
TISKOVÁ KONFERENCE
ZAHÁJENÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ

9. září 2010
Brněnská přehrada, paluba lodi TOP 09

A PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU

jako



PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTKY
NA PRIMÁTORKU MĚSTA BRNA

JUDr. Irena Matonohová (37 let)

• Vdaná, dvě děti

• Narodila se a bydlí na MČ Brno-střed

• Je členkou TOP 09

• Ovládá 4 světové jazyky (angličtinu, němčinu, španělštinu a ruštinu)

• V současné době řídí vlastní soukromou firmu zabývající se elektroinstalacemi

• Studium:
  - Gymnázium Matyáše Lercha
  - Masarykova univerzita, fakulta právnická, magisterské studium (diplomová  
   práce na téma Obchodní právo a teorie práva)
  - Masarykova univerzita, fakulta právnická, doktorandské studium 
   (doktorandská práce na téma Leasing)

Při studiu vysoké školy si přivydělávala jako průvodkyně turistů do zemí Beneluxu a Itálie. 

V rámci přípravy na doktorandské studium napsala několik článků na téma leasing, které byly 
publikovány v odborných časopisech Obchodní právo a Právní praxe v podnikání. Odkaz  
na publikaci lze možno najít v Komentáři k obchodnímu zákoníku, IV.díl, str. 351.

Irena Matonohová o sobě říká: „Mezi mé záliby patří studium historie starověkého Řecka  
a Říma. Ráda komunikuji se svými přáteli, které mám po celém světě, převážně anglicky. Volné  
chvíle trávím dalším studiem německého, španělského a ruského jazyka. Ráda sportuji, jezdím 
na kole nebo hraji squash. Pravidelně navštěvuji divadelní představení a mám ráda českou  
i světovou kinematografii. Pro potěšení sebe i ostatních hraji na klavír. Mojí největší zálibou  
je cestovaní a k dnešnímu dni jsem navštívila 42 zemí.“

Tuto tiskovou zprávu i více informací o Ireně Matonohové naleznete na Facebooku 
(veřejný profil) nebo na internetových stránkách www.mestojakobrno.cz.

BRNOjako www.mestojakobrno.cz



KANDIDÁTI TOP 09

Představení prvních 9 kandidátů do ZMB včetně kontaktů:

Jedničky kandidátek v jednotlivých městských částech včetně kontaktů:

