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aneb TOP tým se chce vyjádřit víc, než si myslíte

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi představit Vám první newsletter občanského sdružení TOP tým, který jsme
pro Vás připravili ku příležitosti zakončení kalendářního roku 2011. Rádi bychom Vás v něm
informovali o činnosti našeho sdružení a zároveň tak vytvořili tradici publikování tohoto
periodika mezi všechny členy i příznivce TOP 09 a TOP týmu.
V tomto čísle bychom rádi přiblížili dosavadní aktivity TOP týmu včetně jeho prvních
konaných akcí a dále Vás seznámili s plánovanou náplní činnosti pro příští rok. Zde bych si
dovolil podtrhnout hlavně přípravy happeningu demokratické mládeže s představiteli TOP 09
pořádaného k oslavě ročního výročí založení našeho sdružení. Tato akce je plánována na začátek
léta příštího roku, a my ji proto považujeme za vyvrcholení našeho ročního úsilí. Při této
příležitosti mi dovolte Vás všechny srdečně pozvat na jeho konání.
Zároveň bych Vám nyní velice rád poděkoval za podporu, kterou mládežnickému
sdružení TOP tým dáváte. Této podpory si samozřejmě velice vážíme, protože bez ní by TOP tým
jen velice těžko dosáhl těch úspěchů, kterými se již dnes, po šestiměsíčním působení, můžeme
hrdě pochlubit.
Dovolte mi závěrem Vám všem popřát mnoho štěstí a úspěchů do nadcházejícího roku
2012, a to jak na poli politickém, tak i v osobním životě.

Za občanské sdružení TOP tým o.s.

Jan Kavalírek
předseda
(kontkat: j.kavalirek@toptym.cz)

O NÁS

TOP tým je dobrovolným občanským sdružením, které vzniklo z iniciativy
mladých lidí, kteří nechtějí jen nečinně sledovat, co se s naší zemí, jak na vnitrostátní tak
i na mezinárodní scéně děje, ale naopak chtějí aktivně promluvit a být součástí procesu
vývoje našeho státu a naší kultury.
Cílem TOP týmu je vyhledávat zájemce a oslovit mladou generaci lidí, které není
lhostejné politické dění a stav veřejného sektoru v naší zemi. Sdružení hodlá u mladé
generace podporovat ideje konzervativní a liberální politiky a posilovat vědomí
o základních hodnotách společnosti, stejně jako jim poskytnout správné základy pro
jejich budoucí politickou kariéru. Program a zaměření TOP týmu pak přirozeně vychází
z programových cílů strany TOP 09.
TOP tým je dále otevřen i pro tu část mladých lidí, kteří v něm budou hledat
kamarády či prostor pro svůj další odborný růst nebo kteří si pouze chtějí vyjasnit své
budoucí ideologické zaměření a jsou připraveni o svých názorech diskutovat.

AKCE
STÁVKA CESTUJÍCÍCH
16. června těsně po půlnoci jsme společně s dalšími asi 250 lidmi odmítli vystoupit ze
soupravy metra a vyjádřili jsme tak svůj nesouhlas s omezením městské hromadné dopravy
v průběhu stávky odborů.

