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ODPOVĚDNÍ
JDOU S NÁMI
vážEní PražanÉ,
28. a 29. května svými hlasy
rozhodnete o dalším směřování
naší země. S ohledem na vnitřní
situaci dvou největších stran,
jejich volební programy a silácká
gesta Věcí veřejných v pražských
ulicích, jistě chápete, že se bude
jednat o přelomové volby. Nikdy
v žádné zemi problémy v ulicích
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nevyřešily samozvané bojůvky
a nikdy dluhy zemí nespláceli ti,
kteří je nadělali svojí nezodpovědností. Naši zemi svým
nástupcům musíme předat se
slušným životním prostředím
a bez dluhů. Vše ostatní je nejen
nezodpovědné, ale i nemravné.
Naše země má více než 80miliardový strukturální deficit
státního rozpočtu. Myslíte si, že
stačí vzít si od lidí asi 16 miliard,

jak to chce ČSSD, nebo něco
vzít a něco ušetřit v podobné
výši, jak to chce ODS? Může se
naše země ocitnout v hluboké
krizi? Dříve než si myslíte!
Může naše země nastoupit cestu odpovědné správy, a tedy
prosperity? Ještě může!
Přeji vám všem při volbách
šťastnou ruku.
František Laudát
předseda TOP 09 v Praze

Plakát

pro podporovatele uvnitř!
Fandíte TOP 09? Umístěte plakát
do okna svého bytu nebo domu.
DĚKUJEME
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Politika
PoJĎME zvolit
zaslouží
odPovědnou dŮvěru

Politiku

v

zhledem k hospodářské
krizi, zadluženosti naší
země i neutěšenému stavu
v některých politických
stranách, bychom si měli
uvědomit důležitost nadcházejících
voleb do Poslanecké sněmovny.
Troufám si dokonce říci, že jsou
před námi nejdůležitější volby
od roku 1992.
Chtěl bych vás proto poprosit,
aby si každý z vás uvědomil svou
občanskou odpovědnost. Máme
nejen právo volit, ale i povinnost
vůči národu a vlasti, a rovněž
odpovědnost vůči svým dětem
a vnoučatům. Proto, i když za stávající situace a stavu na české politické
scéně je to volba obtížná, prosím
vás, jděte k volbám.

Východiskem z tohoto neutěšeného
stavu je pouze přijetí nepopulárních a pro některé i velmi tvrdých
opatření. Cesta z ekonomické, ale
i morální krize, bude trvat několik
let. Pouze, když nastoupí politici,
kteří si uvědomí, že politika má
hluboký morální rozměr, můžeme
doufat v uzdravení.
Je mi jasné, že každý člověk
má svou představu uspokojivého
života, klade důraz na rozdílné
hodnoty a má odlišné politické
názory. Prosím ale, abyste vzhledem ke stávající situaci v naší zemi
dali svůj hlas ve volbách stranám,
které mají jasný a čitelný politický
program a profil.
Dejte, prosím, svůj hlas ve volbách stranám, jejichž politici

ve svých slovech a činech prokazují
serióznost a odpovědnost.
Nespokojenost občanů se
stávající situací je zcela pochopitelná. Naší zemi však neprospěje,
pokud ve volbách svěříte svůj
hlas stranám, které pouze reagují
na poptávku veřejnosti. Ve svém
volebním programu pod hesly
„pojďme s tím něco udělat“ nabízejí pouze novou čistku, tedy vymést
všechny politiky, kteří jsou známí.
Ale volba musí být pozitivní, nesmí
být pouhým vyjádřením protestu.
Plané přísliby snadných řešení
a brzkých zářných zítřků jsme již
nejednou slyšeli. Vždy ale vedly
ke zkáze.
Karel Schwarzenberg
předseda TOP 09

PÉČE o životní ProstřEdí JE Prioritou
Životní prostředí, které bylo před
rokem 1989 značně devastováno,
se podařilo za posledních 20 let
výrazně zlepšit. Mnohé problémy
však zůstaly nedořešeny. Politika

