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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení podporovatelé TOP týmu, 

děkujeme vám, že jste se rozhodli seznámit se s naší zprávou o činnosti za rok 2018. Ještě, než 

se vrhnete do čtení samotného obsahu, dovolte mi sdělit vám na úvod pár slov.  

Rok 2018 byl pro naši organizaci velmi úspěšný, osobně bych jej označil jako završení 

vybudování naší organizace. Po dvou letech existence celostátního TOP týmu se nám podařilo 

rozšířit naše působení do 12ti krajů a získat přes 300 členů, což nás definitivně zařadilo mezi 

silné mládežnické politické organizace v naší zemi. 

Zaznamenali jsme i další důležité milníky. Stali jsme se členem nadnárodní mládežnické 

organizace Youth of the European People's Party, a zařadili se tak mezi aktivní hráče i na 

evropské mládežnické scéně. Klíčovým okamžikem byly rovněž komunální volby. Nejenže jsme 

se významně zapojili a pomáhali v kampani straně TOP 09, ale přes 70 našich členů i samo 

kandidovalo, díky čemuž jsme získali mezi svými řadami 13 zastupitelů, a dokonce i jednoho 

starostu. 

Aktivní jsme byli i v oblasti pořádání vlastních akcí. Zde bych podtrhl zejména velmi 

profesionální programovou konferenci TOP týmu, při které jsme se zabývali zejména tématy 

zahraniční a sociální politiky a školstvím. Důležité bylo i navázání spolupráce s nadací Konrad 

Adenauer Stiftung na konferencích o sociálním bydlení a Evropské Unii.  

Vážení podporovatelé TOP týmu, věřím, že jsme rokem 2018 úspěšně dosáhli našeho cíle 

vybudovat z TOP týmu profesionálně fungující celostátní organizaci sdružující mladé aktivní 

lidi, kteří se zajímají o liberálně-konzervativní politiku a chtějí podporovat TOP 09. Mladé lidi, 

kterým poskytujeme prostor pro jejich další odborný ́ a politický růst a umožňujeme jim 

seznamovat se s podobně smýšlejícími vrstevníky. A v tom já osobně vidím velkou přidanou 

hodnotu.  

Na závěr mi dovolte využít této příležitosti a srdečně poděkovat jak vedení TOP 09, které TOP 

tým v jeho činnosti podporuje, tak i všem dalším, kteří TOP týmu a jeho myšlence fandí. Stejně 

tak děkuji i členům TOP týmu. Velmi si vážím všech mladých lidí, kteří jsou ochotni obětovat 

svůj volný čas a energii a věnovat se politice. Zejména oni jsou motorem toho, že je naše 

organizace úspěšná. 

Přeji vám jménem celé naší organizace příjemné čtení naší výroční zprávy 😊 

za TOP tým z. s. 

Jan Kavalírek 

předseda 

TOP tým z. s. 
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Kraje, ve kterých působíme: 
Karlovarský, Ústecký, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský, Praha, Liberecký, Pardubický, 
Vysočina, Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský 
 
Předsednictvo: 
Jan Kavalírek    - předseda 
Kryštof Kothbauer   - 1. místopředseda 
Jana Cagašová   - místopředsedkyně 
Ondřej Müller   - místopředseda 
Karel Pelikán   - člen předsednictva 
Petr Kučera   - člen předsednictva 
Viktor Karlíček   - člen předsednictva 
 
Republiková rada: 
Kateřina Maržuánová  - předsedkyně TOP týmu Karlovarský kraj 
Petr Vidlák   - předseda TOP týmu Ústecký kraj 
Adéla Jiránková  - předsedkyně TOP týmu Plzeň 
Milena Nedorostová   - předsedkyně TOP týmu Jihočeský kraj 
Michal Vlček   - předseda TOP týmu Středočeský kraj 
Petr Kučera   - předseda TOP týmu Praha 
Tereza Dlouhá   - předsedkyně TOP týmu Liberec 
Ondřej Müller   - předseda TOP týmu Pardubice 
Radek Toman   - předseda TOP týmu Vysočina 
Tereza Zimmermannová - předsedkyně TOP týmu Moravskoslezský kraj 
Emil Sedlařík   - předseda TOP týmu Zlín 
Marek Sovka   - předseda TOP týmu Jihomoravský kraj 
 