• Předseda Jan Kavalírek se členem TOP týmu Václavem Kůlou

CYKLO OPEN
V sobotu 10. září 2011 spolupořádal TOP tým unikátní závod Cyklo Open 2011. Tento
závod probíhal na čerstvě dostavěné Vysočanské radiále. Závodníci i veřejnost se na ní po celý
den bezpečně projížděli na kole či bruslích. Pořadatelé i diváci dopoledne podpořili závodníky a
od 14 hodin si zblízka prohlédli v doprovodu stavbyvedoucích celý úsek radiály.
Na hlavní závod dne se dostavilo mnoho špičkových cyklistů, nechyběl ani početný
cyklistický tým Dukly v žlutých dresech. Všichni závodníci zvládli udržet kontakt s vedoucí
skupinou, což je obdivuhodný výkon zvláště s přihlédnutím k faktu, že se čelní skupina
pohybovala po trati cca 50 km/h rychlostí a to i s obrátkami.
Kromě velkého počtu závodníků se rozhodla unikátní příležitost využít i veřejnost. Pro tu
byly přichystány k zapůjčení zdarma in-line brusle a koloběžky, dále zde byla možnost pořídit si
snímky u profesionálních fotografů na téma Vysočanské radiály. Této příležitosti využili
i pořadatelé z TOP týmu.
Celá akce byla velice vydařená. Vše probíhalo bez nejmenších komplikací, byla velká
účast a dokonce i počasí spolupracovalo. Pořadatelům a členům TOP týmu, kteří umožnili prožít
příchozím nádherný den, patří velké díky. Za TOP tým zejména Honzovi Kavalírkovi, Věnku
Bonušovi, Sebastiánu Čarkovi, Martinu Richterovi.
Martin Richter

• Zleva Věnek Bonuš, Jan Kavalírek, Martin Richter a Sebastian Čarek

SALOMON TRAIL RUNNING CUP
TOP tým spolupořádal další akci. Tentokrát se jednalo o finální závod Salomon Trail
Running Cupu 2011 v okolí Hostivařské přehrady. Závod, který se uskutečnil o druhém říjnovém
víkendu, byl kvalifikací na MS, které se bude konat na Hawaii a vítěz na tuto událost dostane
letenky.
Trať byla dlouhá 9,5km a závodníci si zkusili jak lesní cesty, vysoké převýšení, trať
určenou pro crossové motorky, tak bohužel také běh za velmi nepříznivého počasí. Pro diváky
byl však nejzajímavější částí běh po dně téměř vypuštěné Hostivařské nádrže, kde závodník
musel proběhnout brodem. Ten však skýtal nečekané nástrahy v podobě rozdílné hloubky. Ti
nejméně opatrní skončili ve vodě až po pás.
Dokonce se zúčastnil i nynější náměstek primátora Pavel Richter, který doběhl 6. ve své
kategorii.
Tímto děkujeme členům, kteří se zúčastnil a to Martinu Richterovi, Věnkovi Bonušovi,
Sebastianu Čarkovi a Sandře Ježkové.
Sandra Ježková

VZDĚLÁVACÍ AKCE ROKU
PŘEDNÁŠKA ZDEŇKA TŮMY O DLUHOVÉ KRIZI
Dne 10. 11. 2011 se na půdě fakulty architektury ČVUT úspěšně uskutečnila první ze
vzdělávacích akcí TOP týmu zaměřená na mladé lidi – přednáška na téma dluhové krize.
O tématu přednášel odborník z nejpovolanějších, bývalý guvernér ČNB doc. Ing. Zdeněk Tůma,
CSc.. K velké spokojenosti organizátorů z řad TOP týmu kapacita přednáškové místnosti takřka
nestačila pojmout všechny návštěvníky – studenti seděli na schodech či postávali po stranách.
Celkově přednášku navštívilo více než 200 mladých lidí jak z ČVUT, tak i z Právnické fakulty UK
či Vysoké školy ekonomické.
Pan
docent
Tůma
uvedl
posluchačstvo srozumitelně do složité
problematiky dluhové krize, okomentoval
možnosti evropské reakce na ni a
především nás seznámil s hlavními
alternativami budoucího vývoje v Řecku.
O velkém zájmu mladých lidí o informace
z této oblasti svědčí více jak hodinová
diskuze, která po samotné přednášce
následovala. Nesmírně děkujeme panu
docentu Tůmovi za jeho ochotu a
trpělivost, s kterou odpovídal na dotazy
studentů k aktuálnímu ekonomickému
dění. Jako TOP tým si velmi vážíme jeho
pomoci v našem úsilí vést generaci
mladých lidí k odpovědnému přístupu
v otázkách
veřejného zájmu. Velké
poděkování patří i rektorovi ČVUT prof.
Ing. Václavu Havlíčkovi, který nám poskytl
přednáškový sál a celý projekt přednášky
osobně podpořil.
Tomáš Mudra