Bedřich Moldan
senátor TOP 09

životního prostředí do budoucna
musí nastavit pravidla udržitelného
rozvoje tak, aby zajistila potřeby
generaci současné i budoucí. Pro
řešení problémů jsou nutná jasná
pravidla a priority, kvalitní zákonné
normy, moderní technologie, k dispozici musí být i seriózní informace
a vzdělávání obyvatelstva. Česká
krajina je naším společným dědictvím. Zřejmé škody je třeba napravit,
stávající kulturní i přírodní hodnoty
uchovat a předat v pořádku příštím
generacím. Znamená to pečovat
o lesy i o zemědělské pozemky,
chránit zdroje vod a ochraňovat

přírodu a její biologické bohatství. Ke kvalitě života patří péče
o čistotu ovzduší, potravin, vody,
ochranu před hlukem, zachování
čistého a příjemného městského či
vesnického prostředí, nezávadné
nakládání s odpady komunálními
i nebezpečnými. Patří sem i ochrana
před účinky nebezpečných chemikálií. Jako členský stát Evropské unie
se hlásíme k odpovědnosti související s kvalitou životního prostředí,
s pomocí rozvojovým zemím v oblasti životního prostředí i s globálními
problémy, jako je ochrana klimatu
a přírodního bohatství planety.

Při rozhodování o tom, komu dát
při volbách svůj hlas, je dobré si
uvědomit několik skutečností.
Dosud nikdy se v Evropě nevedlo
tolika lidem materiálně tak dobře
jako dnes. A přesto je drtivá část
občanů demokratických států
nespokojena s politikou svých zemí
a se svou politickou reprezentací.
Většina občanů je přesvědčena
o tom, že politika je svinstvo. Tato
věta má zásadní výhodu: je krátká,
úderná, dá se použít vždy a nevyžaduje od mluvčího ani od posluchače větší duševní námahu. Rozdíl
mezi demokracií a demokracií
v úpadku je to, zda občané považují
moc za zneužitelnou nebo zneužívanou. Lidé, především mladí
lidé, považují státní moc za špatnou ve své podstatě a stejným
pohledem se dívají i na všechny její
představitele. A přitom právě kritikové politiky i státní moci žádají
zpravidla od státu stále víc a víc.
Základním přáním občanů je
„mít se dobře“, ale zároveň to musí
politici zvládnout tak, aby to nikoho
nebolelo. Podmínka bezbolestnosti
politických rozhodnutí vytváří
na počátku 21. století specifickou
situaci, k prosazení změn nutných
pro chod státu je potřeba nepoměrně větší dávky odvahy než před stoletím. Měřítkem úspěšnosti politika
je množství hlasů, nikoli to, zda jeho
řešení je správné nebo špatné.
Nezbývá než doufat, že se ve volbách najde dostatek lidí, kteří budou
mít odvahu dát svůj hlas straně,
která tvrdí, že i správné řešení, které
se nepodbízí, najde dostatek hlasů
a vrátí politice důvěru.

Albert Kubišta
předseda TOP 09 v Praze 2
kandidát do PS PČR

PRAŽSKÝ KURÝR
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vidíM Město vElikÉ a… bEzPEČnÉ!
Už řadu roků je na čelním
žebříčku priorit
Pražanů bezpečnost.
Praha vždy vévodila
žebříčku kriminality
v republice už jen proto,
že žádná další tak
velká koncentrace lidí
v tuzemsku není.
V hlavním městě je realitou celá
škála protizákonných činů a přečinů, od banálních porušování městských vyhlášek, nekázně účastníků
silničního provozu, až po nejtěžší
zločiny. Mantrou činnosti hlavního
města v oblasti bezpečnosti se
stala Městská policie. Ta se stala
viditelnou represivní silou. Komunální politici dnes na její fungování věnují podstatnou část z více
než dvoumiliardového ročního

rozpočtu v kapitole Bezpečnost.
Rychlé čluny na Vltavě, hummery
a vozítka spíše z říše sci-fi dokládají, že město vybavení věnuje velkou
pozornost a velké peníze. Přesto si
nejsem jistý, že občan takovouto
policii chce. Oč více se pražští radní
věnují výbavě, o to méně se zřejmě
zamýšlejí nad vlastní náplní činnosti policie. Ta za veřejné peníze
pomáhá určitě prosperujícímu byznysu privátních odtahovek, totéž se
děje u vymáhání respektování zón
placeného stání.
Je zřejmé, že po roce 89 oprášená
představa prvorepublikového
strážníka, který dokonale zná svůj
okrsek a dokonce i jeho obyvatele, v Praze nefunguje. U pražské
Městské policie je třeba začít
tlačit na kvalitu výkonu služby.
Kdo, když ne městští strážníci,
by měli být jazykově vybaveni,

ochotni kvalifikovaně pomoci
v orientaci ztraceným našincům
i turistům, schopni pomoci řidičům
v jejich často zapeklitých trablech
v dopravním chaosu, pomoci živnostníkům, kteří potřebují alespoň
na chvilku zastavit a vyložit zboží
pro svůj obchůdek. Prostě, chránit,
radit, pomáhat. Máte vážení občané pocit, že se tak všichni městští
policisté chovají?