BRNOjako www.mestojakobrno.cz

Městská část Titul Jméno Příjmení Politická příslušnost Telefon E‐mail
Brno‐Bohunice Ivan Dvořák člen TOP 09 603205768 ivan.dvorak@jmk.top09.cz
Brno‐Bosonohy Ing. Monika Továrková člen TOP 09 722666487 mtovarkova@centrum.cz
Brno‐Bystrc Mgr. Petr Fedor člen TOP 09 602707318 kastelan@veveri.cz
Brno‐Černovice Ing. Daniel Smrček člen TOP 09 606613607 daniel.smrcek@jmk.top09.cz
Brno‐Chrlice Ing. Libor Smejkal člen TOP 09 603207217 agsmli@volny.cz
Brno‐Ivanovice Ing. Pavel Sedlák bez politické příslušnosti 602770961 a.pavel.sedlak@seznam.cz
Brno‐Jehnice Ing. Vasil Krinčev bez politické příslušnosti 602770255 info@incobrno.cz
Brno‐jih Pavel Švarc člen TOP 09 777093645 psvarc62@gmail.com
Brno‐Jundrov Karel Kalaš člen TOP 09 777120036 karel.kalas@gmail.com
Brno‐Kníničky Bc. Martin Žák člen TOP 09 724150602 starosta@brno‐kninicky.cz
Brno‐Kohoutovice Jaroslav Kalousek člen TOP 09 776588188 j.kalousek@email.cz
Brno‐Komín Robert Jokl člen TOP 09 739273299 rjokl@e‐r.cz
Brno‐Královo Pole PhDr. Jana Bros – Svobodová člen TOP 09 607107843 janajoel@hotmail.com
Brno‐Líšeň Petr Štědronský člen TOP 09 737273887 stedronsky@top09.cz
Brno‐Maloměřice a Obřany Ing. Zuzana Kyliánová člen TOP 09 604359554 1msaudit@volny.cz
Brno‐Medlánky Ing. Pavel Vrecník člen TOP 09 606785072 vrecnik@seznam.cz
Brno‐Nový Lískovec Mgr. Luděk Kocman člen TOP 09 603445481 kocman@embpromotion.cz
Brno‐Ořešín Mgr. Jan Levíček člen TOP 09 602513596 levicek@centrum.cz
Brno‐Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Ondřej Vít člen TOP 09 777678982 ondrej.vit@jmk.top09.cz
Brno‐sever Martin Šrubař člen TOP 09 776262220 srubar.m@seznam.cz
Brno‐Slatina Ing. Pavel Drahovzal bez politické příslušnosti 721231592 p.drahovzal@email.cz
Brno‐Starý Lískovec Petr Bohumel člen TOP 09 604490898 bohumel@gmail.com
Brno‐střed Ing. Pavel Urubek člen TOP 09 602148903 pavel.urubek@jmk.top09.cz
Brno‐Tuřany Magda  Driáková člen TOP 09 776646122 driakovamagda@seznam.cz
Brno‐Útěchov PhDr. Zdeněk Drahoš bez politické příslušnosti 724189513 zde.drahos@gmail.com
Brno‐Vinohrady MUDr. Pavel  Horský člen TOP 09 604254354 ak.horska@seznam.cz
Brno‐Žabovřesky Ing. Petra Vítková člen TOP 09 725868151 pe2006@seznam.cz
Brno‐Žebětín Pavel Štrobl člen TOP 09 603505430 pavelstrobl@seznam.cz
Brno‐Židenice MUDr. Dagmar Seidlová bez politické příslušnosti 603885906 dagmarseidl@email.cz

Titul Jméno Příjmení Městská část Politická příslušnost Telefon E‐mail
JUDr. Irena Matonohová Brno‐střed člen TOP 09 773553453 irena@matonohova.cz
MUDr. Josef Drbal Brno‐Líšeň bez politické příslušnosti 606754282 drbal.josef@kr‐jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Kacer Brno‐Bystrc člen TOP 09 604238442 jaroslav.kacer@jmk.top09.cz
Ing. Filip Kadeřábek Brno‐střed člen TOP 09 602108376 filip@kaderabek.biz
Ing. Petra Vítková Brno‐Žabovřesky člen TOP 09 725868151 pe2006@seznam.cz
Dipl.Kfm. Dalimil Ospalý Brno‐Kohoutovice člen TOP 09 603315232 dospaly@hotmail.com
Mgr. Jan Levíček Brno‐Ořešín člen TOP 09 602513596 levicek@centrum.cz
MUDr. Libor Vyskočil Brno‐Židenice člen TOP 09 602950987 vyskocil@seznam.cz
JUDr. Ludmila Gregorová Brno‐střed člen TOP 09 603217190 judr.gregorova@seznam.cz



KONCEPCE VOLEBNÍ KAMPANĚ
Vlivem vyhrocené a bouřlivé předvolební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky se TOP 09 v Brno-město rozhodlo dodržovat následující body:

• Rozhodli jsme se vést pozitivní kampaň zaměřenou na skutečná témata 

• Povedeme kampaň bez negativních osobních výpadů a útočných prvků

• Hodláme se soustředit na budoucnost a neutápět se v posuzování rozporuplných 
 rozhodnutí z minulých let, i když jsme si nedostatků vědomi

• Prioritou pro nás jsou reálná a prosaditelná řešení

Budeme přicházet s netradiční a co možná nejvíce efektivní volební kampaní, která naváže na 
úspěšnou kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

K volební kampani přistupujeme jako správní hospodáři, proto město Brno nebude zavaleno 
billboardy a jinou formou reklamy TOP 09.

