
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 
aneb za námi je více práce než si myslíte 

 

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 
 

Vážení členové TOP 09 Praha, vážení podporovatelé TOP týmu, 

Dovolte nám využít začátku nového roku k tomu, abychom Vás opět informovali o činnosti 

naší organizace. Budeme velice rádi, pokud si najdete pár minut času a projdete si naši 

výroční zprávu. 

Uplynulý rok 2012 byl pro naše sdružení velmi důležitý, ne-li zásadní. Jednalo se o první celý 

rok činnosti naší organizace, v kterém jsme měli ukázat nejen Vám, členům strany TOP 09 

Praha, ale i celé společnosti, v čem spočívá náš přínos pro pražskou topku. Věřím, že díky 

naší aktivitě, nasazení a usilovné práci, kterou jsme v loňském roce vložili do podpory naší 

strany, jsme vyslali všem jasný signál, že mladí lidé v TOP týmu mají zájem o politiku TOP 

09 a co víc, chtějí se do ní aktivně zapojit a mohou jí pomoci.  

Dovolte mi zde uvést alespoň pár zásadních akcí, které jsme v loňském roce uskutečnili. Jako 

první si Vaši pozornost bezpochyby zaslouží dva semináře, které jsme v loňském roce 

zorganizovali na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. První nesl název 

„Majetkové vyrovnání s církvemi“ a měl za cíl podpořit mezi mladými lidmi záměr strany 

TOP 09 o vyrovnání s církvemi. Druhý seminář s názvem „Mýty a fakta komunismu“ měl za 

cíl seznámit dnešní mládež i širokou veřejnost s fakty komunistického režimu a připomenout 

jim, jak se v té době na území naší republiky žilo. Další projekt, na kterém jsme se v loňském 

roce aktivně podíleli, je „Olympiáda lidských práv“ – soutěž o lidskoprávní problematice pro 

pražské studenty středních škol. A jako neméně důležitou považujeme také naši aktivní 

pomoc v obou kampaních - jak před senátními, tak i prezidentskými volbami. 

Věříme, že výše vyjmenované aktivity, které jsou spolu s dalšími podrobně popsané níže ve 

výroční zprávě, dokazují, že jsme ve zkoušce, kterou pro nás skýtal minulý rok, nejen obstáli, 

ale dokonce překvapili. O našem dobrém výsledku svědčí i stále se rozrůstající počet členů a 

příznivců našeho sdružení. Z tohoto faktu máme též velkou radost, jelikož jedním z hlavních 

cílů TOP týmu je právě i sdružování mladých lidí a tvoření platformy mladých příznivců 

kolem TOP 09.  

Ještě před tím, než se, jak pevně doufám, zamyslíte nad naší činností, nám dovolte poděkovat 

především Vám, členům TOP 09 Praha. Jsme si vědomi, že bez Vaší podpory a pomoci 

bychom jen stěží dosáhli výsledků, které se nám v minulém roce podařily. Této podpory si 

velice vážíme a uvědomujeme si, že je pro nás důležitá a zavazuje nás. Ostatně naším hlavním 

cílem, kvůli němuž jsme také vznikli, je pomoc právě naší straně TOP 09 v Praze. 

Věříme, že nám zůstanete nakloněni i v roce 2013. Budeme pracovat i nadále z plných sil, 

abychom přispěli k rozvoji strany TOP 09 v Praze.  

Přejeme úspěšný start do roku 2013 
 

Za TOP tým o. s.  

Jan Kavalírek 

předseda 



 
 

ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ ZA ROK 2012 
(stav k 31. prosinci 2012) 

Příjmy: Sdružení v roce 2012 hospodařilo s celkovými příjmy ve výši 113.728 Kč, z toho 

sponzorské dary tvoří 104.728 Kč a členské příspěvky 9000 Kč. 

V roce 2012 přijalo sdružení dotaci z veřejných rozpočtů ve výši 90.000 Kč. 

 

Výdaje: V roce 2012 činily celkové výdaje 104.103 Kč, z toho administrativní výdaje (výdaje 

na provoz sdružení) tvoří 7.522 Kč a výdaje spojené s pořádáním akcí 96.581 Kč.  

 

Hospodářský výsledek: Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 9624 Kč.  
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DOKÁZALI JSME, ŽE TO DOKÁŽEME 

Druhá polovina roku 2012 a první týdny roku nového byla pro naše 

občanské sdružení velkou výzvou a zkušeností zároveň. Vždyť právě 

v říjnu uplynulého roku a v lednu roku 2013 gradovaly předvolební 

kampaně do Senátu Parlamentu České republiky, respektive na prvního 

přímo voleného prezidenta ČR. Bylo nám proto velkou ctí a závazkem 

zároveň, že jsme byli osloveni k aktivní účasti na těchto kampaních.  