nemohlo dojít k tomu, že za jednou
povinnou osobou je v jedné (nebo
obdobné) věci vedeno vícero exekucí (takové jsou samostatné exekuce
na jistinu částky, úroky z prodlení
a poplatky související s vymáháním
dluhu, to vše navýšené o náklady
exekutora).
TOP 09 dále hodlá podporovat
větší konkurenci a diverziﬁkaci
mezi exekutory tak, aby exekuce
byly rovnoměrně rozdělovány. Takové opatření by přispělo k rychlosti
a minimalizaci nákladů takovéhoto
řízení. V tomto smyslu by měl být
zaveden regionální systém, aby se

věCi, nEbo kECY vEřEJnÉ?
Strana Věci veřejné zaznamenala
v poslední době celkem výrazný
nástup. Z prostého důvodu: mnozí
voliči mají již starých stran dost.
A po právu. Starých stran už bylo
dost a rok 2010 bude rokem stran
nových. Trochu jen zarazí, že
strana Věci veřejné zaznamenala
onen nástup přes svou naprostou
názorovou vyprázdněnost – či právě
kvůli ní? Zatímco někdo ke správě
věcí veřejných přistupuje odpovědně,

strana Věci veřejné staví jen na laciném populismu.
Věci veřejné odmítají Paroubka
jako symbol všeho starého a zlého, co
otravuje naši politiku. A tím Paroubek věru je. Ale Věci veřejné k němu
mají blíž, než se má obecně za to:
když Paroubek mluví podle průzkumů veřejného mínění, Věci veřejné
chtějí, aby takové průzkumy přímo
vládly. Je-li Paroubek populista, Věci
veřejné jsou populisté na „n-tou“.

Koncem letošního dubna se při
volbách „nanečisto“ na středních
školách ukázalo, že se studenti
nenechají tak snadno zmanipulovat předvolebními populistickými sliby. Přemýšlejí nejen o své
budoucnosti, ale také o osudu své
vlasti. I přání spolupodílet se s mladými lidmi na budoucím vývoji naší
země bylo jedním z důvodů mého
vstupu do TOP 09.
Koncem května proběhnou volby
už „načisto“ a já doufám, že i hlasy
mladých lidí pomohou rozhodnout o tom, kam bude naše země
za jejich života směřovat.

Ing. František Laudát
předseda TOP 09 Praha
kandidát do PS PČR

dEJME EXEkutorŮM Jasná Pravidla
TOP 09 pokládá vládu práva
za jednu ze svých základních priorit.
Má to být především právní stát,
kdo zajišťuje demokracii a svobodu
občanů. Za účelem vymahatelnosti
práva vytváří nebo pověřuje stát
mimo jiné exekutory. Ti v sobě ale
bohužel občas spojují veřejný zájem
(tedy vymáhání pravomocně přiznaných pohledávek pro oprávněné
osoby) se zájmem soukromým, když
zneužívají exekuce ke svému osobnímu prospěchu (často ve spojení
s třetími osobami).
I proto hodlá TOP 09 prosazovat
povinné slučování exekucí tak, aby

lEviCE sE boJí
MladÝCh, MY JE
vítáME!

nestávalo, jak je dnes standardem,
že exekutoři vymáhají pohledávky
na území celé republiky. Exekutor by měl dále konat minimální
zajišťovací úkony nutné vzhledem
k vymáhané částce, ne zajišťovat
veškerý majetek povinné osoby
a počítat si tyto nadúkony jako
nutné náklady exekuce.
Obdobných opatření vedoucích
k tomu, aby exekutoři byli nejen
službou pro věřitele, ale i garantem
férového zacházení s dlužníky,
je jistě více. Výše uvedené, ale
považujeme za základní.
Legislativní komise TOP 09 Praha

Co je totiž větším populismem,
než navrhovat referendum o tom,
jaký má mít kdo majetek? Aby
se Věci veřejné nepřepočítaly –
což takhle referendum o otázce
„Souhlasíte, aby se majetek Radka
Johna a oněch podnikatelských
zakladatelů strany Věci veřejné,
kteří jsou v jejím pozadí, přerozdělil ve prospěch lidu?“
Populismus mohou rozehrát
mnozí, a kdo s čím zachází, s tím
taky schází.
Roman Joch
ředitel Občanského institutu