BRNOjako www.mestojakobrno.cz



VIZE IRENY MATONOHOVÉ
Poměrem počtu vysokoškoláků k počtu obyvatel se Brno řadí na prvním místo v rámci celé 
České republiky, což chápeme jako obrovský potenciál pro další rozvoj města.

Základem každé společnosti jsou rodiny s dětmi, jež nedokáže nic nahradit. Šťastná rodina 
musí mít zajištěn plnohodnotný život všech svých členů. Rodina to nejsou jen rodiče a děti, ale 
patří k ní i prarodiče. Rodiče musejí mít dobrou práci. Podnikající rodiče se nesmějí setkávat 
s netransparentností a zbytečnou byrokracií v institucích řízených Magistrátem města Brna. 
Rodiče musí mít možnost, pokud chtějí, umístit své dítě od tří let do školky. Pro všechny musí 
být  zajištěna bezpečná cesta ať už do školy a ze školy či k lékaři nebo do obchodu a na úřad. 
Bezpečnost, to jsou pro nás i bezpečná hřiště, čistota ulic města či bezpečné chodníky.

Šťastná rodina potřebuje místa pro aktivní odpočinek jako jsou např. cyklotrasy, parky  
či volnočasové areály. Lékaře je lépe nepotřebovat: V případě nutnosti však musejí městské  
a fakultní nemocnice poskytovat zdravotní péči na té nejvyšší úrovni. 

TOP 09 klade velkou pozornost na transparentní rozhodování Rady města Brna a zejména  
na průhledné zadávání veřejných zakázek.

Neodmyslitelnou součástí naplněného a bohatého života je také kultura. A to kultura nejen  
v kamenných stáncích, ale i ta v ulicích města.

Abychom toto vše mohli naplnit, je třeba zlepšit propagaci města Brna, je třeba lépe využít po-
tenciálu vysokoškolských studentů, vědeckých center a renomovaných firem sídlících v Brně 
a okolí. K naplnění tohoto záměru je potřeba pro Brno schválit územní plán, realizovat v co 
nejkratší době nutné infrastrukturní stavby městského okruhu a řešit zvýšení počtu parkovacích 
míst nejen v centru Brna, ale i v jeho městských částech. 

Toto je naše představa Brna - mladého, fungujícího, sociálně odpovědného a bohatě žijícího 
města. 

Věřím, že vás tato vize osloví, a budu velmi potěšena, pokud její realizaci podpoříte i svým 
hlasem ve volbách. 

BRNOjako www.mestojakobrno.cz



VOLEBNÍ PROGRAM DO ZMB

Brno jako prosperující a rozvíjející se město 21 století
Základní podmínkou je urychlené schválení územního plánu města.
Chceme dále systematicky oživovat historické centrum města, a to ve spolupráci s uměleckými 
školami.
Nejen Zelný trh je vhodné místo pro farmářské tržnice s místním zbožím. Vznik podobných trhů 
podpoříme i v dalších místech města.

Brno jako transparentní město
Zasadíme se o to, aby v městských institucích a firmách proběhly nezávislé forenzní (vyšetřovací) 
audity hospodaření a účelnosti nákupu jejich externích služeb. 
Budeme prosazovat zásadu nekumulování funkcí v městských společnostech zastupiteli.
Na vedoucí pozice ve státní správě a výkonné funkce v městem ovládaných firmách budou 
pořádána otevřená výběrová řízení, a to ve všech případech bez výjimek.

