
Živnostníkům 
věříme. Chceme 
je podporovat, 
ne trestat.

Miroslav Kalousek: ODMÍTÁME 
OBCHODOVAT SE STRACHEM

Pane předsedo TOP 09, jak 
moc se podle vás v říjnových 
volbách odrazí téma migrace? 

Myslím, že výrazně. 

To vám ale nejspíš uškodí.
 
Jsme důsledně nepopulistická 
strana. Problém migrace nepod-
ceňujeme, ale odmítáme ho 
zneužívat, odmítáme být  
obchodníky se strachem. Tedy ti, 
kteří nemají s tímhle přístupem 
problémy, mají proti nám  
v těchto volbách jistou výhodu. 
Je třeba to vědět a počítat 
s tím, to ale neznamená, že se 
z nás stanou populisté. My před-
kládáme ucelené řešení, náš 
vklad do společného evropského 
řešení. Protože pokud nebude 
celoevropské řešení, tak skončí 
schengenský prostor, což by pro 
českou ekonomiku mělo fatální 
důsledky. Zároveň zdůrazňu-
jeme, že nejsme žádní vítači.

Jak vaše strana vyhlíží blížící 
se krajské a senátní volby?

Bude to jeden z důležitých  
milníků politického života.  
V posledních krajských volbách 
se nám nepodařilo uspět ve 
všech krajích, nejsme přítomni 
ve všech krajských zastupitel-
stvech. Rádi bychom tentokrát 
uspěli ve všech, pevně věřím 
v úspěch několika našich vyni-
kajících jmen, ale rozhodnou 
samozřejmě voliči. 

Není TOP 09 spíše vel-
koměstskou stranou, která 
může uspět v Praze a možná 
v Brně, ale voličům z malých 
měst a vesnic nemá co  
nabídnout? 

Z měření, které máme, to není 
úplně pravda. Samozřejmě  
největší voličský potenciál máme 
v Praze, to zcela jistě. Nám se 
ale za těch šest let, co existu-
jeme, podařilo založit úctyhod-
nou síť regionálních a místních 
organizací. Jsme přítomni  
a pracujeme v regionech. Jsem 
přesvědčen, že se to ve volbách 
ukáže. 

(zdroj: Právo)

Podnikatelé 
potřebují, aby 
jim stát věřil.
Tato vláda zavádí novinky, které 
omezují životy lidí a podnikání. Pokud  
má mít občan důvěru ve stát, musí  
stát věřit lidem a ponechat jim 
svobody. Seznam nesvobody je 
seznam omezení, která je potřeba 
zrušit.

EET, kontrolní hlášení a mnohá další  
omezení, která přinesla současná  
vláda, jsou pro malé podnikatele  
zbytečnou zátěží a důkazem, že jim 
stát nevěří. 

Pro TOP 09 je přirozené, že stát má 
lidem sloužit, nikoli lidé státu. Proto 
se svým voličům zavazuje, že využije 
každé příležitosti a všech svých 
politických sil, aby dosáhla zrušení 
nadměrné finanční zátěže, zbytečné 
byrokracie, EET a dalších nařízení, 
která slouží k šikanování živnostníků  
a podnikatelů. 

Jiří Pospíšil: EU MÁ BÝT 
ODVÁŽNÁ A AKTIVNÍ
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Přijďte k volbám 
7. a 8. října

VOLTE SVOBODNOU BUDOUCNOST

Pro Českou republiku je členství 
v Evropské unii a vazba na  
západ, na Evropskou unii a 
NATO mimořádně důležitá.

Je tu celá řada výhod, které by 
spadly pod stůl. Třeba volný pohyb  
studentů, kteří dnes mohou jezdit  
po Evropě na Erasmus a mohou 
studovat. Stále si nemyslím, že 
když není Evropa schopna najít 
jednotné řešení na migraci, tak 
se to automaticky rovná zániku 
Evropské unie. Ostatní politiky 
Evropy, jako je vnitřní trh, výměna 
studentů a tak dále, fungují.  

Evropská unie musí začít 
uvažovat o reformách. Buď bude  
Unie odvážná a aktivní
a začneme uvažovat 
o změnách, 
nebo budeme 
paralyzovaní  
a budeme se  
dívat, jak 
pokračuje 
dominový 
efekt.

Zdá se, že od 
listopadu jsme  
zapomněli, jak 
důležitá je svoboda 
a možnost volby.
Prosím, udělejte si čas 
a jděte k volbám.
Karel Schwarzenberg

Školství vedle rodiny výrazně   
ovlivňuje zvyklosti, mezilidské 
vztahy a systém hodnot člověka, 
včetně jeho postoje ke svobodě, 
povinnostem a demokracii. To vše  
vytváří kulturu národa v širším  
slova smyslu a určuje budoucí 
postavení naší země. Přitom 
paradoxně ve školství existuje 
nedostatek financí,  platy učitelů  
jsou téměř katastrofální a chybí  
doladění regionálního školství tak, 
aby odpovídalo demografickému  
vývoji a potřebám pracovního trhu.

To chceme změnit a chceme  
mluvit o tom, co  
se má  učit   
a jak učit  
tak, aby děti  
i studenti  
měli  školu 
rádi. 

Leoš Heger: CHCEME, ABY 
DĚTI MĚLY ŠKOLU RÁDY