Eva Vorlíčková
předsedkyně TOP 09 v Praze 5
kandidátka do PS PČR

ProČ volit
toP 09?
TOP 09 pro mne představuje
naději, že se podaří vrátit politice
její základní smysl: pečovat o obec
na všech jejích úrovních. Proto
chceme rozbít blok stran zaklesnutých do sebe v klinči, spjatých
svými zájmy a svázaných svými
zločiny, v němž si skupiny lobbistů
a různých bratrstev, jež se často
rekrutují z prostředí bývalých
veksláků a pinglů, privatizují státní
moc ve svůj prospěch. Jen Vy to
můžete svými hlasy změnit!

PhDr. Daniel Korte
místopředseda TOP 09 v Praze
kandidát do PS PČR
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PilířE budouCí ProsPEritY
Naše země má pro několik následujících dekád před
sebou dvě základní výzvy, jejichž zvládnutí rozhodne
o formě naší další existence. První výzvou je bezesporu
udržení kvality životního prostředí, abychom vůbec
mohli žít. Druhou výzvou je zvládnutí problematiky
stárnutí populace, aby nedošlo k sociálnímu kolapsu
společnosti. Důležitými, ale nikoli snad limitními
problémy pak je boj s korupcí, zdravotnická reforma,
vzdělanostní společnost, zvládnutí ekonomické krize,
zadlužování veřejných financí, energetická bezpečnost,
moderní infrastruktura apod.
Skutečná ochrana životního prostředí by se dala shrnout do hesla „zdravý les a ochrana půdy“. Zdravý les
totiž může existovat jen tam, kde je zdravé klima, stabilní hydrologické podmínky a kde není krajina zatížena
chemikáliemi apod. Pokud by měl vývoj i nadále pokračovat směrem ke kolonizaci mamutími sklady a montovnami, klasickou českou krajinu si naši potomci budou
prohlížet jen na dobových fotografiích. Ucelená ochrana
životního prostředí, rozumné nakládání s přírodními
zdroji, péče o přírodu, nejsou levicovým vynálezem, ale
tradičními základními stavebními kameny konzervativní republikánské politiky. Levicoví zelení jen zaplevelili

ochranu přírody změtí nepřehledné legislativy, v níž se
často jedné lobby přihrává profit na úkor lobby jiné, či
dokonce občanů samotných. Sami si odpovězte na otázku, nakolik takto na životní prostředí nazírají politici
ODS, ČSSD nebo třeba Zelených.
Neméně důležitou výzvou pro příští dekády je
zvládnutí stárnutí populace, které je u nás jedno z nejrychlejších v zemích EU. Pokud neprovedeme změny,
kolaps přijde možná rychleji, než se dnes předpovídá.
Bez razantních reforem penzijního systému se naše ekonomika dostane do kolapsu, který povede k ožebračení
nejen důchodců, ale celé společnosti. Zvládnutí problematiky stárnoucí populace však není jen otázka penzijní
reformy. I politika musí začít více reflektovat fenomén
stáří, protože ji bude stále rychleji dobíhat problematika nárůstu spotřeby sociálních služeb, výstavby domů
s pečovatelskou službou atd. Odpovědností politiků
proto musí být příprava společnosti na tyto zásadní
změny. Dejme proto šanci těm, kteří tyto problémy
populisticky nezastírají a chtějí je skutečně vyřešit.

Parkování na znak
Jsou věci kolem nás, které se dotýkají jen úzkého kruhu občanů. Ale
pouze zdánlivě. Poslední dobou se
rozšířil nový „adrenalinový sport“.
Mám na mysli parkování na vyhrazených místech pro invalidy. Ti
totiž vyhrazené místo, které by
zároveň bylo volné, hledají často
marně. Proč asi?
Míst není málo, je ale bohužel
mezi námi dost bezohledných řidičů,
kteří vůbec nejsou držiteli modro-bílých karet ZTP nebo ZTP/P,
nevezou postiženou osobu, a přesto
neprávem využívají speciálních míst.

