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Milé ženy, staráte se o rodinu, pečujete o děti, 
a  zároveň chodíte do  práce, ve  které se reali-
zujete? A k tomu ke všemu přemýšlíte, kde vzít 
trochu toho času pro sebe? Pokud jste mamin-
kou, nebo se jí plánujete stát, jistě víte, že sklou-
bit všechny tyto role není snadná věc. Pomohlo 
by nám, kdybychom měly větší šanci najít práci 

na zkrácený úvazek, kdybychom mohly praco-
vat i z domova, kdyby existovala širší nabídka 
služeb péče o  malé děti a  pamatovalo by se 
na kvalitu těchto zařízení, nebo kdybychom si 
mohly dovolit pomoc v domácnosti, ať už s hlí-
dáním dětí, či s úklidem. To jsou témata, kterým 

Čekají nás další volby a já jsem se, tak či onak, 
podílel od roku 1990 na všech. Nyní ale cítím, že 
stojíme na křižovatce důležité pro naší budouc-
nost. Tentokrát jsou ohroženy hodnoty, jichž 
jsme dosáhli vývojem od roku 1989. Pamatuji si 
na nadšené slogany, jak se vracíme do Evropy. 

Mám obavy o evropské 
hodnoty a demokracii

Teď se ozývají nejrůznější podivné hlasy, které 
nás zrazují od  užší spolupráce v  Evropské unii 
a některé by nás nejraději z EU úplně vyvedly. 
Na každý pád nás odrazují od  aktivního členství 
ve  středu evropských struktur, kde jedině mů-
žeme něco dosáhnout jak pro Evropu, tak pro 

„Oslovuji ženy 
převážně proto, 
že se na ně v politice 
často zapomíná“

naši republiku. Zdůrazňuji, kdo se na té dlouhé 
cestě pustí na kraj, brzy narazí na to, co vidíme 
na každé dálnici. Po nějakém čase se v tom kraj-
ním pruhu objeví nápis Exit. A budeme muset 
odejít. Pro nás je ale z bezpečnostních i hospo-
dářských důvodů zásadní zůstat sebevědomá 
a spolurozhodující součást EU. 
Další otázka je stav naší demokracie. Vím, že 
hodně lidí nadává jako ve  třicátých letech. 
O  Sněmovně slýchám mluvit jako o  žvanírně.
Pokud se ale staneme politickou divizí Agrofer-

tu a svěříme vládu naší země do rukou vedení 
tohoto podniku, tak mám o  naši budoucnost 
a svobodu velmi vážné obavy. Taky vím, že EU 
potřebuje zásadní změny. I  Česká republika 
potřebuje reformy jako prase drbání. Ano, ale 
toho můžeme dosáhnout jenom, když zacho-
váme klasickou demokracii v rámci evropského 
společenství. O  toto vše v  těchto volbách pů-
jde, na to prosím pamatujte. 
Stále je u  nás hrozivě vysoké číslo těch, kteří 
k  volbám nechodí. Připomínejte každému ať 
k volbám jde. Samozřejmě bych byl rád, kdy-
by co nejvíce lidí volilo TOP 09, ale i za volbu 
jakékoli demokratické strany bych byl vděčen. 
Právě nevoliči jsou hrobaři české demokracie.

Rodinu i kariéru, musí 
to být možné

se dlouhodobě věnuji a která v Poslanecké sně-
movně čtyři roky prosazuji. Podporovala jsem 
zřízení dětských skupin a  zachování dalších 
alternativních zařízení jako jsou například lesní 
školky. Navrhla jsem tzv. prarodičovskou dovo-
lenou, která by maminkám usnadnila život tím, 
že by jim s péčí o děti během rodičovské vypo-
máhali prarodiče. Bojovala jsem za to, aby měly 
ženy možnost fl exibilnějšího čerpání rodičov-
ského příspěvku a  rychlejšího návratu do  za-
městnání. Předložila jsem návrh, který usnad-
ňuje uzavírání zkrácených pracovních úvazků. 
A v neposlední řadě jsem prosazovala zvýšení 
příspěvku během mateřské dovolené. Pokud 
mi voliči dají svou důvěru, jsem připravena 
za nás ženy dále bojovat a prosazovat změny, 
které nám pomohou sladit rodinu s prací. Tře-
ba i tím, že navrhnu umožnit náklady spojené 
s  hlídáním dětí a  domácími pracemi odečíst 
z  daní. A  vše výše jmenované budu prosazo-
vat i nadále. Takovou změnu zcela jistě uvítají 
i muži, kteří se vůbec nemusí cítit opomenuti. 

