VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
Vážení podporovatelé a podporovatelky TOP týmu,
dovolte mi na úvod výroční zprávy alespoň krátce shrnout nejdůležitější momenty, které TOP
týmu rok 2013 přinesl.
Loňský rok byl pro naše sdružení zásadní zejména díky spolupráci na kampani prezidentské,
která proběhla na začátku roku, a spolupráci na kampani při volbě do Poslanecké sněmovny,
ke které jsme byli pražskou organizací TOP 09 přizváni. Do této kampaně se zapojilo téměř
40 našich členů, kteří pomáhali jak v terénu, tak i na sociálních sítích. I proto se domnívám,
že jsme významnou měrou přispěli k dobrému volebnímu výsledku, který TOP 09 v Praze
zaznamenala. Díky tomu jsme navíc získali cenné zkušenosti, které uplatníme při komunální
kampani v roce 2014.
Důležitým milníkem v uplynulém roce bylo také založení regionální struktury TOP týmu.
Tento proces spočívá ve vybudování 15 samostatných regionálních buněk, jejichž cílem je
přiblížit mladým lidem regionální politiku a efektivně spolupracovat s příslušnou regionální
organizací TOP 09 v Praze při nadcházející komunální kampani O správnosti tohoto kroku
svědčí velký nárůst naší základny, která již překročila 70 členů, i stále se zvyšující počet
fanoušků našich Facebookových stránek.
V minulém roce jsme současně byli i nadále velmi aktivní v pořádání akcí a přednášek pro
studenty a širokou veřejnost. Mezi ty nejdůležitější bych zde zařadil přednášku primátora
hlavního města Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. o metropolitním územním plánu na
půdě Vysoké škole ekonomické v Praze, dále besedu s náměstkem primátora hl. m. Prahy pro
oblast kultury Ing. Václavem Novotným, který hovořil o cestovním ruchu, či přednášku Prof.
Mgr. Martina C. Putny, Dr. o proudech v současném křesťanství.
V loňském roce jsme rovněž začali s realizací velmi zajímavého projektu s názvem „Kam na
vysokou?“, který je zaměřen na maturanty středních škol a gymnázií. Těm má sloužit
k lepšímu rozhodnutí jakou vysokou školu zvolit pro své další vzdělávání. Tento projekt je
personálně zajištěn našimi členy, současnými či bývalými vysokoškoláky, kteří z vlastních
zkušeností hovoří o podmínkách a specifikách studia na jednotlivých vysokých školách.
Na závěr bych velmi rád poděkoval Vám všem, kteří TOP tým a jeho činnosti podporujete.
Především díky Vám byl pro TOP tým loňský rok tak úspěšný, a já proto doufám, že nám
zůstanete nakloněni i v roce 2014, který pro nás bude znamenat, zejména kvůli komunální
kampani, další náročnou zkoušku. Pevně však věřím, že i tu s Vaší podporou zvládneme.
za TOP tým o. s.
Jan Kavalírek, předseda sdružení

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ ZA ROK 2013
(stav k 31. prosinci 2013)
Příjmy
Sdružení v roce 2013 hospodařilo s celkovými příjmy ve výši 29 300 Kč, z toho sponzorské
dary a dotace tvoří 16 300 Kč, členské příspěvky 13 000 Kč.
V roce 2013 nepřijalo sdružení žádnou dotaci z veřejných rozpočtů.
Výdaje
V roce 2013 činily celkové výdaje 17290,45 Kč, z toho administrativní výdaje (výdaje na
provoz sdružení) tvoří 10 035,45 Kč a výdaje spojené s pořádáním akcí 7255 Kč.
Hospodářský výsledek
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 12 010 Kč.

TOP tým pomohl v předvolební kampani víc, než si myslíte (11/2013)
Je tomu více jak čtrnáct dní, kdy byly uzavřeny volební místnosti,
sečteny všechny hlasy a oznámeny výsledky předčasných voleb.
V Praze znovu zvítězila TOP 09, které se podařilo získat velmi
slušných sedm křesel v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k velmi
krátkému časovému rozmezí mezi vyhlášením termínu voleb
koncem srpna a jejich konáním na konci října, byl potřeba každý
schopný a ochotný dobrovolník. I proto byl TOP tým velmi poctěn
oslovením ze strany vedení pražské TOP 09.
„Letošní předčasné parlamentní volby byly pro TOP tým, vzhledem k jeho vzniku v roce 2011,
premiérové. Po pozitivně hodnocené spolupráci kolem senátních a prezidentských voleb ze
strany vedení pražské TOP 09 jsme byli velmi rádi, že naše sdružení bylo opět osloveno ke
spolupráci na předvolební kampani,“ uvedl Jan Kavalírek, předseda občanského sdružení
TOP tým. „Předvolební kampaně se aktivně zúčastnilo téměř čtyřicet členů našeho sdružení,
kteří byli k dispozici všude tam, kde je bylo zrovna potřeba. Zúčastnili se každé významné