Připomeňme si, že označení
vozidla modrou kartou se znakem
vozíčkáře je určeno konkrétní
osobě, nikoli automobilu, a tudíž je
přenosné. Každá taková karta má
mimo jiné své číslo a ochranný znak.
Vydává ji odbor sociální péče obecního úřadu, který vede registr majitelů
a každou změnu nebo třeba ztrátu
karty zaznamenává.
Proto se ptám, proč nemá policie
možnost ověřit pravost znaku? Proč
nemůže disponovat minimálně
seznamem odcizených znaků? Přitom společným registrem uživatelů

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

karet dostupným pouze úřadům
a policii by se nejen posílila jejich pravomoc, ale předešlo by se zneužívání
karet. Dokud k potřebným změnám
nedojde, budou místa vyznačená pro
parkování handicapovaných pouze
symbolická.

2007–2015 a na jeho realizaci bylo
pro Českou republiku vyčleněno
více než 1,18 miliardy euro.
Na základě údajů Ministerstva pro
místní rozvoj je k dnešnímu dni, čili
za 3 roky, vyčerpáno pouze 3,2 %
těchto prostředků! České školství
tedy pravděpodobně žádné finanční
prostředky nepotřebuje. Zjištění, že
projekty jsou vyhlašovány pozdě,
na předložení je málo času, vyhodnocení trvá půl roku a nakonec je vše
zrušeno, pouze potvrzuje reálný stav.

Starostové za pražskou ODS vytáhli
do boje: žádné herny ani kasina, prostě nulová tolerance hazardu. Tak se
alespoň vyjádřil rázný starosta Prahy 6
Tomáš Chalupa na webu či Jana
Černochová z Prahy 2 v „nezávislých“
Modrých novinách. Prostě Praha je
prý evropským Las Vegas a může
za to samozřejmě Kalousek.
Jaká je ale skutečnost? Praha
začala regulovat klasické výherní
automaty (VHP) formou vyhlášky,
která byla schválena až na konci
roku 2007 poté, co počet nainstalovaných VHP ve městě dávno překročil únosnou mez (5 404 automatů
v roce 2000 se rozrostlo na 8 358
v roce 2007). Důvod této laxnosti
byl prostý: velmi se hodily finanční
prostředky, které z hazardu plynuly
do rozpočtu městských částí. Těší
mne ale, že ODS již pochopila, že
spoléhat se v rozpočtu na peníze
z hazardu a zavírat oči před náklady,
které gamblerství přináší, není
nejlepší cesta, jak vést toto město.
Souhlasím, že nahrazování klasických výherních automatů (VHP)
modernějšími videoloterijními
terminály (IVL) je vážným problémem pro obce, ale nezpůsobil ho ani
Kalousek, ani Janota.
Ing. Oldřich Lomecký
předseda TOP 09 v Praze 1
kandidát do PS PČR

Jiří Stránský píše
Karlu Schwarzenbergovi:

MilÝ karlE, PřítEli i kaMarádE,

Jaroslav Eček
člen TOP 09 v Praze 2
kandidát do PS PČR

EvroPskÉ dotaCE nikdo nEČErPá. ProČ?
Naše školství se neustále potýká
s problémy – finančními i řadou
dalších. Ze všech stran slyšíme nářky na malé platy učitelů, nedostatečné a nevyhovující vybavení škol,
málo kvalitní výuku a podobně.
Apektem nekompetentnosti
odpovědných osob se raději nezabývám. Zaměřím se na program
Evropské unie na podporu vzdělávání v ČR, na operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Program byl schválen na léta

Proti hazardu?

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů EU je
třeba zmínit ještě jednu zajímavou
skutečnost. Orgány státní správy
zhruba v 60 % případů pro realizaci
rojektu používají „služeb“ poradenských a konzultačních firem, jejichž
odměny se pohybují mezi 20 až 30
procenty ze získaných financí. Je
vidět, že čerpání evropských prostředků se opravdu vyplatí…
Jaromír Vaculík
člen ekonomické komise TOP 09 v Praze

v tom uspěchaném elektronickém
a k tomu ještě předvolebním čase
jsem se rozhodl Ti napsat dopis,
abych Tě v tom fofru alespoň na pár
vteřin donutil se zastavit. Možná
i posadit. A přečíst si těchhle mých
několik slov, která Tě především
prosí, abys – když už ses na to dal
– ještě těch pár dní vydržel držet
prápor (ne prapor) všech svobodných duchů. Abys dál vstupoval
do arén všech těch předvolebních
klání vyzbrojen svým nadhledem,
laskavou ironií a vážením slov. Abys
dál byl ztělesněním svých hlavních
zásad: sloužit a dávat. Ne brát.
Proto Tě taky prosím, abys to zase
až tolik nepřeháněl. Aby ty Tvoje
mašinky v těle zbytečně neječely.
Držím Ti palce.
Tvůj Jiří Stránský. Takovej ten spisovatel (kdybys znal ještě nějakého
dalšího téhož jména).
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Karel Schwarzenberg
„Poctiví chtějí vládu práva,
ne protekci!“