• Úvodní slovo předsedy Kavalírka

POLITICKÉ AKCE
VE SNĚMOVNĚ SE PROJEDNÁVAL NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A TOP TÝM
BYL PŘI TOM

Celé léto projednávala expertní komise
na půdě Ústavně právního výboru PSP ČR
návrh nového občanského zákoníku. Diskuse
nad novým kodexem probíhaly každé úterý, a
protože členkou předsednictva TOP týmu je
i poslankyně Jana Kaslová, měli naši členové
možnost být u toho.
Zatím posledního jednání expertní
komise se zúčastnili Petr Melničuk a Aleš Taitl.
Petr Melničuk

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2012
HAPPENING K ROČNÍMU VÝROČÍ TOP TÝMU
Setkání demokratické mládeže s představiteli TOP09
Akce plánovaná na začátek léta 2012

BEZPEČNOSTNÍ, PROTIDROGOVÁ
seminář pro seniory ve spolupráci s příslušníky policie, kde by se
diskutovali situace bezpečnosti proti krádežím atd
práce na návrzích fungování policie, obecní police a HZS vč. jmenování
nejvyšších představitelů

DOPRAVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Přednáška na téma doprava
Přednáška na téma životní prostředí
Přednáška s náměstkem primátora Tomášem Hudečkem o územním
rozvoji
Sekce se bude snažit oslovovat zajímavé a fundované lidi v oborech
(zastupitele, odborníky z vedení magistrátu, předsedy odborných
komisí na magistrátu a to jak z dopravy tak životního prostředí)

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA, PODNIKÁNÍ, VEŘEJNÉ ROZPOČTY
přednášku Zdeňka Tůmy na téma dluhové krize, nebo uspořádaní jiné,
podobně aktuální přednášky
několik debat napříč politickým spektrem (třeba s mladými socialisty)
nad aktuálními ekonomickými tématy
zorganizování odpoledne ekonomických her a simulací pro studenty
středních škol (vlastní hry inspirované ekonomickými procesy)

KULTURA, CÍRKVE
pořádání přednášek - seminář na téma církevních restitucí

pořádání kulturních akcí a výletů - divadelní představení, filmové
projekce, výlet- komunistický tábor Vojna u Příbrami

LEGISLATIVNÍ, PROTIKORUPČNÍ
přednáška s radní MHMP Helenou Chudomelovou

MEDIA, INFORMATIKA
Přednáška na téma komunikace v politice
Přednáška na téma tvůrčí psaní nejen politických komentářů a esejí
Spravování internetových a facebookových stránek
Medializace obecně

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, SPORT
Olympiáda lidských práv ve spolupráci s Mladými demokraty
(http://www.olpcr.cz/website/mainmenu/uvodni-stranka)
Přednáška na téma Mýty komunismu
přednáška na téma státních maturit s rektorem ČVUT prof. Ing.
Václavem Havlíčkem
sportovní akce
“kavárenský seminář” s učitelkou ze ZŠ za cílem ukázat členům této
sekce také pohled z “druhé” strany.

ZAHRANIČNÍ VZTAHY, EU, FONDY EU
Diskuze s odborníky na prozatímní téma: „Boj proti terorismu po 10
letech od 11. září“
Sekce bude usilovat o získání trvalého prostoru k publikování článků
v tištěném periodiku

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ POLITIKA
beseda s p. ministrem Drábkem o důchodové reformě jako celku
beseda s p. ministrem Hegerem na téma reformy zdravotnictví

Plánované akce nejsou závazné. Více informací se dozvíte na stránkách TOP týmu v průběhu roku.

