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Matej
Ať je rok 2023 lepší než rok 2022





Máme za sebou obtížný, turbulentní rok. Nejenom 

my Češi, ale celý svět. Žijeme v období, ve kterém se 

mění mnohé zdánlivé jistoty. Ty nejzásadnější věci 

však zůstávají vždy stejné. Nejvíce v životě záleží na 

vaší rodině a vašich blízkých. 

Ostatně jsou to právě Vánoce, svátky klidu a míru, 

které představují období, kdy máme na své nejbliž-

ší nejvíce času. Prosím, nenechte si tyto chvíle ničím 

znepříjemnit. Ačkoliv se to od nás asi nesluší říci, ale 

politiku alespoň na těch pár svátečních dnů klidně 

pusťte jako vánočního kapra k vodě. 

Víme, že nás čekají prezidentské volby, nicméně 

otázky na vaše favority vám od štědrovečerní veče-

ře nikam neutečou a v klidu a pohodě se jich můžete 

zhostit hned po Novém roce. 

Radši se ptejte na to, jestli máte nachystáno alespoň 

patnáct druhů vánočního cukroví, nebo zda je lepší 

strojit jedli nebo smrk. Rozjímejte nad tím, co se vám 

letos povedlo a v čem můžete být příští rok ještě lep-

ší. Užijte si ničím nerušené chvíle s rodinou. 

Přejeme krásné a pohodové svátky

Tomáš Czernin & TOP 09



Matej



Milá Republiko, dovol, abych po-

přál nejdřív Tobě k 30. narozeni-

nám. Když mně bylo 30, uvědomil 

jsem si, že horizont mého žití není 

nekonečný a je třeba dobře vá-

žit čas. Tobě právě ten nekoneč-

ný horizont přeji a ještě to, aby 

ses mohla stále zdobit svobodou  

a demokracií. To jsou tak vzácné 

šperky!

A vážené Češky a vážení Češi! Vás 

nejprve prosím, abyste se o svoji 

republiku starali a vždycky dobře 

chápali, že je VAŠE. Svobodná re-

publika dává jednotlivci možnosti, 

ale vyžaduje taky péči a angažo-

vanost. Nenechme si svobodu ni-

kdy vzít. Nelze v této době nevidět 

ruského medvěda, jak se zakusuje 

do svobodné Ukrajiny, nelze ne-

obdivovat Ukrajince, jak statečně 

brání svoji vlast. Nelze ale také za-

pomenout, jak statečně a laskavě 

jste se v letošním roce postavili za 

napadenou Ukrajinu a její obyva-

tele vy, Češi! Celý svět viděl, kolika 

stovkám tisíc lidí utíkajícím před 

válkou jste otevřeli své domovy, 

kolik tun humanitární pomoci jste 

poskytli, dokonce Tomáše – tank! 

Přeji vám, aby brzy přešla energe-

tická i ekonomická krize, to je dů-

ležité, ale ještě víc vám i sobě přeji, 

aby nás nikdy neopustily velkory-

sost, soucit, solidarita a laskavost. 

S nimi zvládneme všechno. 

Všechno!

A nakonec na rovinu – ať je rok 

2023 lepší než rok 2022.

Matěj Ondřej Havel

Matěj 
Ondřej Havel
Češky, Češi, Česká republiko!



Terezie Radoměřská 
Chvála malých kroků
Kdo z nás si na Nový rok alespoň v 

koutku duše neslibuje různá před-

sevzetí? Přestat kouřit, víc běhat, 

dodělat školu, věnovat se rodině…. 

Kdo z nás nebilancuje ten rok uply-

nulý? Splnila jsem si svoje tehdejší 

předsevzetí? Jak dopadly moje 

plány? A řekněme si upřímně, vět-

šinou rok uplynul úplně jinak, než 

jak jsme si ho představovali.

Vzpomeňte si na konec roku 2021. 

Pomalu mizel Covid, podnikatelé 

začali zase fungovat, dětem zmi-

zela on-line škola v nenávratnu a 

zase se vrátilo ranní vstávání. Eko-

nomika se začala zvedat, celý svět 

sice opatrně, ale s jistou nadějí 

hleděl do nadcházejícího roku, 

kdy krize způsobená covidem 

nám mohla konečně ukázat záda.  

U nás v České republice jsme to 

měli ještě sladce okořeněné novou 

vládou, konečně bez oligarchy, 

která se hotovila stabilizovat stát-

ní finance, podporovat malé pod-

nikatele i export, která odvážně 

hleděla na výzvy v oblasti životní-

ho prostředí. Chystala se na svou 

hvězdnou hodinu, kdy převezme 

předsednictví v Evropské unii  

a Praha se stane alespoň pomysl-

ným centrem Evropy.