Oslovuji ženy převážně proto, že se na ně v po-
litice často zapomíná. Pouhých 20 % poslanců 
tvoří ženy. I proto témata nám blízká zůstávají 
upozaděna za těmi „chlapskými“. To se snažím 
změnit. A z toho neuhnu. 
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„Právě nevoliči 
jsou hrobaři české 
demokracie“
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Je to jednoduché, srozumitelné a  jednoduše 
pohodlné. Nemusíte moc přemýšlet, nemá-
te odpovědnost. Stát vás upozorní a  zastaví, 
sankcionuje. Když nepošlete dítě do  školky 
poslední rok před základní školou, když nepo-
dáte do  ruky účtenku zákazníkovi, když ote-

vřete ve  svátek, když si dáte pivo a  sednete 
na kolo nebo na loď, když nepustíte úředníka 
ke kotli, když…
Regulace státu se v posledních několika letech 
násobí. Máme už neuvěřitelných 15 tisíc plat-
ných právních předpisů, které musíme dodržo-

vat. Zdá se vám to moc? Ano, je to podle mého 
dokonce příliš mnoho. Přespříliš státem regu-
lovaný život totiž už není životem svobodného, 
ale ani odpovědného člověka. 
Určitě jste v  poslední době četli také o  tom, 
že v  Opavě hrozí naprosto kuriózně jedno-
mu muži pokuta za  pootevřené okénko auta 
a v Pardubicích zase za to, že řidič ve svém voze 
unavený (ne alkoholem) po cestě přespal. Mů-
žeme se nad tím zasmát, ale pravda je, že ta-
kový přístup státu je za hranou všech regulací, 

které máme a které si dokážeme představit. Ni-
koho dalšího tito občané neohrozili, jenom se 
takto svobodně a  poměrně logicky vzhledem 
k situaci rozhodli.
Doprovodným jevem regulací je byrokracie. 
A platí, že čím více máme byrokracie, tím vzni-
ká větší prostor pro korupci. A v úplatkářském 
zemi nechce žít nikdo z nás. Vy snad ano? Proto 
bychom měli s  každou další regulací alespoň 
jednu platnou současně zrušit. Takovou pod-
mínku bych jako poslanec rád navrhl, a  ještě 
raději bych pro ni pokaždé hlasoval. Chci být 
regulován, ale jak říkal už Konfucius: „Jediná 
omezení, která v  lidských životech existují, si 
klademe my sami.“ A tak by to mělo zůstat, vá-
žený státe!

Viníkem je současná koalice ANO, ČSSD, Li-
dovců, Starostů a  Zelených pod vedením 
 primátorky Krnáčové, která si stanovila jako 
svoji prioritu přežít. A vzhledem ke své názoro-
vé různorodosti vyhnout se všem konfl iktním 
tématům. A  to jsou vlastně všechna důležitá 
témata. Za  tři roky svého působení tato ko-
alice město žádným způsobem neposunula 
vpřed. Nejsou za  ní žádné výsledky. Místo 
toho  zahrnuje Pražany dalšími nereálnými 
sliby mnohdy nepotřebných atrakcí (panda). 
TOP 09 vnímá současnou situaci jako pro Pra-
hu  nadále neúnosnou a  jako své priority pro 
rozvoj hlavního města staví témata, která nyní 
stručně uvedu.
Podporujeme co nejrychlejší zahájení a  do-
končení stavby linky metra D. Metro stavíme 
za peníze města a fondů EU, na tak významnou 
stavbu by měl přispět i stát. Podporujeme do-
končení vnějšího Pražského okruhu a vnitřního 
Městského okruhu. Bez těchto staveb nebude 
doprava v Praze řešitelná. Hledání tzv. alterna-
tiv je jen zdržování řešení.
Město potřebuje dokončit Metropolitní plán. 
Tento územní plán směřuje novou výstavbu 
do volných vnitroměstských brownfi eldů mís-

Václav Novotný

Martin Plíšek

Praha stagnuje, 
Praha se nerozvíjí

to do  zelených ploch na  okraji Prahy. Tento 
rozvoj je zároveň ekologický i hospodárný, pro-
tože uvnitř města již existuje dopravní i sociální 
infrastruktura. Urychlené dokončení Metropo-
litního plánu je pro nás zásadní prioritou, pro-
tože jeho absence v kombinaci se zpožděním 
při přijímání stavebních předpisů a stavebního 
zákona jsou zdrojem současné cenové krize 
v bytové oblasti
Holešovické Výstaviště bude revitalizováno 
koncepčním způsobem, podle projektů, které 

byly připraveny v  předchozím volebním ob-
dobí. Nikoliv jako Potěmkinova vesnice, což je 
přístup současné koalice. Stejně tak budou re-
vitalizovány ke kulturnímu využití paláce Collo-
redo-Mansfeldský a Clam-Gallasovský a Šlech-
tova restaurace.