 
Revizní komise:   
Tomáš Mudra   - předseda 
Kristýna Ryšavá  - místopředsedkyně 
Žaneta Biedermannová - členka RK 
Stanislav Jeřábek   - člen RK 
Michal Šimo   - člen RK 
 
 
 
 
 



 
 

ZE ŽIVOTA TOP týmu 
 

 

Seznamte se s našimi zastupiteli 
24. 10. 2018 
 
V uplynulých komunálních volbách byli zvoleni i zástupci našeho spolku. Z více než sedmdesáti 
kandidátů z řad TOP týmu, na kandidátkách TOP 09 nebo nezávislých sdružení, bylo zastupiteli 
zvoleno 13 jeho členů. Tři z nich úspěšně obhájili své mandáty, ze dvou z nich se 
pravděpodobně stanou starostové obce. Nově má TOP tým zástupce také v pražském 
magistrátním zastupitelstvu.  
„Mám velkou radost, že se členové našeho spolku v podzimních obecních volbách dokázali 
zapsat velmi výrazně. Je to základ do dalších let. Zároveň bych chtěl poděkovat všem členům 
TOP týmu za energii a nasazení v předvolební kampani. Šlo o desítky hodin obětovaných pro 
společný úspěch,“ poděkoval členům Jan Kavalírek, republikový předseda TOP týmu. 
….. 
http://toptym.cz/2018/10/24/seznamte-se-nasimi-zastupiteli 

Petr Kučera 
 
 

 
Ježíškova vnoučata: TOP tým 
vybral mezi členy 15 000 Kč na 
invalidní vozíky pro sanatorium 
ve Vizovicích 
12. 01. 2018 
 
Předání šesti kolečkových křesel zástupcům 
Sanatoria TOPAS ve Vizovicích je výsledkem 
sbírky mezi členy mládežnického spolku TOP 
tým v rámci projektu Ježíškova vnoučata od 
Českého rozhlasu. V předvánoční sbírce mezi 

členy, jejichž věk se pohybuje v rozmezí 15 – 35 let, dokázali organizátoři vybrat úctyhodných 
15 000 korun. 



 
 

 „Iniciativa zúčastnit se tohoto projektu přišla bezprostředně od našich členů. Během necelých 
dvou týdnů dnů jsme dokázali rozhodnout nejen o typu dárku, domluvit se s vizovickým 
sanatoriem, ale také celkem vybrat peníze až na šest vozíků. Původně jsme totiž chtěli splnit 
přání paní Zdeňce, ale sbírkou jsme dokázali pomoci i dalším seniorům a znásobit tak radost z 
původního přání,“ vysvětluje Jan Kavalírek, předseda TOP týmu. „Jednou předvánoční sbírkou 
ale nekončíme, například v Pardubickém kraji pořádáme pravidelnou sbírku oblečení a hraček 
pro sociálně slabé rodiny.“ 
... 
http://toptym.cz/2018/01/12/jeziskova-vnoucata-top-tym-vybral-cleny-15-000-kc-invalidni-
voziky-sanatorium-ve-vizovicich/ 

Petr Kučera 
 

 
 

Programová konference TOP 
týmu v Hodoníně 
30.11.2018 
 
Programová konference patří mezi největší a 
již tradiční akce TOP týmu. Tento rok se akce 
konala v Masarykově Hodonínu, pro rok 2018 
vskutku symbolické místo kvůli stoletému 
výročí naší republiky. Jak již bývá zvykem akce 
je velkým lákadlem pro členy TOP týmu, 

nejinak tomu bylo letos, kdy přilákala na šedesátku „toptýmaků“ z nejrůznějších koutu naší 
republiky. 
 
Primárním cílem programové akce je vytvořit program, který představuje hodnoty, cíle a 
vize, které jsou TOP týmu vlastní, a které bychom chtěli realizovat. Společnost, zahraniční 
politika, sociální politika..... 
http://toptym.cz/2018/11/30/programova-konference-top-tymu-hodonin  

Karel Pelikán 
 
 
 

O volbách po volbách s Jindřichem 
Šídlem 
16. 10. 2018 
V TOP týmu jsme již delší domu přemýšleli nad 
konceptem diskuzí, který by navázal na "TOP 
debaty" moderované naším předsedou Janem 
Kavalírkem. Hlavní myšlenkou bylo zvát zajímavé 
osobnosti, které se sice v politických tématech 
pohybují a orientují, avšak nejsou členy TOP 09. 

