ně zodpovědnost za jejich život převezme někdo 
jiný.



To se mi líbí (109 956)

choco_afro: Ale po revoluci se toho povedlo dost. Zbídačenou 
zemi se podařilo postavit na nohy. Pořád je ovšem dost práce. 
A hlavně to není jen o tom, abychom brali víc peněz a měli se 
lépe, ale i o tom, abychom věřili, že demokracie je ta správná 
cesta a že je potřeba ji bránit.





Kapitola 10:
Často kladené otázky
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Kolik je v ČR migrantů? K 30. červnu 2017 evidovalo ministerstvo 
vnitra ve svých uprchlických zařízeních celkem 471 lidí, a to 
zejména z Ukrajiny, Moldavska a Ázerbájdžánu. V roce 2016 
zadržela cizinecká policie 5 261 lidí. V roce 2015, kdy uprchlická 
krize vrcholila, to bylo 8 563 lidí. Přitom v roce 2004 jich bylo 
27 391, tedy třikrát více, zejména z Ukrajiny a Moldavska, aniž 
by nastala celospolečenská panika na sociálních sítích. Hlavně 
proto, že tehdy ještě sociální sítě nebyly zdaleka tak rozšířené.

Senát je zbytečný, kdyby radši přidali důchodcům. Provoz 
Senátu stojí 550 miliónů korun ročně, na důchody jde 386 miliard 
korun ročně. Starobní důchod pobíralo v roce 2016 přibližně 
2 400 000 lidí. Kdyby byl Senát zrušen, každý důchodce by dostal 
přidáno měsíčně pouze 19 korun. Senát je pojistka demokracie 
a kvality zákonů. Senátoři mají možnost upravit zákony, které 
předtím projedná a schválí Poslanecká sněmovna.

Přímá demokracie – proč nerozhodujeme přímo jako Švýcaři? 
První obecné referendum proběhlo ve Švýcarsku v roce 1802. 
Švýcaři mají ke své zemi specifický vztah, zajímají se o politické 
a společenské dění a přímé rozhodování je po generace součástí 
jejich životů. Otázky jako vystoupení z EU nebo jiná zásadní 
rozhodnutí nelze zúžit na „ano“ a „ne“. I odborníci na danou 
problematiku si mnohdy nejsou jisti lepší variantou, a to té 
problematice rozumí. Na obecní úrovni ale referenda o tom, jestli 
bude například postavené nové koupaliště nebo kruhový objezd, 
mohou fungovat velmi efektivně. Lidem jsou totiž tato témata 
blíže, více se jich dotýkají, a snáze si tak o nich mohou obstarat 
informace.

Vaše nejčastější dotazy:
1.

2.

3.



Proč nelze stát řídit jako firmu? Cílem firmy je vygenerovat 
co možná největší zisk. O tom, co se bude vyrábět, rozhoduje 
zásadně její vedení. U státu je to jiné. O tom, kam bude stát 
směřovat, rozhodují lidé. To je zásadní rozdíl. Ve firmě se 
mnohdy zaměstnanců na jejich názor nikdo neptá. Pokud 
někdo chce řídit stát jako firmu, tak to znamená, že se nebude 
ptát občanů, co si o jeho krocích myslí. Ano, firmy často fungují 
velmi efektivně. Stát by měl rovněž. Jenže ve firmě můžete třeba 
pomalu pracující zaměstnance propustit. Představa, že by se stát 
zbavoval „neefektivních“ občanů, je naprosto nemyslitelná. Stát je 
společenství lidí, nikoliv firma. 

Jsi mladej, nemáš co kecat do politiky. Politici by měli zastupovat 
názory co největšího množství lidí. Jak vysokoškoláků, tak 
absolventů učňáků. Jak lidí z Prahy, tak i z Ostravy. A rozhodně 
jak lidí ve středním věku, tak lidí mladých. Zvládne ale člověk, 
kterému je například 55 let, náležitě zastupovat názory 18letých? 
Pochybuji. Nebo jen s velkými obtížemi. Proto je potřeba, aby 
se mladí o politiku zajímali a sami do ní vstupovali – aby někdo 
zastupoval jejich zájmy. Jde o naši budoucnost, tak se na její 
tvorbě podílejme! A když vám někdo řekne, že politika byla 
vždycky věcí starších, připomeňte mu, že třeba takový poslanec 
Hans Kudlich dokázal ve svých 25 letech v roce 1848 prosadit 
zrušení roboty, za což mu byly po celé zemi stavěny pomníky. 

4.