Leč člověk míní a Pán Bůh mění, 

říká se. I když tady se mi jeví, že  

s tím měl Pán Bůh máloco společ-

ného, když se Putin rozhodl vpad-

nout na Ukrajinu. Válka na našem 

kontinentu dala do pohybu nejen 

masy lidí, ale také ceny na světo-

vých trzích a s tím i inflaci. Byl únor 

a zdálo se, že se hroutí svět.  Vel-

ké naděje optimistického začátku 

roku vzaly za své s prvními mrtvý-

mi, se zprávami o hrůzách, kterých 

se ruští barbaři dopouštěli, a do 

pesimismu nás vrhl hlad hrozící 

tisícům, k nimž nedorazila ukrajin-

ská pšenice.

A přesto (nebo snad právě pro-

to) se stal skutečný zázrak. Lidé 

v sobě našli milosrdenství a vůli 

pomáhat. Naše země přijala  

a postarala se o zatím nikdy nepo-

znané množství válečných uprchlí-

ků, stanuli jsme v čele zemí, které 

podporují ukrajinské hrdiny. Nejen 

stát posílá zbraně, ale snad takřka 

každý z nás nějakým způsobem 

Ukrajinu podpořil. Evropa se pod 

naším vedením dokázala spojit  

v postupu vůči ruskému agresoro-

vi. Krok za krokem. S odpovědností 

a odvahou. A nakonec i s nadějí  

a přesvědčením, že zlo bude pora-

ženo.

Letos se zdržím velkých přání, ale 

přeji do příštího roku naší repub-

lice – a jednomu každému z nás 

– dostatek odvahy a síly, abychom 

přijímali výzvy i šance, které k 

nám přicházejí. Abychom nečeka-

li trpně na to, co na nás spadne, 

ale abychom s vizí demokracie a 

ochrany lidské důstojnosti dělali 

právě ty malé, často zdánlivě bez-

významné kroky, které k cíli nako-

nec povedou.

Vykročme dobře do nového roku. 

Vždyť i ta nejdelší cesta začíná tím 

prvním malým krokem.
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Tomás



Tomáš Aberl
Rok 2023 bude rokem zkoušek.

Rok 2022 byl rokem velkých změn 

a bohužel více negativních než 

pozitivních. Z těch pozitivních při-

šla nová, kompetentní vláda. Díky 

přístupu ministerstva zdravotnic-

tví a ministra Vlastimila Válka se 

nám podařilo konečně rozumně 

přistoupit k pandemii koronaviru. 

Jenže pak přišla válka. Válka, jež 

způsobila energetickou a prohlou-

bila ekonomickou krizi.

Může za ni bezesporu jen a pou-

ze Rusko, ale následky si neseme 

všichni, především v našich peně-

ženkách. Pociťujeme to i v samo-

správách našich měst. V Brně jsme 

museli opravdu velmi odpovědně 

přistoupit k rozpočtu a pozasta-

vilo se pár klíčových projektů. To 

jsou ta negativa.

Držím se hesla, že na konci každé-

ho tunelu je světlo. Rusko očivid-

ně nemá sílu válku vyhrát, Česko  

i Evropa si začala uvědomovat, že 

energetická závislost na Rusku je 

špatně a západní svět nikdy nebyl 

jednotnější.

Chtěl bych celé naší zemi popřát, 

ať všechno to zlo dokážeme otočit 

v dobro, ať se poučíme z minulých 

chyb a postavíme na tom, co se 

teď zbortilo, nový, lepší a efektiv-

nější systém.

Rok 2023 bude rokem zkoušek.  

U nás v Brně stojíme před výzvou, 

zda dokážeme energetiku ukočí-

rovat a rozjet naše klíčové projek-

ty, jako je nová multifunkční hala. 

Coby nově zvolený radní pro sport 

a IT tedy chci slíbit, že pro to udě-

lám maximum. Věřím totiž, že se 

nám to povede. Věřím, že se Brno  

i za příští rok opravdu posune  

a my rozjedeme nejen stavbu Aré-

ny, ale i dalších klíčových projektů 

jako např. sportovní areál Anthro-

pos. Věřím, že když budeme všich-

ni spolupracovat, otočíme dokon-

ce kurz dopředu. A věřím, že naše 

vláda se ukáže jako ta nejlepší od 

revoluce, potenciál na to má.

Proto, milá republiko, do nového 

roku především spoustu sil. Ob-

čany si dovolím požádat o po-

moc a spolupráci v nelehké době.  