JUDr. Stanislav Polčák
„Je nutné prosadit účinná
protikorupční opatření!“

Ing. Václav Kubata
„Pražská politika potřebuje
změnu!“

PhDr. Daniel Korte
„Podporou výchovy, vzdělání
a vědy k prosperitě!“

kandidáti do Ps PČr za toP 09

Ing. František Laudát

„Pražská politika potřebuje
pokoru, odpovědnost
a kvalifikaci!“

Ing. Eva Vorlíčková

„Naši podnikatelé potřebují
podporu a kultivované
prostředí!“

MUDr. Gabriela Pecková

„Potřebujeme společnost
rovných příležitostí!“

Ing. Oldřich Lomecký

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

JUDr. Jana Radová

Jaroslav Eček

„Je nutné zabránit odchodu
„Zdravotně postižení potřebují
odborníků a firem do zahraničí!“ práci, a nikoli příspěvky!“

Doc. Ing. Martin Dlouhý

„Veřejné prostředky musíme
využívat hospodárně!“

Prof. Noemi Zárubová Pfeffermannová

„Vysoké školy potřebují kvalitu
a jejich absolventi uplatnění!“

www.top09.cz/praha | volební vydání
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ku lt u r a

Jak sE Podělit
o PEtřínskou
rozhlEdnu?

toP 09 tÉMěř
Po CElÉ PrazE
Již přes desítku se vyhoupl počet
kontaktních míst, kde můžete
získat další informace o TOP 09,
které vás zajímají.
Nově se s námi například
setkáte u výstupu z metra Malostranská, na Andělu před Obchodním centrem, na Budějovické
v Praze 4 či Náměstí Svatopluka
Čecha ve Vršovicích. Kromě
toho nás najdete na vybraných
pražských nádražích – například
na Masarykově, na Smíchově,
ve Vršovicích a v Libni. Pro
všechny Pražany připravila navíc
TOP 09 tzv. informační skupiny,
které jak v centru města, tak
ostatních oblastech hlavního
města poskytují novinky z volebního programu TOP 09 a další
zprávy, které jsou se stranou
aktuálně spojeny. Na Václavském
náměstí a před Obecním domem
budou i v druhé polovině května
pokračovat pravidelná setkání
kandidátů TOP 09 s občany –
před Obecním domem to bude
18. a 25. května, na Václavském náměstí 19. a 27. května.
Uvedené akce začínají vždy okolo
17. hodiny.

7krát hosPoda s karlEM!
Druhá polovina května bude patřit hned sedmi hospodám, kde si
můžete popovídat s Karlem Schwarzenbergem. V úterý 18. května
to bude od 20.00 hodin smíchovský Zlatý klas, druhý den od 18.00
hodin strašnická U Švejka a o dvě hodiny později žižkovská restaurace Olše. Pondělí 24. května pak bude od 18.00 hodin patřit Stodole
na Jižním Městě a od 20.00 hospodě U Švehly v Praze 10. Příjemné
prostředí pivních zahrádek si vychutnají všichni ti, kteří společně
s Karlem Schwarzenbergem dorazí v úterý 25. května v 18.00
do restaurace Parukářka nebo dvě hodiny potom do hospody v Riegrových sadech. Vedle toho se rovněž počítá s tím, že kandidát TOP 09,
společně s některými svými kolegy, navštíví Český pivní festival, a to
nejspíše 14. a 22. května v podvečer. Změna programu vyhrazena.

