Zpráva o činnosti mládežnické
organizace TOP tým z. s.
Prvního dubna 2017 došlo k založení TOP týmu,
celostátní mládežnické organizace TOP 09. Tím
byl završen více než šestiletý proces započatý
v roce 2011 v Praze, který spočíval v sdružování
mladých podporovatelů kolem strany TOP 09 do
jednotlivých krajských organizací TOP týmu, které byly následně zastřešeny celostátní organizací.
4. dubna proběhla k založení TOP týmu oficiální
tisková konference, při jejíž příležitosti byla podepsána smlouva o spolupráci mezi TOP 09
a TOP týmem, který se tak stal její oficiální mládežnickou organizací.
Již od prvních měsíců pracovalo aktivně vedení
celostátního TOP týmu (složení: předseda Jan
Kavalírek, 1. místopředseda Kryštof Kothbauer,
místopředsedové Jana Cagašová a Ondřej
Müller, členové předsednictva Viktor Karlíček,
Petr Kučera a Jindřich Cinka) na nastavení základních funkčních mechanismů spolku, jeho programové náplni, propagaci a zakládání dalších
krajských organizací.

Během pár měsíců se úspěšně podařilo rozšířit
TOP tým po České republice. K dnešnímu dni
má své krajské organizace ve dvanácti krajích
– Plzeňském, Středočeském, Jihočeském, Pardubickém, Jihomoravském, Zlínském, Moravskoslezském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém,
v Praze a na Vysočině a sdružuje celkem 200
členů.
Co nejaktivněji se snažil TOP tým přispět i do
kampaně při volbách do Poslanecké sněmovny.
Pomoc v terénu probíhala na úrovni jednotlivých
krajských organizací TOP týmu, které jsou napojeny na příslušné krajské organizace TOP 09
a jejich manažery. Členové TOP týmu pomáhali
při kontaktní kampani, door to door kampani
i organizaci velkých předvolebních akcí. Podpora
na sociálních sítích pak spočívala jak v komentování vytipovaných zpráv či sdílení určených
příspěvků, tak ve vlastních projektech ve formě
tvorby videí, sekvencí fotek, infografik atp.

Vedle rozšiřování liberálně-konzervativních myšlenek mezi mladé lidi a pomoci v kampani se
TOP tým soustředil i na přidanou hodnotu pro
své členy. Snaží se je politicky i odborně vzdělávat a vytvořit jim prostor nejen pro jejich další
růst, ale i pro seznamování se s novými kamarády
vstupujícími do TOP týmu. Pro naplnění prvního
cíle již došlo k zřízení systému odborných sekcí,
které by měly umožnit členům TOP týmu spolupracovat s předními politiky TOP 09 na zpracovávání odborných témat. Vyvrcholením jejich
současné práce bylo zorganizování celostátní
ideové konference TOP týmu, která proběhla
10.–12. listopadu 2017 v Brně a které se účastnilo na 70 členů. Naplnění druhého cíle je
zajišťováno řadou neformálních setkávání jak v
jednotlivých krajích, tak i prostřednictvím akcí
celorepublikového formátu.
Velkým přínosem pro TOP tým byl rovněž vstup
do mezinárodní organizace Youth of the European People’s Party. Tento mládežnický spolek
Evropské lidové strany, který sdružuje národní
mládežnické organizace z více než 30 zemí,

umožňuje členům TOP týmu získávat mezinárodní kontakty a zkušenosti.
V neposlední řadě TOP tým úspěšně pracuje na
svém zviditelňování do médií a směrem k veřejnosti, když začal postupně vcházet v povědomí
novinářů a být pravidelně přizváván do debat
s ostatními mládežnickými organizacemi jak při
různých konferencích, tak i v televizním pořadu
Politické spektrum na ČT24.
Vážení členové TOP 09, vážení účastníci celostátního sněmu, závěrem bych rád využil tento
prostor a jménem celého TOP týmu poděkoval
vedení TOP 09 a současně i vám všem za podporu aktivit TOP týmu a dosavadní spolupráci.
Velmi si jí vážíme a věříme, že bude úspěšně
pokračovat i nadále a naplňovat tak cíl podpory
politiky TOP 09 a jejích liberálně-konzervativních
hodnot.
Jan Kavalírek, předseda TOP týmu z. s.
j.kavalirek@toptym.cz