Stát má být služba, ne 
šikana občanů

„Podporujeme co 
nejrych lejší zahájení 
a dokončení stavby 
linky metra D“

„Doprovodným 
jevem regulací je 
byrokracie“

Z pozice parlamentní zajistíme znovuzpřístup-
nění Pražského hradu Pražanům a  návštěvní-
kům Prahy tak, aby hrad přestal být symbolem 
přebujelého papalášství, a znovu se stal důstoj-
ným centrem demokratické republiky.
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Z pohledu vyznavačů všeho bio a všeho alternativního jsem úplně obyčej-
ný doktor, který uvízl v éře antibiotik, povinného očkování a v domácích 
porodech vidí hazard se zdravím a životem. Přesto medicína mě nikdy ne-
přestala fascinovat svými objevy i tajemstvími. Tolik už toho umíme a tolik 
nás toho ještě čeká odhalit. Její vývoj je tak prudký, že na mnohé ještě spo-
lečnost není ani připravená.
Medicína je bezedná, co se peněz týče. Farmaceutické fi rmy chrlí nové, 
účinnější léky, přitom vývoj jedné nadějné molekuly stojí stovky milionů 
dolarů, diagnostika využívá nejmodernější kybernetiku a  nanotechnolo-
gie, operativa se robotizuje a to vše je velmi drahé. Těžko tedy očekávat, 
že zdravotnický systém bude levný. Jde o to, aby nebyl drahý a neefektivní, 
aby se prostředky využily co nejúčelněji a přitom v rovnováze s etikou. Aby-
chom se jako lékaři mohli vždy rozhodovat jakou léčbu v daném případě 
použít jen podle potřeb pacienta a nebyli limitováni fi nančními prostředky, 
je třeba nastavit pravidla pro jejich čerpání. Defi novat nárok, který bude 
hrazen ze zdravotního pojištění, ale současně si pacient bude moci zvolit 
nadstandard, který bude hradit z vlastních prostředků. Běžné léky na teplo-
tu si koupí a ty speciální, drahé, zaplatí pojišťovna. V systému tak zbyde více 
prostředků, které bude možné využít na udržení a  rozvoj vysoké odbor-
né úrovně onoho nárokového standardu. Dnešní pacient není panenkou 
vúdú v rukou šamana, ale informovaným partnerem lékaře a může se tak 
svobodně rozhodnout, který z doporučených postupů zvolí.

V  roce 2010 jsem byl zvolen do  pražského zastupitelstva a  v  letech 
2013-2014 jsem byl radním pro zdravotnictví a  sociální politiku. Zku-
šenosti z  komunální politiky bych rád využil na  celostátní úrovni. Jsem 
přesvědčen, že vzdělaná a  samostatná osobnost je zárukou rozvoje je-
dince i  celé společnosti. Školství bez dostatečných fi nancí nemůže být 
kvalitní. Podpora vědy a výzkumu je investice do budoucnosti naší země. 
Moji studenti doktorského studia dostanou 7 tis. Kč měsíčně. Myslíte, že 
mají čas na prvotřídní výzkum, nebo si spíše hledají nějakou práci, aby 
v Praze přežili? To se musí změnit. Sociální služby tu mají být pro potřeb-
né. Zneužívání sociálního systému nesmí poškozovat ty nejpotřebnější. 
Jako pražský zastupitel jsem navštívil mnoho domovů pro seniory či pro 
postižené. Každý, kdo má takovou zkušenost, tak ví, že pracovníci v soci-
álních službách si zaslouží důstojnou odměnu za práci. Mzdy odborných 
pracovníků v sociálních službách (ale též ve školství a kultuře) nedosahují 
důstojné úrovně, což ohrožuje kvalitu a vede k nedostatku pracovníků. 
Tato situace musí být řešena jak státem, tak i hlavním městem.

Mnohá léta jsem se angažovala v občanské společnosti. Musím se ozvat, 
když se děje nespravedlnost. Dnešní politická situace se ale dostala 
do stavu, kdy začíná být ohrožena demokracie, a tudíž i svoboda. Proto 
když naše strana LES dostala možnost vstoupit na  kandidátku TOP 09, 
rozhodla jsem se, že do toho půjdu.  Program TOP 09 je mi blízký, protože 
je pro setrvání v EU a v NATO a proti oligarchizaci politiky, proti tomu, 
abychom se stali vazaly jednoho politika. Osobně se cítím ohrožena.