V červenci loňského roku byly
pražské památky, kterými ročně
projde 1,3 milionu návštěvníků
a které přinášely roční tržby přes
70 milionů Kč, pronajaty firmě ABL.
Té firmě, která financuje stranu Věci
veřejné a jejíž ředitel Vít Bárta je
volebním manažerem této strany.
Stalo se tak s plným vědomím Rady
zastupitelstva hlavního města Prahy
ovládané ODS.
Jak šlechetné, jaké přátelské
gesto! Jaký pěkný příklad toho,
jak mohou dvě různé strany v dobrém spolupracovat!
Ale pojďme dále… Na oslavy
Prvního máje půjčila firma ABL
občanským demokratům Petřínskou
rozhlednu a přilehlé prostory pro
účely její propagace. Opět opakuji,
že je to ta firma v čele s Vítem
Bártou, která financuje stranu Věci
veřejné. Tedy stranu, jež prorokuje
„konec politických dinosaurů“, kteří
kandidují i v ODS.
Jak šlechetné, jak přátelské gesto,
jaký pěkný příklad toho, že dvě různé
strany mohou v dobrém spolupracovat! Jako by to ani dvě různé strany
nebyly, že?

dokonČEME obrodu ČEskÉ JustiCE
Justice prošla v minulém
období částečnými
reformami a generační
obměnou, její fungování
ale stále nevyhovuje
potřebám společnosti.
Proto navrhujeme
následující strategii, která
soudnictví zkvalitní a učiní
je skutečně nezávislým:
 posílíme nezávislé postavení
soudní moci tak, aby byla co nejméně závislá na ostatních složkách státu, především v případě jmenování
a odvolávání soudců,
 za účelem dosažení skutečné finanční nezávislosti justice
přijměme novelu zákona o soudních
poplatcích, která by umožnila zvýšení jednotlivých soudních poplatků. Samozřejmě ale do takové výše,
aby nebylo zabráněno základnímu

právu všech osob předložit věc
k rozhodnutí nezávislému soudu,
 budeme po soudcích požadovat,
aby také měli, nad rámec odborné
praxe na příslušném soudu a složení
justiční zkoušky, povinnost projít,
nebo se ověřitelně seznámit, se
spektrem dalších právních profesí,
tedy zejména advokacií, státním
zastupitelstvím, atd. Tak by se
soudcem mohl stát pouze všestranně kvalitní právník, který je nejen
dostatečně odborně vybavený,
ale který má rovněž praktické
dovednosti a dostatečné životní
zkušenosti,
 lépe odměníme soudce, resp.
aspiranty na soudce, mezi složením
justičních zkoušek a jmenováním
do funkce,
 zasadíme se o legislativní
změny právní úpravy kárné
odpovědnosti soudců, jež by vedla
k minimalizaci možné „stavovské

solidarity“ soudců při rozhodování o kárných proviněních svých
kolegů,
 budeme prosazovat sjednocení lhůt v civilních předpisech
a zavedení více společných pravidel
pro většinu typů řízení. Soudce
je pak třeba dále zbavit agend,
které je zbytečně zatěžují a jejichž
rozhodování lze přenechat veřejné
správě, případně vyšším soudním
úředníkům.
 zasadíme se o odstranění neodůvodněných průtahů v soudních
řízeních, které snižují důvěru
veřejnosti ve vymahatelnost práva.
Soudy by měly být povinny konat
ve stanovených zákonných lhůtách,
k čemuž by přispělo i dokončení
projektu elektronizace justice,
 v neposlední řadě je třeba
otevřít i otázku existence Vrchního
soudu, tedy jeho nadbytečnosti.
Legislativní komise TOP 09 Praha

Ing. Václav Novotný
předseda TOP 09 v Praze 13
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rozhovor
se s názory a postoji TOP 09. Jdu na to jednoduše,
po selsku. Náš stát nemá peníze, což se odráží
a ještě odrazí na životě nás, občanů. TOP 09 nabízí
řešení, které mne oslovilo. I já si myslím, že by
stálo za to například zjednodušit administrativní
agendy, reformovat sociální dávky, ale zároveň
s tím se zasadit o dobrý podmínky pro poctivý
podnikatele, aby mohli vytvořit co nejvíce pracovních míst. Tedy, jak se říká „nedávat hladovějícímu
rybu, ale sítě, případně ho naučit lovit.“ O to více
by se mohlo dostat pomoci těm opravdu potřebným a nemohoucím, atd.
Vyhovuje mi, že TOP 09 nepředkládá sliby, ale
řešení! Stejně důležitý je pro mne, aby naši politici
rozuměli tomu, co se děje ve světě. A že se asi děje!
Aby chápali zahraniční politiku a hájili suverenitu
našeho státu. V tom si myslím je Schwarzenberg
z hlediska toho, co nám nabízí současná politická
scéna, nepřekonatelný. Ukázal to jako ministr