Brno jako město škol, vědy, výzkumu a inovací
Hlavním cílem TOP 09 je zvýšení kvality řízení škol. Součástí tohoto procesu je nutná změna 
současného stavu faktické „neodvolatelnosti” ředitelů škol na úrovni změny zákona. 
Zajistíme dostatek míst ve školkách pro děti od tří let.
Budeme prosazovat úzkou spolupráci Rady města s brněnskými vysokými školami, které 
spoluvytváří tvář Brna a přispívají k jeho prestiži, rozvoji, propagaci a kvalitě života. Poten-
ciál světových výzkumných center, vědců a firem aplikujících vyzkoumané poznatky musíme 
efektivně využít.

Brno jako město s moderní dopravou
Zavedeme elektronické placení jízdného. 
Podporujeme urychlenou celkovou přestavbu železničního uzlu Brno.
Budeme prosazovat okamžitou realizaci klíčových infrastrukturních staveb a výstavbu dalších 
úseků velkého městského okruhu.
Zasadíme se o řešení otázky parkování v centru, které je základní podmínkou pro další rozvoj 
živého centra města.

Brno jako bezpečné město
Městská policie nesmí nahrazovat práci Policie ČR; její práce musí být provázána s potřebami 
a požadavky městských částí. 
Strážníci Městské policie musejí být ve městě vidět, znát obyvatele „svých“ ulic a získat si jejich 
respekt především schopností pomoci, poradit a ochránit je.

Brno jako město ohleduplné k životnímu prostředí
Budeme pokračovat v rekonstrukci městských parků. 
Podpoříme třídění a recyklaci odpadů. Poplatky za svoz komunálního odpadu musí vycházet  
z vyprodukovaného množství. 
Podpoříme realizaci přívodu tepla z Dukovan

Úplné znění volebního programu do ZMB naleznete na internetových stránkách:
www.mestojakobrno.cz

BRNOjako www.mestojakobrno.cz



Brno jako město špičkového zdravotnictví
Budeme podporovat vznik a rozvoj center specializované zdravotní péče jako základní pod-
mínky  pro poskytování špičkové zdravotní péče.
Zasadíme se o co nejužší spolupráci městských nemocnic.

Brno jako sociálně odpovědné město
Podpoříme další rozvoj Family Pointů. 
Podpoříme náhradní rodinnou a pěstounskou péči.
Zvýšíme podporu sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené.
Podpoříme organizace zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže. 
Zvýšíme podporu neziskových organizací (NNO) poskytujících sociální služby (krizová centra, 
linky důvěry, azylové domy, pomoc obětem násilí, chráněné bydlení, byty či domy na „půli cesty“ 
atd.). 
Poskytovatelé sociálních služeb - prosadíme transparentní systém dotačního řízení pro NNO 
poskytující sociální a zdravotní služby občanům města. Zasadíme se o srovnatelné finanční 
zajištění NNO poskytujících kvalitativně a kvantitativně stejné služby jako příspěvkové orga-
nizace města,
Bydlení - tam, kde to je možné, prodáme byty jejich nájemcům. Prostředky získané z prodeje 
obecních bytů budou vázány výhradně na opravy a rekonstrukce zbylého bytového fondu či  
na výstavbu nových sociálních bytů.

Brno jako centrum kultury
Provedeme revizi struktury výdajů na kulturu. Majoritní část dotací má být určena na podporu 
projektů.
Přehodnotíme nesystémové výhody (vstupenky zdarma) poskytované představitelům města, 
kraje a dalších orgánů státní správy a samosprávy.

Brno jako město sportu
Cílem TOP 09 je, aby provozní výdaje byly hrazeny zejména z činnosti a příspěvků daného 
subjektu. Majorita výdajů bude směřována do investic, a to především formou partnerství souk-
romého a veřejného sektoru - projektů PPP.
Našimi dlouhodobými prioritami jsou - výstavba multifunkční haly, výstavba Městského fotba-
lového stadionu za Lužánkami, výstavba Městského vodáckého kanálu v Komárově. 
Mezi krátkodobé priority patří - podpora všech volnočasových areálů v městských částech, 
rozvoj cyklostezek a stezek pro in-line brusle, zpřístupnění školních sportovních areálů po celý 
týden.