„Krajina je přiotrávena nadměrným 
používáním pesticidů a hnojiv“

„Moji studenti doktorského studia 
dostanou 7 tisíc měsíčně“

„Medicína je bezedná, co se peněz týče“

Gabriela Peck ová Jakub Hruška

Martin Dlouhý

Olga Sommerová
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„Musím se ozvat, když se 
děje nespravedlnost“

Celý profesní život se věnuji ochraně přírody, zejména lesů, a v poslední 
době zemědělské krajiny. Mám mnohaletou bohatou zkušenost s  často 
velmi neúspěšným prosazováním vědeckých poznatků do  řízení státu. 
Mnohdy přetrvávající stereotypy nedovolí uplatnit moderní poznatky, 
protože „takhle se to dělalo vždycky, tak proč bychom to měli měnit“. Ale 
právě těmito stereotypy jsme naopak přírodu poškodili. Platí to pro lesy, 
dnešní smrkové monokultury nemohou vydržet nápor změny klimatu, 
a umírají. Platí to i pro zemědělství, které dnes krajinu neudržuje, ale na-
opak přispívá k jejímu poškozování. Krajina nemůže zadržet vodu, pokud 
je pokryta obrovskými lány technických plodin bez mezí, polních cest, mo-
křadů. Krajina je přiotrávena nadměrným používáním pesticidů a hnojiv. 
A tento tristní stav přírody a krajiny je mojí motivací vstoupit do politiky. 



Narodil jsem se v  Lanškrouně. Vystudoval Střední prů myslovou školu 
strojní v Ostravě. Postupně jsem si doplňoval odborné zna losti z ekono-
mie, strojních technologií, z oblasti inovací, vývoje a designu a vystudoval 
rovněž magisterský obor právo se zaměřením na EU. V devadesátých le-
tech jsem se připojil k otci do rodinného podnikání v oblasti strojírenství 
a ekonomického poradenství a s matkou pak navíc v oblasti potravinář-
ství. V současné době se pracovně specializuji zejména na vývoj, výzkum 
a inovace. Podílel se na vzniku několika produktů, které byly patentovány 
či obdržely ocenění za design. Jsem členem zastupitelstva MČ Praha 9. Byl 
jsem jedním z iniciátorů vzniku privatizační komise, která připravila a pro-
sadila transparentní privatizaci obecních bytů v této městské části. 

Byl bych rád, kdybych přispěl k zajištění důstojnějšího života pro staré 
a  umírající pacienty. Péče, kterou takoví pacienti potřebují, se dotýká 
často celých rodin a vzhledem ke stárnutí populace začíná být toto téma 
celospolečenským problémem. Řešení existují, ale nikdo se tématu do-
sud nevěnoval tak systematicky, aby se rodinám i pacientům skutečně 
ulevilo. Toto téma proto považuji za jednu ze svých priorit.
Pacient si zaslouží nejlepší možnou péči, podle mne, tedy i  ty nejlepší 
lékaře. V současné době nejen lidé po celé republice pociťují nedostatek 
praktických lékařů, často chybí i někteří specialisté. Rád bych se tedy za-
sadil o to, aby mladí absolventi lékařských fakult hromadně neodcházeli 
do zahraničí. Toho se dá docílit nejen zvýšením platů, ale také navýše-
ním počtu studentů na lékařských fakultách a kvalitními zákony o dalším 
vzdělávání lékařů. 

Jedním z těch, kdo mě inspirovali k angažmá v politice, byl mladý úspěš-
ný podnikatel Milan Kubec. Od svých 18 let poctivě buduje vlastní fi rmu 
na zakázkovou výrobu pánských košil a obleků. Dosud jsem ho podpo-
roval alespoň tím, že jsem si u něj nechával navrhnout a ušít podstatnou 
část svého šatníku. Živnostníci jsou totiž páteří zdravé ekonomiky. Je-
nomže živnostníci, aby mohli pracovat a rozvíjet se, potřebují mít zastá-
ní v politice, zvláště nyní, kdy vládnoucí garnitura v posledních čtyřech 
letech proti nim rozpoutala doslova peklo závisti a nenávisti. Vytvářením 
nesmyslné byrokracie jim doslova hází klacky pod nohy. Rád bych se za-
sadil zejména o to, aby naše země nebyla řízena jako fi rma nebo rodina, 
či jaké nejapné příměry kdo vymýšlí, ale jako moderní stát, který funguje 
jako servis pro občany, kteří dodržují domluvená pravidla. Státní úředník 
nesmí být vrchností, která si uzurpuje právo domnělé poddané šikano-
vat, úředník je zaměstnancem svobodných občanů, kteří si ho platí za to, 
aby jim dobře sloužil. Ale témat, která mě zajímají, je samozřejmě mno-
hem víc. Je třeba dotáhnout do uspokojivého stavu mediální legislativu, 
zvláště nyní, kdy se některá média v rukou oligarchů stala nástrojem vel-
mi nekorektní politické manipulace.