předvolební akce, což je skvělé. Dva z nás (Jana Cagašová a Jan Petr) byli dokonce i na
kandidátní listině. Dovolím si proto tvrdit, že jsme tak měli možnost výraznou měrou pomoci
k velmi dobrému výsledku naší strany TOP 09 v Praze.“ doplnil Kavalírek.
Z předvolebních akcí, které proběhly na území hlavního města Prahy a u kterých velkou
měrou asistovali dobrovolníci z řad TOP týmu, jmenujme například oficiální zahájení
předvolební kampaně 20. září v rámci speciální tramvajové Linky TOP 09 za účasti předních
představitelů TOP 09, plavbu lodí pod názvem „Víme, kam plujeme“ (Parník s Karlem),
koncert „Chci demokracii i po víkendu“ nebo také na akci „Víme, kam jedeme – S Karlem
Prahou po kolejích.“
Důležitým prostředkem sdružení pro komunikaci v předvolebním období se stala i
facebooková stránka TOP týmu (www.facebook.com/TOPtym), kterou rekordní množství
uživatelů této sociální sítě.
Členy TOP týmu bylo možné také zahlédnout i v obecenstvu koncertu s názvem „Nikagdá
nezabudněm“ na Staroměstském náměstí, dále aktivně pomáhali s pravidelným a hlavně
úspěšným posezením „Na pivo s Karlem“. Někteří z nich se zúčastnili „Běhu proti totalitě“
nebo na běžeckém happeningu Markéty Adamové, úspěšné kandidátky do Poslanecké
sněmovny. Nesmíme také samozřejmě zapomenout na letákové kampaně ve stanicích metra.
Vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu, na Magistrát hl. města Prahy a do
obecních zastupitelstev je důležité, že vzájemná spolupráce s TOP 09 je efektivní a funguje na
vysoké úrovni.
Těšíme se na další výzvy!
Petr Kučera

AKCE
„S novým územním plánem se sníží počet žádostí o jeho změnu“, uvedl
náměstek Hudeček na přednášce k územnímu plánování
V úterý 30. Dubna 2013 občanské sdružení TOP tým pořádalo na
půdě Vysoké školy ekonomické přednášku 1. Náměstka primátora
hl města Prahy pana RNDr. Tomáše Hudečka Ph.D. Hlavním
bodem besedy bylo téma, které má náměstek Hudeček na starost a
které je v Praze velmi aktuální – územní plánování a rozvoj
hlavního města.
„Hlavní vizí tvorby nového plánu je jeho podstatné zjednodušení.
Nový územní plán by měl řešit otázky definice lokalit a jasná
pravidla pro výšku budov, protože stávající plán upravuje pouze podlahovou rozlohu
objektů“, uvedl náměstek Hudeček jeden z hlavních rozdílů mezi současným územním
plánem a připravovaným novým územním plánem.

Další důležitou změnou by měl být předpoklad, že nový územní plán bude říkat, co na daném
území být nesmí, přičemž starý plán říká, co na daném území být musí. Podle náměstka
Hudečka by tato změna znamenala menší četnost žádostí o změnu územního plánu, tudíž
jasnější pravidla pro potencionální investory a rychlejší jednání ze strany města Prahy.
Inspirací pro tyto změny jsou řešení územního plánování Vídně a Haagu.
O akci byl velký zájem, na přednášku dorazilo přes 60 lidí, mezi kterými byla zastoupena i
odborná veřejnost. Po prezentaci následovala diskuze, kdy se obyvatelé města zajímali o
konkrétní problémy z jejich bydliště. Za pořadatele, občanské sdružení TOP tým, všem
účastníkům děkujeme za zájem a zajímavou debatu.
Sandra Ježková