8 OTÁZEK PRO JANA KAVALÍRKA
1.

Co studuješ? Kam se chystáš na vysokou?

Studuji matematiku a fyziku, letos maturuji. Dále se chystám na VŠE, již jsem úspěšně
udělal SCIO testy.

2.

Proč zrovna politika? Co se ti na politice líbí?

Vidím kolem sebe celou řadu věcí, které se mi nelíbí, a věřím, že politika je oblast,
pomocí které je budu moci ovlivnit. Na politice se mi líbí možnost spravovat věci veřejné
a podílet se tím na utváření naší společnosti a názorů mladých lidí.

3.

Kdyby si mohl v politice něco změnit, co by to bylo?

Slušnost a vzájemný respekt.

4.

Jak tě napadlo založit TOP tým?

Jak jsem již řekl, chci se podílet na ovlivnění vývoje společnosti. K tomu nyní dodám, že
nejlépe v týmu svých vrstevníků, kteří mají obdobné názory, stejné cíle a uznávají stejné
hodnoty. To byl důvod, proč jsem přišel s projektem vzniku TOP týmu a podílel se na
jeho založení.

5.

Proč se stát členem TOP týmu?

Zas vyjdu z předchozího. Cílem TOP týmu je vytvořit prostředí a sdružovat mladé lidi,
kteří vyznávají stejné konzervativní hodnoty, zajímají se o veřejné dění a o rozvoj naší
země. Za důležitý důvod, proč se stát členem naše sdružení, pak považuji skutečnost, že
TOP tým vytváří přátelské prostředí mladých lidí, kde je možno najít nejen uplatnění, ale
i kamarády.

6.

Jak jsi spokojen s dosavadním fungováním TOP týmu?

Mohu říci, že velmi. Za 6 měsíců se nám podařilo vytvořit pevnou organizační strukturu
a skvělý kolektiv mladých lidí, kteří mají zájem o dění kolem sebe. Také jsme již

uskutečnili mnoho, dle mého názoru, významných akcí, zasahujících do řady odvětví
kulturního, společenského a politického života.

7.

Co si slibuješ od TOP týmu?

Podnícení mladých Pražanů k zájmu a jejich následnému zapojení do veřejného
politického dění. Věřím, že se bude počet členů TOP týmu i nadále rychle zvyšovat a že v
příštím roce se podaří některé mladé lidi z našich řad zapojit do práce různých
odborných komisí a sekcí, jak v pražských obvodech, tak i na magistrátu. V neposlední
řadě pak věřím, že bude TOP tým i nadále mládežnickou organizací, která úspěšně
rozšiřuje ideje strany TOP 09 a konzervativní a demokratické hodnoty mezi mladé lidi.

8.

Jaké jsou cíle TOP týmu pro nejbližší období?

Již nyní se nám poměrně úspěšně podařilo oslovit vysokoškolskou mládež. Rádi bychom
však začali spolupracovat i s mládeží středoškolskou, zejména maturanty. Zde
připravujeme, spolu se sdružením Mladých Demokratů, soutěž s pracovním názvem
Olympiáda lidských práv. Jedním z vrcholů příštího roku by pak měl být happening
našich příznivců, ale vůbec i všech demokraticky smýšlejících mladých lidí, s politiky
TOP 09, pořádaný k ročnímu výročí založení TOP týmu. Tuto akci plánujeme na léto
roku 2012.

Vážené dámy a vážení
pánové, přátelé a
kolegové. Děkujeme
Vám za spolupráci v
uplynulém roce! Do
nastávajícího roku 2012
Vám srdečně přejeme
hodně zdraví, štěstí a
pracovních i osobních úspěchů!

VÍCE INFORMACÍ NA: WWW.TOPTYM.CZ NEBO
WWW.FACEBOOK.COM/TOPTYM.
Zpracovala Sandra Ježková (s.jezkova@toptym.cz)