Brno jako systematicky propagované město v České republice i zahraničí
Zintenzívníme především již existující partnerství s Vídní a případně navážeme nová part-
nerství s geograficky blízkými metropolemi Visegrádské skupiny či středoevropského regionu  
CENTROPE. 
Zefektivníme práci Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna.
Na propagaci města budeme spolupracovat s vysokými školami, vědeckými centry a podnika-
telskými subjekty.
Návštěvníkům města chceme představit Brno jako místo význačných architektonických staveb, 
jako město L. Janáčka, J.G. Mendela a dalších významných osobností.

BRNOjako www.mestojakobrno.cz



JSME JEDEN TÝM
I přes zveřejněné informace v médiích, jsme všichni „Na jedné lodi, víc než si myslíte.“ Jsme 
dobře fungující tým lidí, který připravoval i velice úspěšnou parlamentní kampaň. 

Regionální výbor TOP 09 Brno-město je demokratickým a transparentním politickým orgánem. 
Pravidelně komunikuje se všemi členy a řeší politické otázky, připravuje volební kampaň apod. 
Úspěchem RV TOP 09 Brno-město je postavení nejvíce kandidátů ze všech politických stran; 
kandidáty postavil ve všech 29 městských částech a do Zastupitelstva města Brna.

Irena Matonohová uvedla:  „Jsem velice ráda, že právě s tímto týmem vyrážím do neklidných 
vod komunální kampaně a pevně věřím, vstříc úspěchu.“

BRNOjako www.mestojakobrno.cz



PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTA
DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Ing. Karel Bořecký (42 let)

• Ženatý, tři děti

• Bydlí v Moravských Knínicích

• Je členem TOP 09

• V současné době pracuje jako stavební technik

Vize Karla Bořeckého:

Rozvoj a zatraktivnění oblasti Brněnské přehrady. Díky své poloze, lodní dopravě, relativně 
čisté přírodě a blízkosti hradu Veveří se oblast může stát vyhledávanou rekreační lokalitou.

Udržení čistoty vody v Brněnské přehradě. Je pravděpodobné, že čistota vodní nádrže není 
řešena komplexně s přihlédnutím ke skutečným a stálým příčinám znečišťování.

Dopravní infrastruktura v regionu.  Podpora rovnoměrného rozdělení financí plynoucích  
na zajištění výstavby komunikací, oprav silnic a chodníků a vytváření a realizaci nových parko-
vacích míst.

Průtah Ivančicemi a dopravní návaznost v regionu. Ulehčí městu i přilehlé oblasti a přinese 
kýženou dostupnost na jih – Znojmo, Mikulov, Vídeň.

Vymahatelnost práv občanů. Odstranění  arogance státních úředníků.

Potlačení byrokracie a korupce na úřadech. Úřad musí být profesionální  a pracovat pro vás.

Podpora středního školství v regionu. Nestudovat jen pro maturitní diplom, ale pro budoucí 
praxi.

Rozvoj kanalizační  a vodovodní sítě nebo její obnova a nalezení ekologických, zdravých  
a finančně dostupných zdrojů pitné vody.

Dotace z evropských zdrojů. Chci zajistit čerpání na takové projekty a služby, které vám usnadní 
život.

Vaše problémy jsou i mými problémy. 
Chci je odpovědně řešit. S vaší podporou.

BRNOjako www.mestojakobrno.cz



KONTAKTNÍ ÚDAJE
Krajská kancelář TOP 09
Vídeňská 55
639 00 Brno

Petr Štědronský - krajský manažer TOP 09
tel.:  737 273 887
e-mail: stedronsky@top09.cz

Internetové stránky:
www.mestojakobrno.cz - neustále aktualizováné
www.top09.cz/jmk

Facebook:
TOP 09 - Jihomoravský kraj
TOP 09 Brno-město
Irena Matonohová apod.

BRNOjako www.mestojakobrno.cz