5.
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„Kdyby volby mohly něco změnit, tak je zakážou.“ Nesmysl 
a výmluva těch, kterým je již jedno, kam se bude naše země 
ubírat. Tvůj hlas může mnohé změnit. Ano, je jeden. Ale 
ve stejné pozici jako ty jsou nyní statisíce mladých lidí. Volby jsou 
zásadním nástrojem, jak ovlivnit to, jak se nám žije. Pokud se 
jich nezúčastníš a následně budeš nadávat na to, že se do Brna 
jede dlouho vlakem, že D1 je rozbitá, že kvalita středních škol je 
mizerná, tak nadáváš špatným směrem. Měl bys nadávat leda 
sobě za to, že ses nezúčastnil voleb.

„Politika je svinsto!“ Ano, v politice působilo a působí mnoho lidí, 
kteří do ní vstoupili kvůli vlastnímu prospěchu – kvůli penězům, 
vlastním zájmům či vlivu. A není to specifikum ČR, týká se to všech 
států. Pokud koukáte na House of Cards, tak víte. Nicméně, jak to 
změnit? Tak, že si založíme profil na Novinkách.cz a budeme si 
vylejvat žluč v diskuzích? Ne. Třeba tak, že budeme volit rozumný 
strany a třeba do politiky sami vkročíme.

„V politice jsou furt ti stejní, noví se tam nedostanou.“ Ale kdeže. 
Já třeba kandiduju na posledním místě. Jsem v politice novej, 
a když dostanu dostatek preferenčních hlasů („kroužků“), tak 
uspěju. Každý máme 4 preferenční hlasy a byl by hřích je nevyužít. 

„Měl(a) jsi jít místo vejšky na řemeslníka.“ Oblíbená fráze 
v každé rodině. Řemeslo má zlaté dno. Ano, je to pravda. Práce 
schopných řemeslníků si zaslouží respekt. A za jejich dobrou 
práci musí zákazník patřičně zaplatit. Nicméně podívejme se 
na statistiky. Absolventi učňáků mají vyšší nezaměstnanost 
(až 21 %) než vysokoškoláci (3 %). Proč? Absolvent vysoké školy 
je flexibilní. Když vystudujete filosofii, můžete být učitel na střední 
škole, překladatel, asistent nebo třeba pracovat v knihovně. 
Navíc, kdybyste podstoupili rekvalifikaci, mohli byste se stát třeba 
truhlářem nebo řidičem tramvaje. Pokud jste ale vyučený svářeč 
a přijdete o práci, budete odkázáni pouze na hledání stejné práce 
nebo na to, že změníte své povolání.

7.

8.

9.

6.



„Dnešní mladí jsou jiní, jsou horší než my starší.“ To říká skoro 
každej. A bylo by velmi zvláštní, kdyby neříkal. Ono se to totiž říká 
od doby, co je člověk člověkem. Mladí vždy říkali, že jim starší 
nerozumí, a starší zase, že mládež je zkažená. „Naše mládež 
miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority 
a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle 
a tyranizují své učitele.“ Kdo to prohlásil? Vaše učitelka na třídních 
schůzkách během proslovu o tom, že nechodíte na odpolední 
vyučování a píšete si omluvenky? Ne, řekl to Sókratés před více 
než 2 000 lety. 

10.
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ZAVER:.TED.JE.TA.CHVILE
Chceme, aby Česká republika byla úspěšnou zemí s odolnou 
společností. Jsme jedinou pravicovou proevropskou stranou.
Hájíme a budeme hájit zájmy střední třídy - ta je zárukou prosperity 
i sociální soudržnosti. Ale hlavně všichni víte, že v uplynulých 
letech jsme dokázali, že ze svých zásad neuhneme. Prosazujeme 
politiku, která svobodu každého člověka chrání, nikoliv oslabuje 
a lidi šikanuje.

Karel Schwarzenberg před několika dny řekl: „Naše země je na 
křižovatce, proto je třeba každého hlasu. Jsme strana, která 
neuhne ze svých zásad, a vážíme si všech, kteří vědí, že mají 
odpovědnost k současnosti i budoucnosti naší země.“

Za všechny kandidáty našeho kraje vám slibuji, že z našich zásad
opravdu neuhneme. Přijďte 20. - 21. října k volbám.

Michal Kučera, lídr TOP 09 v Ústeckém kraji
září 2017
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ZAVER:.TED.JE.TA.CHVILE
„KDO NEVOLIL A MOHL,

MŮŽE NADÁVAT
JENOM SOBĚ!“

Oni k volbám rozhodně příjdou. Přijdeš i ty? 
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Všechno, co jste kdy chtěli vědět 
o politice (ale báli jste se zeptat).

Uvidíme se 20. a 21. října!


