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TOP tým z.s., celostátní mládežnická organizace TOP 09, byla založena v 

dubnu 2017. Došlo tak završení více než šestiletého procesu, který započal v 

roce 2011 v Praze. Tato organizace sdružuje členy nebo podporovatele TOP 09 

ve věkovém rozmezí 15 - 35 let včetně. 

Na vzniku celostátní organizace se kromě Prahy podílely i zástupci z Plzeňského, 

Pardubického, Jihomoravského kraje a také z kraje Vysočina. Postupně se přidal i 

kraj Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Středočeský, Moravskoslezský a Zlínský. 

TOP tým najdete již ve 12 ze 14 krajů a zároveň sdružuje přes 300 členů. I ve dvou 

zbývajících krajích probíhají jednání o vzniku místní pobočky. 

Během uplynulých dvou let se původní celostátní vedení TOP týmu ve složení 

Jan Kavalírek, Kryštof Kothbauer, Jana Cagašová, Ondřej Müller, Viktor Karlíček, 

Petr Kučera a Jindřich Cinka/Karel Pelikán soustředilo na nastavení základních 

funkčních mechanismů spolku, programovou náplň, propagaci a zakládání 

dalších krajských organizací.  

Podařilo se nám například aktivně vstoupit do organizace Youth of European 

People’s Party (YEPP), mládežnického spolku Evropské lidové strany, který 

sdružuje národní mládežnické organizace z více než 35 zemí. V únoru 2019 jsme v 

Praze s pomocí TOPAZu úspěšně zorganizovali historicky první setkání 90 

delegátů z více než 30 zemí v České republice. 

Během kampaní pro komunálních volby v roce 2018 a do Evropského parlamentu 

v roce 2019 byli členové TOP týmu velmi akční. Například během letošní 
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kampaně do EP osobně vypomohli v terénu ve více než 500 dobrovolnických 

hodin napříč všemi kraji. Zajímavostí je určitě i skutečnost, že 13 členů TOP týmu 

se stalo zastupiteli, někteří z nich později i radními, místostarosty nebo starosty ve 

svých obcích. 

V březnu 2019 pak na sněmu bylo zvolené nové republikové vedení ve složení: 

Petr Kučera – předseda, Karel Pelikán – 1. místopředseda, Lenka Šimo a Robert 

Pecka – místopředsedové, Adéla Jiránková, Přemysl Krejsa a Jiří Kuchař – 

členové předsednictva. To si klade za cíl úspěšně navázat na směr vytyčený 

svými předchůdci a dále pokračovat v drobné mravenčí práci. V jaké? 

Vedle rozšiřování liberálně-konzervativních myšlenek mezi mladé lidi a pomoci v 

kampani jde i o tak zvanou přidanou hodnotu pro své členy. Kromě politického i 

odborného vzdělávání se jedná o vytvoření prostor nejen pro jejich další růst, ale i 

pro seznamování se s novými kamarády vstupujícími do naší mládežnické 

organizace. Snažíme se tak pořádáním Ideových a Programových konferencí, 

konferencí o EU nebo pořádáním politických debat nebo přímou účastí v projektu 

Youth, Speak Up!. Druhou cestou je i množství neformálních setkání, krajsky i 

celorepublikově v rámci populárního Summer Campu TOP týmu nebo výjezdu do 

vinných sklípků. 

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 našich aktivit a dosavadní spolupráci. Velmi si jí 

vážíme a věříme, že bude úspěšně pokračovat i nadále a naplňovat tak cíl 

podpory politiky TOP 09. 
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