A jako bonus vyberme opravdu 

demokratického prezidenta. Vím, 

že společně to zvládneme.



Herbert Pavera
Mějte hodně radosti  
i zázraků nejen o Vánocích, 
ale také po celý rok 2023!
Blížící se Vánoce byly, jsou a bu-

dou nejkrásnějšími svátky v roce. 

A to i přesto, že do nich zasahuje 

komerce, energetická i ekonomic-

ká krize, válka na Ukrajině či jiné 

události. Možná budou pro něko-

ho smutnější, protože během roku 

ztratili někoho ze svých blízkých, 

možná u někoho nebude tolik dár-

ků jako v minulosti. Přesto bychom 

si neměli nechat vzít radost z roz-

zářených očí malých dětí u vánoč-

ního stromečku, neměli bychom se 

nechat obrat o hezkou sváteční 

atmosféru a také o radost z naro-

zení Ježíše Krista.

Moc přeji nám všem, abychom 

Vánoce prožili v kruhu své rodi-

ny, svých přátel v co nejkrásnější  

a nejpřátelštější atmosféře. 

Často to, že všechny ty lidi máme 

kolem sebe, bereme tak samozřej-

mě, že to až nevnímáme...

Až pozdě zjistíme, že jsme si měli 

užívat drobných radostí, které ži-

vot přináší, blízkost milého člově-

ka, jeho úsměv apod.

Zázraky jsou totiž v obyčejných 

věcech a tam je většinou nehledá-

me.

Mějte hodně radosti i zázraků ne-

jen o Vánocích, ale také po celý rok 

2023!



Herbert



Jan



Milé dámy a pánové, vážení přátelé,
vždy s příchodem dalšího roku lidé 
obvykle uzavírají různá předsevze-
tí. Já to však nikdy nedělám, pro-
tože předsevzetí, respektive úkoly 
si dávám vždy, když je potřeba si 
nějaký nový úkol dát.
Tak třeba 1. 1. 2022 jsem ještě ani 
netušil, že s přispěním TOP 09 budu 
mít tu čest stát se senátorem. A z 
toho je vidět, že předsevzetí se dají 

plnit bez ohledu na dobu, kdy si je 
dáme.
Ale teď se prostě blíží rok 2023  
a tak k němu každý z nás vzhlíží  
s nějakým přáním. Současná doba 
nás všechny vystavuje situacím, 
kterými jsme desítky let neprošli. A 
to vedlo k nebývalému jitření mysli 
všech lidí, některých zvlášť. Takže 
já bych si přál, abychom se k sobě 
začali chovat civilizovaně. Vždyť 

to, že někdo má jiný názor na ře-
šení určité situace nebo problému, 
neznamená, že je to můj nepřítel  
a nebudu ho proto urážet.

Proto do roku 2023 přeji nám všem: 
mějme se rádi, respektujme se  
a starejme se odpovědně o své 
zdraví a budoucnost naší krásné 
země, ve které budou žít naše děti, 
vnoučata a celé další generace.

Jan Pirk
Přál bych si, abychom se k sobě 
začali chovat civilizovaně. 



Co v této překotné a bouřlivé 

době popřát do nového roku? 

Před třemi lety jsem studentům 

na přednáškách vysvětloval, že 

se nikdy doba neměnila tak rych-

le jako dnes a že na nové výzvy 

nestačí reagovat ani rodiče stu-

dentů, natož vzdělávací systém.

Rok poté se svět změnil zcela,  

a to doslova během několika 

týdnů. Aby toho nebylo málo, 24. 

února letošního roku se zhrouti-

ly i naše křehce naivní bezpeč-

nostní jistoty. Od té doby denno-

denně vidíme v médiích válečné 

záběry z Ukrajiny. Ztrácíme i eko-

nomické jistoty. Ceny energií jsou 

volatilní, stoupá inflace a každý z 

nás musí v daleko větší míře, než 

byl kdy zvyklý, řešit, co si může 

dovolit nebo kde omezit svou 

spotřebu. Na sociálních sítích 

zuří hybridní válka. Lidé jsou št-

váni jeden proti druhému, útoč-

níci v nás umně rozdmychávají 

to nejhorší – zlobu, zášť, nenávist. 

Možná právě v této náročné 

době je důležitější než kdy jindy, 

abychom se vrátili k základům, 

na nichž naše společnost stojí. 

Podpora slabých a potřebných, 

vzájemná sounáležitost, respekt, 

úcta k sobě i druhým a zdravý 

optimismus ruku v ruce s aspoň 

občasnou dobrou náladou.

