VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Vážené podporovatelky a vážení podporovatelé TOP týmu,
dovolte mi na úvod krátce shrnout nejdůležitější události, které TOP týmu rok 2014 přinesl.
Klíčovou událostí uplynulého roku byla bezesporu podzimní předvolební kampaň do
zastupitelstev Prahy a městských částí. Vědomi si její důležitosti jsme se na ni proto celý rok
velmi intenzivně připravovali. Do jejího průběhu se zapojilo téměř 50 našich členů. Pomáhali
jsme jak jednotlivým regionálním organizacím při komunikaci s voliči v terénu, tak na
celopražských akcích. Velmi aktivně jsme samozřejmě působili i na sociálních sítích.
Kromě výše zmíněné, pro nás již tradiční formy, pomoci ve volbách, jsme však tentokrát
chtěli podpořit TOPku i nějakou novou, mladistvou a originální formou. Z toho důvodu jsme
přišli s vlastní iniciativou - projektem štafetového maratonu s názvem „42,2 km za bezpečnou
a moderní Prahu.“ Jsme velmi rádi, že měl projekt takový úspěch a vzbudil velkou pozornost
i mezi veřejností. Při běhu se nám podařilo oslovit mnoho voličů, což bylo přínosné nejen pro
pražskou TOP 09, ale i pro nás, jelikož jsme měli nespočet příležitostí pobavit se s lidmi o
jejich pohledu na současnou politickou situaci a na problémy hlavního města. Věřím, že jsme
díky našemu aktivnímu přístupu nakonec působili v kampani jako jedna z klíčových
pomocných sil, o čemž svědčí i poděkování od vedení pražské TOP 09, kterého se nám po
jejím skončení dostalo.
V roce 2014 jsme byli kromě komunální kampaně opět velmi aktivní i v organizování
vzdělávacích akcí. Mezi ty nejvýznamnější uveďme alespoň besedu o krizi na Ukrajině,
pořádané v Rezidenci primátora, a diskuzi s primátorem Tomášem Hudečkem na Vysoké
škole ekonomické v Praze.
V loňském roce jsme však zaznamenali ještě dva další milníky. Jednak nás mezi sebe na své
konference a setkání začali zvát celostátní mládežnické organizace ostatních politických stran,
a to jakožto rovnocenného a plnohodnotného partnera, ačkoli oproti nim působíme zatím
"jen" na krajské úrovni. Tato vůle zahrnout nás mezi sebe bezesporu svědčí o vrůstajícím
významu a kredibilitě naší organizace mezi dnešní mladou společností. Druhým zásadním
milníkem je pak skutečnost, že jsme svojí prací inspirovali ostatní mladé lidi k zakládání
dalších krajských mládežnických organizací podporujících TOP 09. Díky tomu můžeme nyní
sledovat, jak za naší aktivní účasti a spolupráce vzniká nová krajská organizace TOP tým
Plzeň.
Vzhledem k tomu, co vše jsme v loňském roce dokázali, se domnívám, že můžeme být s naší
odvedenou prací spokojeni. Na závěr bych proto velmi rád poděkoval všem našim členům za
veškerou energii, kterou v loňském roce TOP týmu věnovali, a dále rovněž pražské TOP 09
za možnost úzké spolupráce a silnou podporu, které se nám dostalo a jež si velmi vážíme.
Věřím, že nám zůstanete nakloněni i v roce 2015 a my tak do něj i díky vám vstoupíme stejně
úspěšně a odhodlaně, jako do roku předchozího, a dále tak budeme pozitivně přispívat k
vzdělanosti a kultuře naší mladé společnosti.
Za TOP tým z.s.
Jan Kavalírek, předseda organizace

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014
(stav k 31. prosinci 2014)
Příjmy
Spolek v roce 2014 hospodařil s celkovými příjmy ve výši 26 160 Kč, z toho sponzorské dary
a dotace tvoří 11 560 Kč, členské příspěvky 14 600 Kč.
V roce 2014 nepřijal spolek žádnou dotaci z veřejných rozpočtů.
Výdaje
V roce 2014 činily celkové výdaje 21 965, 02 Kč, z toho administrativní výdaje (výdaje na
provoz sdružení) tvoří 8 536,02 Kč a výdaje spojené s pořádáním akcí 10 429 Kč. Dar pro
oběti konfliktu na Ukrajině činil 3000 Kč.
Hospodářský výsledek
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 4 194, 98 Kč.
Daňová povinnost a účetnictví
Sponzorské dary přijaté spolkem nejsou předmětem daně z příjmu. Na základě § 20 odst. 4
písm. a) zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, jsou sponzorské dary přijaté sdružením od daně darovací osvobozeny.
Členské příspěvky přijaté spolkem jsou na základě § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou členské příspěvky přijaté spolkem
od daně z příjmu osvobozeny.
Spolek vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Všechny bezhotovostní finanční transakce jsou realizovány přes bankovní účet sdružení č.
107–293670277/0100.