Eva holubová

Volím Karla Schwarzenberga
Proč jste se rozhodla podpořit TOP 09?
Garantem je pro mne Karel Schwarzenberg.
Vážím si ho a věřím mu! Na předvolebních setkáních s voliči jsem poznala některé další kandidáty
do Poslanecké sněmovny. S radostí jsem zjistila, že
to není jenom kníže, kdo mi imponuje! Že i ostatní
působí jako moudří a zodpovědní lidé. Ztotožňuju

zahraničí a o demokracii v naší zemi usiloval
už před sametovou revolucí, kdy jako předseda
Helsinského výboru hájil lidská práva v zemích
s komunistickým režimem.
Česká veřejnost má velkou chuť po změně politických
poměrů. Často je ale tato změna překládána jen jako

Připravili jsme pro vás poslední předvolební
soutěž. Kdo je na poutačích jistě poznáte.
Vaším úkolem je ale uhádnout, na jakém
místě v Praze se tyto poutače nacházejí.

soutěž

uhodnětE, odkud shlíží PřEdsEda

potřeba vystrnadit všechny staré tváře a nahradit je
„novými“. Nezní to podle Vás trochu jednoduše?
Já to mám trochu jinak – vystrnaďme ty špatný
a nahraďme je novými, když se neosvědčí, šup, ven
s nimi. Určitě obměňovat, ať to nemají tak jistý
a musí se snažit. Ale nikoli za každou cenu. Kombinovat starý, dobrý a zkušený s novými, schopnými,
nezkušenými, ale plnými odhodlání a elánu.
Politice v poslední době vládne populismus. Jak se mu
dá nenaletět?
Mně je vždycky protivnej a podezřelej, takže ho
bytostně nesnáším. Uráží mne, když ze mne někdo
dělá blba, ať už slibuje nesplnitelný nebo vytváří
hlídky domovců, kteří zatočí s bezdomovci... což je
hloupý, a kdyby to nebylo nebezpečný, tak směšný.
Když se Vás zeptám, proč volit TOP 09, jakými argumenty mne přesvědčíte?
Poprosím vás, abyste se zamyslel nad tím, zda
budete volit někoho, kdo slibuje nesplnitelný
nebo někoho, kdo nabízí byť nepopulární, ale
účinný řešení, jak zlepšit život občanů v naší zemi.
Na netu jsem četla názor jednoho staršího občana
v důchodu, který nabádal lidi, ať nevolí ty, jež řídí
svou kampaň heslem „nikdo vám nemůže dát to, co
vám já mohu slíbit“. A přidám k tomu ještě jednu
svou selskou úvahu: Karel Schwarzenberg nemá
zapotřebí se cpát do politiky – ani finančně, ani
společensky nestrádá. Proč to tedy asi dělá? Zřejmě
opravdu proto, že to cítí jako svou povinnost sloužit
své vlasti. Má na to schopnosti, tak mu to dovolme
a ZVOLME SI HO. BUDE TAM PRO NÁS A ZA NÁS.

Happening pro všechny slušné lidi, konaný
pod záštitou piva Schwarzenberg

„Možná přijde i kníže“
Program:
Dě ké odpoledne
Dětské
d l d

15,30 – 17,30 hod.

projížďka vorem kolem ostrova
skákací hrad
klouzačka a jiné atrakce
dětské soutěže

Koncert rockových kapel
Pro prvních osm soutěžících, kteří správně odpoví, máme připraveny preventivní balíčky firmy SETRANS v hodnotě 500 Kč, a k tomu
ještě další dárky z dílny TOP 09. Další výherci obdrží vstupenky
do Keplerova muzea v Praze, které věnuje agentura ProVás, s. r. o,
zabývající se vytvářením pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením.
Odpovědi nám zasílejte do 27. května na adresu TOP 09, redakce
Pražský kurýr, Michnův palác, budova č. 2, Újezd 450/40, 118 00
Praha 1 – Malá Strana

17,30 – 20,30 hod.

OOZ ORCHESTRA
EZY RIDERS
EASTPARK

vstup volný

21.5.2010

Střelecký ostrov Praha
www.top09.cz/praha | volební vydání
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Řešení tajenky z minulého čísla: Nedosáhneš prosperity bez nabádání k šetrnosti.
Věcné ceny zasíláme následujícím vybraným výhercům: Z. Krásová – Praha 8, D. Krejčová – Praha 10, S. Hantonová – Praha 5, P. Volf – Praha 6, Z. Šmákalová – Praha 4, A. Bongová – Praha 2.
Tajenku posílejte do 27. 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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