To bych chtěl popřát naší společ-

nosti. Aby tyto hodnoty v sobě 

kultivovala.

To bych chtěl popřát každému  

z nás. Abychom v sobě tyto hod-

noty dennodenně nacházeli.

Jako členové strany, která má ve 

svém názvu tradici, odpovědnost 

a prosperitu, chceme jít v tomto 

ohledu příkladem. Ano, někdy je 

to sakra nevděčná práce. A mož-

ná se nám bude zdát i marná. 

Milí přátelé, není! Proti zlu se dá 

bojovat jedině dobrem. Pokud 

rezignujeme, pokud to vzdáme, 

zlo vyhraje. A to nesmíme dopus-

tit, vzali jsme na sebe odpověd-

nost. A i když by se mohlo zdát, 

že naše snaha je malá a zlo příliš 

velké, pokud tuto odpovědnost 

vezmeme všichni, pokud ji bude-

me šířit, můj zdravý optimismus 

mi říká, že to bude taková síla, že 

zase začneme vyhrávat.

Zcela jistě schytáme kritiku. Ať 

uděláme cokoliv, budou nás ne-

jen sociální sítě označovat za ne-

kompetentní a neschopné. Do-

volím si na tomto místě citovat 

našeho ministra Vlastíka Válka, 

který mi při posledním setkání 

řekl: „Jsi přesvědčený, že děláš 

dobře? Pokud ano, musí ti být ty-

hle kecy ukradený.“

Milí přátelé, nenechme se otrávit 

těmi, kdo úmyslně šíří dezinfor-

mace, vyvolávají strach, rozdě-

lení a nenávist. Jsme v první linii 

boje za svobodný a demokratic-

ký národ, boje za důvěryhodné 

instituce, boje za odolnou, bla-

hobytnou a ohleduplnou společ-

nost. Je to boj, který stojí za to 

bojovat každý den a nikdy nebu-

de jednoduchý. Je to boj, ve kte-

rém někdy prohráváme, ale ni-

kdy ho nesmíme vzdát. Je to ale 

boj, který vedeme nejen za sebe, 

ale především za druhé lidi žijící 

s námi a vedle nás. Jsem hrdý 

na vás všechny, kdo tento boj 

bojujete. Do nového roku vám 

přeji vnitřní pokoj, sílu, rozvahu 

a moudrost. Ať jsou naše životní 

bitvy úspěšné.

Jan Grulich
Nenechme se otrávit těmi, kdo úmyslně 
šíří dezinformace.



Jan



Martina



Vážení občané, 
už poněkolikáté bude tento ad-
ventní čas úplně jiný, než býval.  
A přesto… Může být kouzelný. Jen 
v sobě musíme zkusit najít kousek 
dítěte, jeho tajných přání, fantazie, 
naděje a nadšení. Podaří-li se nám 
to, budeme inspirací těm okolo 
nás, kteří v životě neměli tolik štěstí  
a kterým je smutno a těžko.
Snažme se, ať tomu není naopak. 
Ať jsme my oporou těm, kteří mu-

seli a musí čelit překážkám. Ať jsou 
nám zároveň inspirací ti, kteří ač 
zkoušeni, dokáží i v maličkostech 
nalézat štěstí, radost a potěšení. 
Ať kolem sebe šíříme dobro, lásku, 
úsměv a neostýcháme se podat 
ruku a věnovat čas těm, kteří zů-
stali osamělí.
Přeji Vám z celého srdce adventní 
čas, který bude zklidněním, návra-
tem co nejblíže k těm, které máte 
nejraději, do míst, která máte za-

psaná hluboko v sobě, k zážitkům, 
které jsou a budou nezapomenu-
telné. Přeji Vám spoustu vzácných 
setkání s těmi, kteří umí naději 
rozdávat i zrcadlit tu Vaši, kterou v 
sobě jistě naleznete. Pokud budete 
chtít!
Využijme tento kouzelný čas k šíře-
ní kouzla sdílení, objetí, pohlazení  
a obyčejné přítomnosti. Tohle 
máme všichni a nic to nestojí!
Krásný adventní čas.

Martina Ochodnická
Využijme tento kouzelný čas k šíření kouzla sdílení,
objetí, pohlazení a obyčejné přítomnosti. 