Členové občanského sdružení TOP tým se svého úkolu zhostili svědomitě, 

zodpovědně a hlavně s velkou energií. Svou aktivní účastí podpořili jak 

všechny čtyři senátní kandidáty TOP 09, tak i jejího předsedu Karla 

Schwarzenberga během jeho kandidatury na prezidenta. 

Mnozí z nás například neváhali během zkouškového období, či ihned po 

práci, rozdávat letáčky a propagační předměty kandidátů, rozvěšovali 

plakáty po restauracích, nebo se účastnili předvolebních debat. Nesmíme 

opomenout, že důležitým komunikačním kanálem během prezidentské 

kampaně se například stala i oficiální facebooková stránka TOP týmu 

(http://www.facebook.com/TOPtym), která se stala zdrojem zajímavých 

článků, komentářů a analýz a která oslovila přes 1 500 uživatelů této 

sociální sítě. 

Členové občanského sdružení TOP tým tak prokázali, že jsou ochotní a hlavně schopní se 

aktivně zapojit do předvolebních kampaní. A to je vzhledem k supervolebnímu roku 2014 

(volby do PSP ČR, Evr. parlamentu, či zastupitelstev) jednoznačně pozitivní zpráva. Těšíme 

se na další vzájemnou pomoc a spolupráci. 
Petr Kučera 

 

http://www.facebook.com/TOPtym


 
 

AKCE 
 

TOP TÝM USPOŘÁDAL V PSP ČR SEMINÁŘ O MAJETKOVÉM 
VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI 

Majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými 

společnostmi je dlouhodobě diskutované a také po více jak dvaceti 

letech stále nevyřešené téma v naší zemi. Vzhledem k tomu, že jde 

také stěžejní bod volebního programu TOP 09, rozhodl se v této 

souvislosti TOP tým, ve spolupráci s Občanským institutem, 

uspořádat 7. března 2012 na toto téma seminář na půdě Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, a dát prostor pro diskusi mezi politiky a 

odbornou i laickou veřejností. Organizátorem této akce byla sekce kultury a církví TOP týmu. 

Semináři poskytl záštitu pan poslanec Daniel Korte. 

Vstupní příspěvky na semináři přednesl Roman Joch (Občanský institut), poslanec Petr 

Gazdík (předseda poslaneckého klubu TOP 09/STAN), Mons. Tomáš Holub (generální 

sekretář České biskupské konference) a Jakub Kříž (CEVRO institut). 

Roman Joch zahájil svůj úvodní příspěvek teoretickým pohledem na vztah církví ke státnímu 

establishmentu obecně. Poukázal na paradox, kdy levicoví liberálové jsou, i přes 

proklamovanou toleranci, velmi netolerantní vůči katolicismu. I přes současnou společenskou 

diskusi: „církevní restituce – ano či ne“, bylo počátkem 90. let 20. století dosaženo shody, že 

majetek církvím vrácen bude. V tehdejším Federálním shromáždění zákon neprošel pouhými 

třemi hlasy slovenských poslanců. Judikatura Ústavního soudu také hovoří jasně ve prospěch 

navrácení majetku církvím a náboženským společnostem.  

Pan poslanec Petr Gazdík uvedl, že k majetkovému vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi by mělo dojít z hlediska 

morálního, kdy to, co bylo ukradeno, musí být vráceno. I přes 

negativní ekonomické dopady uváděné opozicí, je pro poslanecký 

klub TOP 09/STAN tento neřešený stav morálně nepřijatelný. Stát 

má povinnost ukradený majetek vrátit. Pokud se na tom neshodne 

politická reprezentace, dojde k „divokému navracení“ soudní cestou. Jako ekonomický aspekt 

majetkového vyrovnání, uvedl poslanec Gazdík, možnost nezávislého působení církví a 

možnost rozvíjení činnosti církví v oblasti sociální či vzdělávací. Jako bývalý starosta také 

zdůraznil problém mnoha obcí, které v současnosti nemohou spravovat pozemky ve svých 

katastrech kvůli tzv. blokačnímu paragrafu, který jim toto neumožňuje do doby, než dojde 

právě k majetkovému narovnání mezi státem a církvemi. 