Jiří Vávra

Jiří Holubář

Adam Komers, člen KAN 
na kandidátce TOP 09
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„Pacient si zaslouží nejlepší 
možnou péči“

„Živnostníci jsou totiž páteří 
zdravé ekonomiky“

„Cesta k úspěch u jsou inovace“

www.top09.cz



Je mi 25 let a jsem ekonom. Mimoto jsem rovněž předsedou mládež-
nické organizace TOP tým. Jsem přesvědčen, že by se mladí lidé měli 
více zapojovat do politiky. A to nejen protože je ve veřejné diskusi dů-
ležité zastoupení názoru všech věkových skupin, ale protože bychom 
se jako mladí lidé měli aktivně podílet na  utváření naší budoucnosti. 
Právě my jsme tou generací, která bude žít v systému, který je dnešními 
zákony utvářen. Mým cílem proto je povzbudit další mladé lidi, aby se 
začali zajímat o  politiku a  přidali se k  podpoře liberálně-konzervativ-
ních hodnot.

Mladí mají být slyšet

Jan Kavalírek
Mou prioritou je především 
stav školství a  vzdělávací-
ho systému. Proč? Protože 
základní schopnost hledat 
a  nacházet smysluplnou 
vzdělávací strategii, která 
přesáhne víc než jedno vo-
lební období napříč politic-
kými strukturami, v podstatě 
neexistuje. A přitom budouc-
nost národa stojí především 
na  erudované generaci, 
která se plnohodnotně za-
pojí do  evropského spole-
čenství. Chci, aby stát syste-
maticky podporoval školní 
i  mimoškolní výuku jazyků 
a  dbal na  další rozvoj vyu-
žívání nových  technologií 
a  metod ve  vzdělávání tak, 
aby se naši občané stali kon-
kurenceschopnými na  glo-
bálním trhu práce. To samo-
zřejmě může zajistit  pouze otevřené, kvalitní a bezpečné školství bez 
patalogických jevů. Takové školství se pak může stát základem společ-
nosti, ve které panuje rovnost šancí. 

Chci smysluplnou vzdělávací strategii

Ivana Todlová
11. 23.

Masaryk nám pro horší časy, které přišly po  něm, nechal jednu radu 
a jedno útěšné poučení: „Nebát se a nekrást“ a „Pravda zvítězí“. Ve zpět-
ném pohledu na posledních sto let jsme se prvním moc neřídili a dru-
hému moc nevěřili. Václav Havel Masarykovo přesvědčení zatížil ještě 
větší potřebou víry, když je konkretizoval na „Pravda a láska vítězí nad 
lží a nenávistí“. Strach, že by to nemusela být pravda, může mít nako-
nec větší a rozhodující sílu v době, kdy přestáváme vnímat krásu krajiny 
a přírody, přestáváme se cítit její odpovědnou součástí a strachovat se 
o osamělý strom v šedi betonových zdí a jeho ptačí rodinu. Ráda bych 
přispěla k tomu, abychom znovu začali věřit ve smysl starostlivého bytí, 
jak to pro několik generací učinil Masaryk. Na závěr se musím přiznat. 
Svůj příspěvek jsem opřela o citace z článku mého muže Ivana Dejmala, 
kterého mnozí poznali nejen jako erudovaného ekologa, ale především 
jako člověka, který projevoval starost o stav světa a přírody a neváhal 
v jejich prospěch obětovat několik let svobody. Na jeho přístup ke svě-
tu se snažím navazovat.