Odkud? Domyslete si. Tohle má 
být novoroční přání a pokud bys-
te někdo čekali, že bude tradičně 
zabalené do Sametu, demokracie, 
lásky a Havla, zcela určitě vás zkla-
mu. Říkáme to totiž často, nahlas  
a poměrně rádi, nezřídka kdy při 
různém kladení věnců.
Ne, že by taková přání nebyla prav-
divá, ale… řekněme prostě, že mají 
nižší schopnost přežít déle jak mi-
nutu po dočtení.
Takže přání do roku 2023 trochu ji-
nak. Je jiné, protože České republi-
ce přeju, aby další rok byl jiný. Jeho 
vrchol totiž přijde s prezidentskými 
volbami poměrně paradoxně už 
na jeho začátku. Pro značnou část 

české veřejnosti je to solidní příleži-
tost na moment zapomenout, že s 
neutuchající oblibou ráda experi-
mentuje s politickými zjevy neval-
né kvality a podívat se pravdě do 
očí – že to budou právě oni, kdo si 
to experimentování odskáčou.
Skutečnost, že si spousta lidí ráda 
zablbne na Václaváku zabalená 
do české vlajky s čepicí v barvách 
ruské trikolory k demokracii pro-
stě (bohužel) patří. Nemusíme  
s tím souhlasit, ale jednou máme 
tu svobodu slova, tak se s tím musí-
me smířit. České republice bych ale 
přál, abychom se v těch lednových 
volbách semkli, vykašlali se na do-
hady o tom, kolik lidí chytá po očko-

vání proti COVIDu lepší signál 5G  
a vybrali si hlavu státu, která nabí-
zí stabilitu a na jejím prvním místě 
jsou zájmy většiny českých občanů. 
Aby nejvyšší funkci v zemi zastáva-
la osobnost, která má dostatečně 
vysoký morální kredit na to, aby ji 
ani na vteřinu nenapadlo koketo-
vat se zájmy skupinky vyvolených 
nebo jen dostatečně ukřičených.
Spláchnout se totiž můžeme jen 
sami. Tak bych nám všem přál, aby-
chom se na to tentokrát vykašlali  
a pojednou se při volbě nové hlavy 
státu nestřelili do kolene. Hlavy vy-
ndat a vzhůru. Je to jenom na nás. 

Ondřej Kolář
V roce 2023 hlavy vyndat



Ondrej



K Vánocům neodmyslitelně pa-
tří tradiční bramborový salát,  
v tomto ani my nejsme výjimkou. 
Ochotně mi u toho pomáhají 
moje mlsné holky. :-)

Připravíme si 5 brambor, jednu 
až dvě mrkve (podle velikosti), 
cibulku, petržel, celer, sůl, cukr, 
pepř, láhev zavařených okurek, 
ocet, hořčici (doporučuji plno-
tučnou) 1 až 2 lžíce podle chuti, 
majonézu (může být veganská) 
5 lžic. Čím více surovin z vlastní 
zahrádky, tím lépe.
Brambory vaříme ve slupce cca 
20 minut, mezitím si oloupeme 
celer, mrkev a petržel a vaříme 
15 minut v osolené vodě s pe-
přem, octem a trochou cukru. Po 

dovaření si můžeme trochu této 
vody ponechat a dochutit si s ní 
salát, ale to podle vůle a chuti 
každého kuchaře.
Mezitím si na malé kostičky nakrá-
jíme cibulku a dáme do mísy na 
salát. Hlavně se neřízněte, to už by 
to nebylo veggie vaření!
Zatím se nám dovařily brambo-
ry, které oloupeme, nakrájíme na 
kostičky a smícháme s cibulkou. 
Následně na kostičky nakrájíme 
i ostatní uvařenou zeleninu. Pod-
le chuti přidáme kyselé okurky, 
které též nakrájíme na kostičky  
a vše v míse zamícháme. Já je 
miluju, takže radši víc :-)
Přidáme hořčici, několik polév-
kových lžic (veganské) majoné-
zy, promícháme, dochutíme solí, 

pepřem, ochutnáme a necháme  
v lednici odpočinout.
V jedné z mých oblíbených re-
staurací mi poradili, že mohu 
nahradit tradiční vejce bílým 
tofu, které nakrájíme nakrájíme 
na kostičky, ty pak prosolíme  
a polovinu posypeme kurkumou. 
Vznikne nám tak opticky i chuťo-
vě vegevejce to opět zamícháme 
do salátu a necháme odpoči-
nout.
Každopádně po odpočinku u te-
levize a salátu v lednici dozdobí-
me salát kousky kyselé okurky  
a petrželkou a je hotovo.
A jelikož chodí všichni pravidelně 
ujídat, doporučuji tento postup 
druhý den aplikovat znovu. :-)
Tak dobrou chuť!

Jiří Pospíšil
Vánoční bramborový salát  
podle Jiřího Pospíšila.



Jirí