Zástupce katolické církve Mons. Tomáš Holub zdůraznil význam majetkové vyrovnání 

zejména kvůli zkvalitnění služby církve ve společnosti, se kterou má již zkušenost více jak 

2000 let. Církve byly posledních 20 let svědky různého obstrukčního jednání a přistoupily na 

kompromis vtělený do posledního návrhu zákona. Se správou majetku má církev historicky 

již zkušenosti a takto spravovaný majetek zůstává stále v rukou státu. 

Více na: http://toptym.cz/odborne-sekce/-/kultura/top-tym-usporadal-v-psp-cr-seminar-o-

majetkovem-vyrovnani-s-cirkvemi   
Jana Cagašová 

 

 

http://toptym.cz/odborne-sekce/-/kultura/top-tym-usporadal-v-psp-cr-seminar-o-majetkovem-vyrovnani-s-cirkvemi
http://toptym.cz/odborne-sekce/-/kultura/top-tym-usporadal-v-psp-cr-seminar-o-majetkovem-vyrovnani-s-cirkvemi


 
 

SEMINÁŘ MÝTY A FAKTA KOMUNISMU 

Dne 2. října 2012 uspořádalo mládežnické sdružení TOP tým o.s. 

seminář Mýty a fakta komunismu. Akce se konala pod záštitou 

místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla 

Schwarzenberga na půdě Poslanecké sněmovny. Hlavním cílem 

semináře bylo poskytnout posluchačům jasná,  nezmanipulovaná a 

důvěryhodná fakta o bývalém režimu. 

Chtěli jsme tak zareagovat na stále vzrůstající preference KSČM a poskytnout lidem kvalitní 

podklady pro to, aby si byli schopni po přednášce sami odpovědět na otázku, jestli je 

znovuzvolení komunistů do vlády tím lékem na současnou společenskou i politickou situaci, 

kterým by oni chtěli býti léčeni. 

Za tímto účelem přijali naše pozvání k řečnickému pultu čelní představitelé společenského 

života a odborníci na tuto problematiku. Úvodní slovo měla před plným sálem paní 

poslankyně MUDr. Gabriela Pecková. Prof. Jan Sokol následně osvětlil účastníkům význam 

slova mýtus a dále rozebral nedostatky komunistické ideologie, které ve spojení s mylnou 

interpretací pozdější doby přerostly v totalitní režim. Dále zvýraznil podstatu a význam 

soukromého vlastnictví pro společnost.  

Následně udělal doc. Jaroslav Šebek historický exkurs do 

bývalého režimu a pokusil se vysvětlit volební úspěch 

komunistické strany ve volbách 1946. Po něm se svým 

příspěvkem vystoupil doc. Zdeněk Tůma, který posluchače 

seznámil se základy ekonomie a vysvětlil ekonomické myšlení a 

teorie minulého režimu. Jako poslední se o své zážitky ve světle 

Ústavy ČSSR podělila paní disidentka Petruška Šustrová. Po 

vystoupení řečníků proběhla horlivá diskuze, která se poté 

přesunula do předsálí k občerstvení. Nesmíme zapomenout zmínit ani noviny, které se na 

semináři rozdávaly. Jednalo se o Rudé právo, které bylo vydáno přesně 40 let před konáním 

přednášky. Tedy 2. 10. 1972.  

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se na seminář dostavili. Jak přednášejícím, tak 

posluchačům. A informace pro všechny, kterým se nepodařilo přijít – NEZOUFEJTE! Nyní 

se pracuje na vydání sborníku s příspěvky z tohoto semináře tak, abyste se s jeho obsahem 

mohli seznámit i Vy. 
Sandra Ježková, Martin Richter a Martin Damašek 

 

S TOP TÝMEM DO ÚTROB PRAHY 

Dne 24.11.2012 TOP tým využil možnosti nahlédnout do více než 

devadesátikilometrového labyrintu chodeb a tunelů nacházejícího se 

přímo pod historickým centrem Prahy.  

Samotná prohlídka byla započata v řídícím centru, ze kterého má 

dispečer absolutní kontrolu nad celým systémem kolektorů. Po krátké 

instruktáži nás oblékli do „pracovního“ a výtahem jsme se spustili 30 

metrů pod ulice Prahy. První část prohlídky jsme absolvovali za 

rachocení vláčku, který vyměnil putování po uranových dolech za 

službu v podzemí Pražanům. Po absolvování krátkého úseku vláčkem 



 
 

nás čekala spleť chodeb a žebříků, která nás zavedla zpět do řídícího stanoviště. Cestou jsme 

se mohli orientovat podle značek, na kterých byly napsány jména ulic nebo historických 

památek nacházejících se nad námi. 