Věřím v odpovědnost každého z nás

22.
V  roli místopředsedy 
Koruny České (monar-
chistické strany Čech, 
Moravy a  Slezska) jsem 
byl z důvodu nebezpečí 
opuštění principů de-
mokratického právního 
státu iniciátorem a  ko-
ordinátorem prohlášení 
VIRIBUS UNITIS („spo-
jenými silami“), v  němž 
se tři politické subjekty: 
Koruna Česká, Konzer-
vativní strana a KAN roz-
hodly vyjádřit pro volby 
do  Poslanecké sněmov-
ny podporu TOP 09 a na-
bídnout jí programovou 
i  personální spolupráci. 
Protože TOP 09 na  naši 
výzvu reagovala vstříc-
ně, když mimo jiné ak-
ceptovala programovou 
připomínku KČ týkající 
se odkazu antiky, křesťanství a judaismu, coby jedinečného ideového 
zdroje evropských kulturních hodnot, které je třeba chránit, rozhodl 
jsem se tuto spolupráci podpořit osobní kandidaturou na pražské kan-
didátce TOP 09. Své zkušenosti místopředsedy spolku Sokol Chodov 
chci využít v oblasti podpory sportu a vzdělávání. Stát má podporovat 
sport na amatérské i profesionální úrovni a zajistit transparentní naklá-
dání s prostředky.

Spojenými silami dokážeme víc

Petr Krátký (Koruna Česká)
28.

www.top09.cz

Kateřina Dejmalová (LES)



Dlouhodobý program TOP 09
Jdeme do voleb s energií, odvážně a s úsměvem, 
protože věříme v naší budoucnost. Za pár let 
může být naše země mnohem úspěšnější a bude 
se blížit úrovní našich západních sousedů. Máme 
tu možnost, pokud opravdu chceme, půjdeme 
do toho naplno – a neuhneme!

DEVĚT PRIORIT PRO ÚSPĚŠNOU ZEMI:

 Setrvání v Evropské unii a NATO
 a prozápadní zahraniční politika

 Rozhodný boj proti korupci
 a hospodářské kriminalitě

  Zabezpečení důch odů pro budoucí 
generace

 Odpovědná rozpočtová politika
 a prosperující ekonomika

  Svobodné a férové popnikatelské 
prostředí

 Moderní stát a snižování byrokracie

  Důsledná transparentnost a férovost 
veřejných  zakázek

 Řešení problémů ve vzdělávání

 Moderní vzdělávání

Svobodné a jednoduché podnikatelské 
prostředí

Odstraníme zbytečnou byrokracii, 
zavedeme jednotné inkasní místo 
a jednotné kontrolní místo.

Umožníme malým podnikatelům 
dobrovolnou registraci do systému ONE 
STOP SHOP, který zásadně zjednoduší 
veškerou komunikaci se státem.

Zrušíme EET.

Prosperující Česká republika
Zvýšíme příjmy všem, kteří pracují – 
snížíme odvody na sociální pojištění 
postupně celkem o 8 %.

Prosadíme dvě sazby DPH – 20 % základní, 
10 % sníženou.

Stanovíme pevný termín pro přijetí eura.

Společnost, v níž lidé drží při sobě
Otevřeme znovu diskusi o důchodové 
reformě.

Usnadníme skloubení rodinného 
a pracovního života podporou částečných 
úvazků, práce z domova a dalším 
rozšířením služeb pro děti. 

Zajistíme dostupnost kvalitních 
sociálních služeb pro všechny potřebné, 
zvýšíme  platové ohodnocení sociálním 
 pracovníkům.

Odpovědnost za zdraví
Vyřešíme organizaci a fi nancování domácí 
i ústavní péče tam, kde se prolínají 
zdravotní a sociální služby, včetně 
paliativní, terminální a psychiatrické péče.

U drahé léčby zajistíme plně hrazený 
účinný lék na každou diagnózu.

Podpoříme organizace pacientů. 
Průvodcem pacienta systémem bude 
jeho prak tický lékař a zdravotní pojišťovna. 
U závažných medicínských rozhodnutí 
bude pacientovi hrazen druhý lékařský 
názor.

ČR patří na Západ, ne na Východ
Prosadíme návrat ČR do pozice předního 
zastánce lidských práv, demokratizace 
a transformační politiky ve světě.

Budeme rozvíjet a prohlubovat 
transatlantické vazby, které představují 
jednu z generancí pro rozvoj liberální 
demokracie v ČR.

Nedopustíme vystoupení z NATO.

Evropa jsme my
Posílíme naši roli v Evropské unii 
a zasadíme se o co nejrychlejší vstup 
do eurozóny.  Nepřipustíme, aby se ČR 
ocitla na periferii EU.

Nedopustíme omezení volného pohybu 
lidí za prací ani jiných základních svobod 
EU. Budeme trvat na ochraně a zachování 
schengenského prostoru.