AKCE
Jsme rádi, že jsme mohli předvolební kampani TOP 09 v Praze přispět i
vlastním projektem
V polovině října 2014 proběhly dlouho očekávané volby. Po celé
republice se rozhodovalo o budoucím složení radnic, v Praze pak
kromě jednotlivých městských částí i o vedení pražského magistrátu.
A jelikož se toho za poslední čtyři roky nejen na pražské úrovni
opravdu hodně odehrálo a TOP 09 měla jako jeden z favoritů velké
ambice, opět spoléhala i na významnou pomoc z řad svých
dobrovolníků a mladých.

Po úspěšném angažmá v jarní předvolební kampani do Evropského parlamentu byl proto TOP
tým požádán o pomoc i během podzimního předvolebního maratonu. „Jsme rádi, že po
předchozí úspěšné spolupráci jsme byli opět osloveni a mohli tak přispět předvolební kampani
TOP 09 v Praze. Za prací našich zastupitelů v uplynulém volebním období si stojíme a
považujeme ji za velmi kvalitní. Proto, ačkoli byly magistrátní a komunální volby pro naši
organizaci premiérové, jsme chtěli přijít s něčím speciálním,“ uvedl Jan Kavalírek, předseda
mládežnické organizace TOP tým.
„Kromě již tradičních aktivit jako jsou pomoc v jednotlivých regionech či účast na akcích
celopražského významu, mezi které můžeme zařadit například zahájení kampaně na Náplavce,
Grilování primátora či Shromáždění na Hradčanském náměstí, jsme tak přišli s vlastním
podpůrným projektem, inspirovaným úspěšnou kampaní poslankyně Markéty Adamové,
s názvem 42,2 KM ZA BEZPEČNOU A MODERNÍ PRAHU. Šlo o běh štafetového maratonu,
kdy naši členové spolu s tamními kandidáty postupně běželi městskými částmi Prahy 1-5,
rozdávali letáky a hovořili s lidmi, proč je důležité volit TOP 09. A odezva byla velmi
pozitivní,“ doplnil předseda Kavalírek.
Přestože se během předvolební kampaně objevovaly nejrůznější ataky a snahy o diskreditaci
aktivit pražského magistrátu za současného vedení, podařilo se pražské TOP 09 získat druhý
největší počet mandátů a zasednout v koalicích ve všech centrálních městských částech. Do
dalších let a voleb je tedy o co se opřít.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1iJWpDEB348
Fotogalerie: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.757543184308653.1073741841.146
185062111138&type=3
Petr Kučera

V primátorské rezidenci se debatovalo o situaci na Ukrajině
Ve středu 1. října 2014 Sekce totalitních studií TOP týmu
uspořádala besedu o dění na Ukrajině s podtitulem „Ukrajina jako
výzva pro Evropu“. Beseda se konala v krásných prostorách
Residence primátora v Městské knihovně a pod záštitou samotného
primátora hl. m. Prahy, pana Tomáše Hudečka.
Besedy se zúčastnil pan Jaroslav Šebek, historik z Historického
ústavu Akademie věd ČR, který promluvil o dějinných a
náboženských souvislostech současného dění ve východní Evropě.
Nechyběl i zajímavý příspěvek poslance Evropského parlamentu pana Jaromíra Štětiny, který
nejen zasadil současné dění do širšího politického rámce, ale také líčil své návštěvy na
Ukrajině za uplynulý rok.
Osobním svědectvím o dění na Ukrajině a fotografiemi přispěl také Oleksandr Klymenko,
ukrajinský dokumentární fotograf a o náladě lidí a mravní krizi na Ukrajině promluvila paní
Dagmar Ostřanská, bývalá ředitelka Českého centra v Kyjevě.
Po úvodních příspěvcích řečníci zodpověděli mnohé zajímavé dotazy z publika, zmiňme jen
namátkou pár z nich: Jak by měla v nastalé situaci reagovat Evropa? Všimla si ukrajinská