TOP tým uspořádal besedu s prof. Martinem Putnou o papežství
V souvislosti se změnou na Petrově stolci, ke které došlo v Římě v
březnu loňského roku, se TOP tým rozhodl ve čtvrtek 31. října 2013
uspořádat přednášku jednoho z nejvýznamnějších českých
katolických intelektuálů – pana Prof. Mgr. Martina C. Putny, Dr.
Název přednášky zněl: „Křesťanský – katolický – římskokatolický –
vatikánský. O identitách, kruzích, proudech a protiproudech v
současném křesťanstvu“.
Ač jsme pana profesora oslovili v souvislosti se zvolením nového
papeže, účelem nebylo hovořit o současném papeži, nýbrž se zorientovat v ideových proudech
existujících v současném křesťanstvu a porozumět či udělat si pořádek v základních pojmech
a poučit se o historickém vývoji některých křesťanských institucí.
Mezi hlavními body přednášky mj. zazněla teze, že veřejná diskuse o papeži trpí
„celebritózou“, zatímco mnohem důležitější, než momentální obsazení Svatého stolce, je
instituce papežství jako taková. Místo k aktuálnímu člověku na Svatém stolci bychom měli
tedy obracet svoji pozornost a naději k ústřední postavě víry a ke svátkům, které zpřítomňují
Spasitelovo narození a umučení.
Dále prof. Putna uvedl, že označení „katolické“, neznamená nutně a původně
římskokatolické, ale spíše „obecné“. Také chrám sv. Petra v Římě je neřímský, a to proto, že
na rozdíl od ostatních četných křesťanských památek ve Věčném městě, byly při stavbě
vatikánského chrámu zlikvidovány všechny předešlé sakrální stavby a tím i přerušena tradice.
Přednášku uspořádal TOP tým v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy díky záštitě radní paní
Evy Vorlíčkové, které touto cestou velmi děkujeme. Všem účastníkům děkujeme za jejich
zájem, živou diskuzi a těšíme se na další brzká setkání.
Martin Damašek

Beseda s radním hlavního města Prahy panem Václavem Novotným
Cestovní ruch v Praze byl tématem další přednášky, kterou 16. 5.
2013 uspořádal TOP tým. Hlavním hostem besedy, na Novoměstské
radnici, byl tentokrát radní magistrátu hl. města Prahy (MHMP) Ing.
Václav Novotný, do jehož gesce cestovní ruch spadá. Účastníky
přivítal nejdříve předseda TOP týmu Jan Kavalírek, následován
novým ředitelem Novoměstské radnice Mgr. Albertem Kubištou a
radním pro oblast kultury MČ Praha 2 MUDr. Otto Schwarzem.
Poté se ujal slova radní Václav Novotný, který jakožto bývalý
dlouholetý ředitel Pražské informační služby nabídl široký a fundovaný vhled do
problematiky cestovního ruchu.
Zajímavým faktem je, že přestože jsou asijští turisté vnímaní jako více movití a o zvýšení
podílu jejich návštěvnosti usilují mnohá světová velkoměsta, je často konzumace jejich služeb
omezena pouze na podniky vlastněné jejich krajany. Naopak typ turistů, který získal
(neprávem) lehce pejorativní označení „baťůžkář“, může být pro město velmi výhodný.
„Tento typ turistů utrácí v jiné struktuře. Zatímco člověk jako já si zajde do opery, na večeři a
je unavený, takže se jen odebere na hotel, mladí lidé stihnou za den navštívit dvě galerie,
najíst se, vyběhnout schody dvou věží a zajít do několika klubů za večer,“ uvedl radní
Novotný.
Během besedy přišly na řadu i zajímavé statistiky. Zatímco evropští turisté tvoří 70 % všech
návštěvníků Prahy, tak se jako problematická jeví nízká návštěvnost turistů z ČR, kteří tvoří
pouze 10% návštěvníků, v porovnání jinými metropolemi, kde je běžných 30 % domácích
turistů. Zajímavou statistikou je podle radního Novotného i skutečnost, kdy Praha s 12
miliony přenocování turistů za rok může konkurovat evropským metropolím jako Berlín či
Vídeň.
Diskuze, která dále následovala, ukázala, že téma cestovního ruchu je mezi účastníky velmi
živé a dotýká se různých odvětví podnikání v hlavním městě Praze. Účastníci také ocenili
prostory Novoměstské radnice, kde se přednáška konala, a to zejména proto, že se diskuze o
cestovním ruchu přesunula z centra Prahy, které je tradičně vnímáno jako nejvíce spojené
s návštěvami turistů, a poukázala tak na důležitou historickou stavbu ležící na okraji pražské
památkové rezervace.
Jana Cagašová