Vzdělání a vida jako klíč k budoucnosti
Nepřipustíme, aby stát zbavoval rodiče 
odpovědnosti za výchovu a vzdělávání 
jejich dětí.

Učitel musí být jedním z nejlépe placených 
státních zaměstnanců. Přidáme 30 miliard 
Kč ročně do regionálního školství.

Vzdělání je nejlepší investice 
do budoucnosti, proto umožníme vysokým 
školám zavést školné při současném 
uplatnění systému půjček a grantů.



Sudoku

Občanská společnost a kultura jako 
Investice do budoucnosti

Zasadíme se o to, aby stát během dvou 
let investoval do kultury minimálně 
1% HDP.

Nedopustíme ani privatizaci, ani politické 
ovlivňování médií veřejné služby.

Zajištění bezpečí obyvatel
Do roku 2021 navýšíme rozpočet 
na obranu na 2% HDP. jak jsme se zavázali 
našim strategickým partnerům.

Aktivně se zapojíme do vojenských 
i civilních misí realizovaných našimi 
spojenci.

Vnitřní bezpečnost
ČR musí zůstat jednou z nejbezpečnějších 
zemí ne světě. Budeme se důsledně 
připravovat na možná rizika a ohrožení ze 
strany islámského extremismu.

Budeme aktivně vystupovat proti zásahům 
cizí moci včetně dezinformačních kampaní 
nebo kybernetických útoků atp.

Soudnictví a spravedlnost
Prosadíme zrušení zbytečných regulací. Ze 
každou novou regulaci zrušíme alespoň 
jednu stávající.

Soudy musí rozhodovat spravedlivě 
a dostatečně rychle. Pro vydávání soudních 
rozhodnutí zavedeme  závazné termíny.

Informační a komunikační technologie
Zavedeme elektronické volby.

Prosadíme rozvoj českého eGovernmentu, 
zásadně však na principu servisu pro 
občany, ne pro úředníky.

Efektivní veřejná správa
Nedopustíme další bujeníúřadů, nárůst 
počtu zbytečných úředníků ani rozrůstání 
složitého systému dotací.

Modernizace dopravy a správné investice
Každý rok uvedeme do provozu nejméně 
70 km dálnic.

Připravíme realizaci vysokorychlostních 
železničníc h spojení.

Nepřipustíme výstavbu kanálu Dunaj – 
Odra – Labe.

Energetika – koncept moderní 
Infrastruktury

Postupně utlumíme provoz uhelných 
elektráren a navýšíme podíl obnovitelných 
zdrojů elektřiny.

Podpoříme energetické úspory 
a postupnou transformaci průmyslu 
na nízkouhlíkovou produkci.

Udržitelné životní prostředí
Prosadíme maximální ochranu české 
krajiny a přírody, včetně ochrany vody, 
půdy a biologické rozmanitosti.

Zabráníme úbytku zemědělské půdy 
a zvětšíme rozlohu nejpřísněji chráněných 
území.

Nedovolíme zahrabávání a pálení odpadu 
namísto důsledné recyklace.

Kvalitní zemědělství a rozvoj venkova
Podpoříme rozvoj výroby potravin s vyšší 
přidanou hodnotou, především místní 
a regionální produkci, rodinné farmy 
a výrobce kvalitních potravin.

Zvýšíme přitažlivost venkove pro mladé. 
Nepřipustíme neúctu ke zvířatům při 
chovu pro výlučnou produkci kožešiny, 
k hospodářským účelům a při podnikání 
v oblast i množíren.

www.top09.cz



Kandidáti pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Vylosované číslo pro hlasovací lístek: 20

1. Karel Schwarzenberg
79 let, poslanec Parlamentu ČR

2. Ing. Markéta Pekarová Adamová
33 let, poslankyně Parlamentu ČR

3. Mgr. Martin Plíšek
42 let, poslanec Parlamentu ČR

4. Ing. Václav Novotný
58 let, ekonom

5. MUDr. Gabriela Pecková
60 let, lékařka

6. Olga Sommerová
68 let, fi lmová dokumentaristka, LES

7. prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
53 let, přírodovědec, vysokoškolský pedagog

8. doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
47 let, vysokoškolský pedagog