veřejnost pomoci, kterou poskytla Praha po krvavých událostech v Kyjevě? Jaké strategické
zájmy sleduje Rusko anexí Krymu?
O tom, že Češi mají opravdový zájem o dění na Ukrajině a že o něm debatují, se Ukrajinci
mohli také dočíst i v článku vydaném na zpravodajském portále Holos Ukrajiny:
http://golosukraine.com/publication/politika/svit/32215-z-odnogo-boku-ce-geroyizmpokolinnya-z-inshogo-zag/#.VKHK914ADD
Za poskytnutí záštity děkujeme panu primátoru Tomáši Hudečkovi a za veškerou pomoc
s organizací paní radní Evě Vorlíčkové.
Martin Damašek

Primátor Hudeček debatoval se studeny VŠE o aktuálním dění v Praze
Plánované změny územního plánu, kauzy tunelu Blanka a Opencard
a další témata byly hlavními body besedy s primátorem Prahy
Tomášem Hudečkem, která se konala ve středu 14. května v
Lukešově aule VŠE.
Šlo již o druhou besedu současného primátora na půdě žižkovské
vysoké školy v posledních dvanácti měsících na toto téma, a proto
bylo zajímavé poslechnout si vývoj a změny související s
plánovaným Metropolitním plánem i ve spojitosti se zkušenostmi
z loňských povodní.
Obecenstvo z řad studentů Vysoké školy ekonomické a členů TOP týmu diskutovalo
s primátorem Hudečkem více než hodinu a půl v uvolněné atmosféře a některé z dotazů byly
opravdu podnětné.
Karim Amrane

TOP tým se zúčastnil konference k příležitosti 25. výročí Sametové revoluce
V sobotu 15. 11. 2014 se členové TOP týmu zúčastnili konference s
názvem 25 let demokracie, pořádané k příležitosti 25. výročí
Sametové revoluce v České republice. Společně s námi byli
konference účastni Mladí lidovci (jakožto pořadatelé), Mladí
konzervativci, Mladí sociální demokraté, Mladí křesťanští
demokraté a Mladí zelení, tedy všechny mládežnické organizace
tradičních demokratických politických stran.
„Uspořádání konference právě v této době považujeme za velmi
důležité, jelikož dnes dříve než kdy předtím pociťujeme potřebu připomenout si myšlenky
listopadu 89. Myšlenky jako demokracie či svoboda projevu, za které před pětadvaceti lety
naše rodiče bojovali, ale na které v současné době již možná trochu zapomínáme,“ zhodnotil
význam konference Jan Kavalírek, předseda TOP týmu.