Prohlídka byla zakončena malým překvapením. Z útrob všelijakých tunelů se naše skupina 

objevila uprostřed nákupního centra Slovanský dům. Kontrast ochranných přileb a reflexních 

vest s luxusními obchody a červeným kobercem podněcovaly zvědavost v očích návštěvníků. 

Během prohlídky jsme se dozvěděli, že kolektory slouží k ukládání inženýrských sítí. Jsou v 

nich tedy uloženy vodovody, teplovody, plynovody, kanalizace, ale i energetické, telefonní a 

optické kabely. Nespornou výhodou těchto tunelů je, že případná oprava některé sítě, která by 

si normálně vyžádala uzavírku a rozkopání ulice, se nedotkne běžných životů Pražanů na 

povrchu. Kolektory totiž díky neustálému dohledu a odborné péči správců také výrazným 

způsobem prodlužují životnost těchto sítí, což v konečném důsledku může znamenat značnou 

finanční úsporu. 

Celá prohlídka byla velice poučná. Do té doby jsem si totiž ani nedovedl představit, po čem 

všem mohu v Praze chodit a co vše je potřeba zvážit při provozu velkoměsta. Je dobré vědět 

co se děje v zákulisí a to zejména, pokud je zákulisí přímo pod vámi. 
Martin Richter 

 

 

SPOLUPRÁCE TOP TÝMU NA SOUTĚŽI „OLYMPIÁDA LIDSKÝCH 

PRÁV“ 

Na začátku léta minulého roku se TOP tým velmi aktivně 

zapojil po boku neziskového sdružení Leges humanae o. s. 

do pořádání prvního ročníku Olympiády lidských práv, 

který proběhl na území Prahy. Spolupráce ze strany TOP 

týmu probíhala jak na personální úrovni, tak i podporou 

v podobě obstarání finančních prostředků. Úvodem nám 

dovolte poděkovat též paní radní hlavního města Heleně 

Chudomelové, která nám při organizaci celé soutěže 

velice pomohla.  

Cílem prvního ročníku Olympiády lidských práv bylo atraktivní formou zvýšit informovanost 

studentů o dané problematice, podpořit zájem mladých lidí poznávat, uvědomovat si a 

respektovat kulturní rozmanitost lidské společnosti a dále pak vysvětlit studentům důležitost 

obhajoby lidských práv pro všechny členy společnosti. 

Soutěž se uskutečnila ve dvou etapách. Základní kolo organizovala příslušná střední škola 

elektronicky formou vědomostního dotazníku, popřípadě se studenti mohli přihlásit i 

individuálně. Do soutěže se zapojilo celkem 460 studentů, z nichž bylo na základě předem 

stanovených kritérií vybráno 35 finalistů. 

Finále soutěže proběhlo 22. listopadu 2012 v reprezentačních prostorách Magistrátu hlavního 

města Prahy. V první fázi měli studenti dvě hodiny na vypracování eseje na jedno ze 

zadaných témat, která byla opravdu velmi pestrá a pocházela z pera senátora Jaromíra Štětiny. 

Účast v porotě, která rozhodovala o úspěchu jednotlivých soutěžících, přijalo osm 

význačných osobností v lidskoprávní oblasti z celé České republiky a to sice Helena 

Chudomelová - radní hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu a volnočasových 

aktivit, Mark Martin - ředitel organizace Amnesty International, David Ondráčka - ředitel 

organizace Transparency International, Ivana Svobodová - ředitelka pro komunikaci 



 
 

v UNICEF, Petruška Šustrová - jedna z mluvčích Charty 77 a publicistka, Jan Bárta - ředitel 

organizace ADRA, Miroslava Hájková, která zastupovala MŠMT ČR – konkrétně odbor 

vzdělávání, a senátor Jaromír Štětina, jenž přijal post předsedy hodnotící komise.  

V druhé fázi finálového kola pak sedm nejlepších studentů, kteří byli vybráni porotou na 

základě svých esejů, dostalo šanci se poprat o vítězství a obhájit před porotou svou práci. 

Porotci jim k dané problematice kladli doplňující otázky a v sále se tak rozvinula široká 

diskuze. Po slavnostním zakončení obdrželo prvních sedm finalistů hodnotné ceny v podobě 

tabletu a mobilů, drobné dárky pak čekali jak na ostatní soutěžící finálového dne, tak i na 

všechny porotce.  

Jan Kavalírek 

 

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 nás najdete na www.toptym.cz nebo www.facebook.com/TOPtym. 

http://www.toptym.cz/
http://www.facebook.com/TOPtym