 

http://toptym.cz/2018/11/30/programova-konference-top-tymu-hodonin


 
 

Termín prvního dílu tohoto seriálu debat pro veřejnost se točil okolo podzimních komunálních 
voleb, a tak jsme nakonec jako nejvhodnějšího hosta vybrali Jindřicha Šídla.... 
http://toptym.cz/2018/11/13/volbach-volbach-jindrichem-sidlem/  
Celé video z debaty můžete shlédnout přímo zde:  
https://www.facebook.com/toptympraha/videos/569847276778526  

Lucie Kratochvílová 
 
 
 

Konference TOP týmu – Budoucnost 
EU pohledem mladých: Výzvy a 
příležitosti 
12. 09. 2018 
 
V polovině září zorganizoval TOP tým ve 
spolupráci s europoslancem Luďkem 
Niedermayerem a nadací Konrad-Adenauer-

Stiftung víkendové setkání pro mladé lidi, kterým není budoucnost Evropské unie lhostejná. 
 
Setkání začalo v prostorách pražské Pracovny pátek 14.9. odborným panelem, který se věnoval 
globálnímu postavení EU. Panel, který moderovala Vlaďka Mušálková z AMO, uvedl 
europoslanec Luděk Niedermayer. Na panelu dále vystoupila bývalá velvyslankyně ČR při EU 
Milena Vicenová a Marek Souček z úřadu vlády. Řečníci seznámili účastníky s evropskými 
institucemi, které se zabývají zahraniční politikou EU a hlavně prací COREPER II. Řeč přišla i na 
aktuální témata jako je brexit, expanze Ruské federace a změny v pravidlech mezinárodního 
obchodu, o které se snaží USA. 
Diskuze byla přenášená živě a na její záznam se můžete podívat na 
https://www.youtube.com/watch?v=BTW6kRxzNr0  
... 
http://toptym.cz/2018/11/05/konference-top-tymu-budoucnost-eu-pohledem-mladych-
vyzvy-prilezitosti/   

Tereza Hager 
 
 
 

Athénské politické dobrodružství - 
12. Kongres YEPP  
13.12.2018 
 
Youth European People’s Party (zkratka YEPP) je 
organizace spojující okolo 64 mládežnických 
organizace stran, které jsou součástí Evropské 
lidové strany. Dohromady zastřešuje ohromných 
1,6 milionu členů. TOP tým byl do kongresu v 

Athénách pouze observer, tedy člen čekající na schválení plného členství. 
... 

http://toptym.cz/2018/11/13/volbach-volbach-jindrichem-sidlem/
https://www.facebook.com/toptympraha/videos/569847276778526
https://www.youtube.com/watch?v=BTW6kRxzNr0
http://toptym.cz/2018/11/05/konference-top-tymu-budoucnost-eu-pohledem-mladych-vyzvy-prilezitosti/
http://toptym.cz/2018/11/05/konference-top-tymu-budoucnost-eu-pohledem-mladych-vyzvy-prilezitosti/


 
 

Další pokračovaní našeho evropského příběhu se bude psát mezi 21. až 24. únorem 2019 v 
Praze, kdy bude TOP tým pořádat poprvé v historii Council Meeting, tedy pravidelné setkání 
delegátů YEPP z celé Evropy... 
http://toptym.cz/2018/12/13/athenske-politicke-dobrodruzstvi-12-kongres-yepp 

Karel Pelikán 
 
 
 

Tak to byl náš rok 2018 ☺ 
TOP tým z.s. 
Michnův palác, budova č. 2 
Újezd 450/40 
118 00 Praha 1 – Malá Strana 
 
E-mail 
info@toptym.cz 
 
Bankovní spojení 
Číslo účtu: 115-4582130267/0100 
 
Ozvěte se nám 
Předseda TOP tým – Jan Kavalírek: j.kavalirek@toptym.cz, mobil: 728 472 322 
Web a mediální kontakt – Petr Kučera: p.kucera@toptym.cz, mobil: 777 081 622 
 
Sociální sítě 
Facebook: www.facebook.com/TOPtym 
Twitter: www.twitter.com/TOPtym 
Instagram: www.instagram.com/TOPtym 
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