„Neradi přihlížíme tomu, jak se na čelní pozice ve státní správě vrací lidé zatíženi
komunismem a rovněž jsme znepokojeni tím, že je dnešní společnost odpolitizovaná a volby už
nejsou soubojem ideologií a volebních programů jednotlivých politických stran, nýbrž pouze
snůškou vulgarit a obviňování. Jsme proto nesmírně rádi, že ačkoli byli na konferenci
přítomni mladí lidé z různých politických stran s mnohdy velmi odlišnými názory, dokázali
jsme společně zasednout k jednomu stolu a na tom podstatném, tedy na odhodlání podporovat
rozvoj demokracie a kultury v naší společnosti, se shodnout,“ uvedl Kavalírek.
Důkazem budiž i podepsání společného memoranda, které můžete shlédnout níže.
Prohlášení mládežnických organizací českých politických stran k 25 letům demokracie
My, níže podepsaní zástupci těchto mládežnických organizací českých politických stran:
Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté, Mladí sociální demokraté, Mladí konzervativci,
Mladí zelení, TOP Tým
u příležitosti 25. výročí obnovení demokracie v naší zemi, vědomi si významu institucí
zastupitelské demokracie pro dobrý život společnosti, vážící si všech obětí, které vedly ke
svobodě a demokracii a odhodláni dále upevňovat a posilovat demokratický politický systém
v České republice, tímto prohlašujeme:
Klíčovou roli při uskutečňování demokratické vlády skrze zastupitelské instituce hrají
politické strany.
Politické strany mají být založeny na hodnotách a idejích a reprezentovat významnou část
společnosti, která se s těmito hodnotami a idejemi ztotožňuje.
Politické strany mají vytvářet adekvátní organizační rámec pro účinné uskutečnění této
reprezentace.
Nezastupitelnou úlohu při vytváření a posilování vazby mezi politickou stranou a její
společenskou základnou hrají mládežnické organizace.
Mládežnické organizace politických stran přispívají k politické socializaci mladé generace a
podílejí se na rozvíjení politických kompetencí svých členů směrem k jejich uplatnění
v politických stranách.
Vedle politického vzdělávání členů politických stran hraje nezastupitelnou úlohu širší
občanské vzdělávání, přispívající k posilování demokratického cítění a hodnotových postojů
občanů.
Jsme velmi znepokojeni posilováním antistranických a antipolitických nálad ve společnosti a
nástupem politických formací, zpochybňujících význam politických stran pro demokracii.
Jsme odhodláni zachovávat prostor pro volnou soutěž politických stran coby nepostradatelný
prostředek formování a naplňování politické vůle.
Chceme ve své další činnosti rozvíjet a upevňovat instituce zastupitelské demokracie.
Chceme, aby se naší občané více angažovali v politických stranách.
Doporučujeme přijetí zákonných norem, upravujících působnost institucí, zajišťujících
nadstranické státní občanské vzdělávání.
Doporučujeme, aby politické strany věnovaly zvýšenou pozornost potřebě politického
vzdělávání.
Chceme svědomitě přispívat k posilování demokratických hodnot a postojů nejmladší
generace Čechů s vědomím, že
DEMOKRACIE POTŘEBUJE DEMOKRATY!
V Praze dne 15. listopadu 2014
Dušan Šulc

Cesta poutníků z řad TOP týmu do Vatikánu na svatořečení papežů
Byl poslední dubnový víkend a svět – nejen ten katolický – žil v
očekávání svatořečení hned dvou někdejších papežů: Jana XXIII. a
Jana Pavla II. Nechyběli u toho ani čtyři členové TOP týmu. Celou
slavnostní událost sice přenášely televize, takže ji po celém světě
nakonec sledovalo kolem dvou miliard lidí, ale příležitost být na
místě jsme si jednoduše nemohli nechat ujít.
Naší velkou motivací pro pouť do Říma byla zvláště osobnost Jana
Pavla II., který zasvětil svůj život boji za lidská práva a jak známo
se významným podílem zasloužil o pád komunistického režimu ve východní Evropě, neboli i
u nás.
Samozřejmě, očekávali jsme, že to bude silný zážitek. Slavnostní atmosféra Říma na nás ale
po příletu do “věčného města” dýchla ještě mnohem intenzivněji. Všude byly skupiny
poutníků, ve vzduchu se třepetaly národní vlajky – ta rozmanitost zástav a barev byla úžasná.
Těžko by člověk hledal zemi, která tu nebyla zastoupena. Udělalo nám radost, že jsme potkali
i několik skupinek českých poutníků, byť prim co do počtu hráli samozřejmě Poláci – byl to
přeci jejich rodák, který zamířil na cestu svatořečení.
V předvečer události se v kostelech po celém Římě konala celonoční vigilie. Jelikož ale bylo
venku hezky, shromažďovali se poutníci také přímo v ulicích. Spontánně zpívali a modlili
jsme se.
A pak nadešla ta slavná neděle, která se do dějin zapsala datem 27. 4. 2014. V den svatořečení
dvou papežů se už od rána ve Vatikánu i jeho okolí scházely davy lidí. Naše skupinka
zakotvila na Andělském mostě před Andělským hradem. A i když jsme přímo na
Svatopetrském náměstí nebyli a událost sledovali na velkoplošné obrazovce, hřál nás pocit, že
jsme přeci jen u toho.
A jelikož by bylo hříchem navštívit Řím a opominout prohlídku zdejších antických památek,
vydali jsme se po skončení slavnostní mše do města – hustému dešti navzdory. A pak už jen
ochutnávka místních specialit a druhý den návrat domů. Se zážitkem na celý život.
Jana Cagašová
Aktivity spolku TOP tým můžete sledovat na: www.toptym.cz, www.facebook.com/TOPtym
nebo na https://twitter.com/TOPtym
Výroční zprávu zpracoval: Petr Kučera