9. Mgr. Jiří Vávra
50 let, ředitel strojírenského podniku

10. MUDr. Jiří Holubář
61 let, chirurg Polikliniky Malešice, BEZPP

11. Ivana Todlová
52 let, ekonomka

12. Mgr. Filip Kračman
38 let, právník

13. Mgr. Jakub Lepš, M.A.
43 let, vysokoškolský pedagog, 
místostarosta Prahy 11

14. PhDr. Richard Machan, Th.D.
53 let, psychoterapeut, 
vysokoškolský pedagog

15. Mgr. Radek Vondra
45 let, starosta MČ Praha 14

16. Otto Sixtus Libal
21 let, student, software engineer

17. Ing. Bořivoj Kůla, MBA
59 let, vedoucí pracovník

18. Ing. Petr Neumann
60 let, ekonom, 
zastupitel MČ Praha 15

19. Adam Komers 
51 let, živnostník, 
bývalý redaktor, KAN

20. Ing. Josef Vanžura
60 let, podnikatel

21. MUDr. Kateřina Klímová
MBA, 53 let, lékařka

22. Kateřina Dejmalová
68 let, literární historička, LES

23. Ing. Jan Kavalírek
25 let, ekonom, 
předseda TOP tým z. s.

24. Bc. Martin Damašek
M.A., 36 let, učitel

25. Mgr. Jan Stárek
34 let, právník, zastupitel MČ Praha 11

26. Tomáš Slabihoudek
39 let, ředitel společnosti, 
zastupitel MČ Praha 8

27. Mgr. Lucie Weitzová
48 let, advokátka, zastupitelka MČ Praha 6

28. JUDr. Petr Krátký
42 let, právník, místopředseda Koruny České

29. Mgr. Petr Exnar
43 let, manažer prodeje

30. PhDr. Petr Kučera
33 let, PR manažer, zastupitel Prahy 4

31. Ing. Tomáš Pek, S.E.
53 let, místostarosta MČ Praha 10, OSVČ

32. Mgr. Tomáš Tatranský
40 let, lektor a konzultant

33. Bc. Radek Lojda
37 let, místostarosta MČ Praha 10

34. Ing. Jiří Veselý
66 let, ekonom, podnikatel

35. Mgr. Jana Cagašová
32 let, offi  ce managerka, 
místopředsedkyně TOP týmu

36. Dominik Feri
21 let, student

Demokracie, svoboda, právní stát bez zby-
tečných regulací, fungující doprava, kvalitní 
školství, dostupná péče o  nemocné a  senio-

ry a  ochrana životního prostředí jsou témata, 
ke kterým se hlásí členové pražské kandidátní 
listiny TOP 09 pro podzimní volby do  Posla-
necké sněmovny. O podporu voličů se budou 
ucházet v čele s čestným předsedou strany Kar-
lem Schwarzenbergem. Řada zdravě sebevě-
domých lidí se může prokázat vlastními zkuše-
nostmi v oblastech medicíny, vzdělávání, vědy, 
podnikání, tvorby zákonů i komunální politiky. 
Za  Karlem Schwarzenbergem je na  druhém 
místě místopředsedkyně TOP 09, poslankyně 
Markéta Pekarová Adamová, která se zaměřu-
je na sociální témata. Třetí místo na kandidát-
ce patří poslanci Martinu Plíškovi, vzděláním 
právník. Na čtvrtém místě kandidátky je praž-
ský zastupitel, ekonom a zkušený manažer Vác-
lav Novotný. Následuje ho lékařka a poslanky-
ně Gabriela Pecková.
TOP 09 nabídla možnost kandidovat i členům 
dalších politických formací, s nimiž úzce strana 

spolupracuje. Proto je na  šestém místě zná-
má fi lmová dokumentaristka a  vysokoškolská 
pedagožka Olga Sommerová z  Liberálně eko-
logické strany. Mezi kandidáty najdeme také 
bývalého televizního zpravodaje, dnes podni-
katele,  Adama Komerse z Klubu angažovaných 
nestraníků. Za Korunu Českou najdeme právní-
ka Petra Krátkého.
Pražská kandidátka nabízí voličům to nejlep-
ší z  TOP 09, jak známé osobnosti, tak lokální 
osobnosti z městských částí. Na listině jsou za-
jímavé osobnosti z Liberálně ekologické strany, 
Klubu angažovaných nestraníků, Koruny České 
a také nestraník MUDr. Jiří Holubář. Kandidátka 
je odborně i generačně vyvážená. Mezi mladé 
patří Jan Kavalírek, Otto Libal, Jana Cagašová, 
Dominik Feri. Nabídka pro voliče ze strany TOP 
09 je proto kvalitní.

Martin Dlouhý, předseda TOP 09 Praha

Kandidátka TOP 09 Praha

Zadavatel TOP 09, Zpracovatel Lucie Malá