První ročník přednášek „Kam na vysokou“ je úspěšně za námi
Ve dnech 19.9.2013 a 26.9.2013 se uskutečnily první série přednášek projektu TOP týmu o.s.
„Kam na vysokou?“ o VŠE, FSV, PF UK a MUP. Projekt měl za cíl poskytnout studentům
středních škol informace pro jejich rozhodnutí, na jakou vysokou školu se hlásit.
Pořadatelé byli studenti vybraných vysokých škol z řad TOP týmu o.s., kteří svým mladším
kolegům formou přednášky a následné diskuze zprostředkovali jak základní informace o

přijímacích řízeních a studiu na vybraných vysokých školách, tak i subjektivní dojmy
z přijímacích zkoušek a studia.
Projekt vychází z premisy, že pohled očima úspěšného absolventa přijímacího řízení je pro
maturanty jedinečným přínosem, neboť subjektivní vnímání celého procesu se od
formalizovaných popisných textů, které jsou standardně k dispozici, zpravidla velmi liší.
První ročník projektu je tedy úspěšně za námi. Následně bude vyhodnocen valnou hromadou
sdružení, na které bude rozhodnuto, zda budeme v projektu pokračovat, případně zda se
zachová stávající forma přednášky anebo zda se projekt inovuje např. formou vytvoření
webových stránek, které by poskytovaly zájemcům informace studentů o studiu na jejich
vysokých školách.
Martin Richter

Památník Vojna – jediný rekonstruovaný gulag ve střední Evropě
V sobotu 29. 6. se členové TOP týmu vypravili na exkursi do
Památníku Vojna, dřívějšího komunistického tábora nucených
prací. Exkurse se konala pro oživení historické paměti a k
připomenutí si Dne památky obětí komunistického režimu.
Tábor Vojna nedaleko Příbrami sloužil jako pracovní tábor pro
politické vězně komunistického režimu, kterých tu bylo jednu
dobu až 1 500 a kteří v nedalekých šachtách dobývali uran pro
SSSR. Roku 2001 byl areál tábora prohlášen kulturní památkou a byl zde vybudován
památník, svého druhu v Evropě ojedinělý rekonstruovaný gulag, který slouží jako skanzen.
Členové TOP týmu nejdříve shlédli půlhodinový dokumentární film, který existenci tábora
Vojna zasadil do dějinných souvislostí. Prohlídka tábora začínala na nové vyhlídkové věži,
odkud je vidět celá dispozice tábora. Prvním zastavením byl betonový bunkr, který dozorci
využívali pro trestání vězňů, např. za pokus o útěk. Z bunkru jsme prošli kolem torsa
Berlínské zdi k objektu, kde se nacházela výstava o dějinách komunistického režimu a o
komunistických táborech v Československu, pak už následovala návštěva korekce. Na korekci
jsme si prohlédli malinké neútulné cely, které byly vybaveny jen vědrem a tvrdým ložem.
Následovala prohlídka kulturního domu – zde byly vězňům promítány filmy, občas zde hráli
v orchestru a měli zde k dispozici i knihovnu se spisy Lenina, Marxe či Gottwalda (dost
možná, že Marxovým spisům rozuměli právě jen muklové – duchovní). Vězni měli k
disposici i ošetřovnu, její vybavení bylo nejen skromné, ale šokující byla i informace, že
lékařské povolání zde plnil vězeň, který měl jakékoli lékařské vzdělání - tak např. zubař
vykonával chirurgické zákroky. Naši návštěvu jsme ukončili prohlídkou jednoho z
ubytovacích objektů.
Prohlídkou tábora jsme načerpali nejen poučení, ale byli jsme také pohnuti silnými dojmy.
Návštěva se nám stala silným mementem – o to více, že se blíží parlamentní volby.
Jana Cagašová

O NÁS
TOP tým je dobrovolným občanským sdružením, které vzniklo na jaře roku 2011 a které chce
u mladé generace podporovat ideje konzervativní a liberální politiky, posilovat vědomí o
základních hodnotách společnosti jako jsou svoboda, demokracie a úcta k minoritám, stejně
jako budovat v mladých lidech sociální vztahy a cítění. Program a zaměření TOP týmu pak
přirozeně vychází z programových cílů strany TOP 09.
Základním cílem sdružení TOP tým je zejména: pořádání odborných seminářů, besed a
diskusí na aktuální lokální i globální témata s politiky, politology, významnými osobnostmi a
úspěšnými podnikateli. Mezi další aktivity patří zprostředkování rozhovorů a stáží u
komunálních i parlamentních politiků (zejména politické strany TOP 09), kteří vykonávají
veřejné funkce. V neposlední řadě také organizování sportovních, kulturních a společenských
akcí a dalších volnočasových aktivit.
TOP tým je dále otevřen i pro tu část mladých lidí, kteří v něm budou hledat přátele či prostor
pro svůj další odborný růst, a jsou připraveni o svých názorech diskutovat.
Více informací o našem sdružení najdete na www.toptym.cz.
Sledovat nás můžete na www.facebook.com/TOPtym nebo na https://twitter.com/TOPtym
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