
Proč jsem členem politické strany TOP 09? 

V poslední době jsem často dotazován na mou účast v politické straně TOP 09, a proto mi dovolte 

následující  vysvětlení. 

Před čtyřmi lety, když jsem přemýšlel nad tím jak se pozitivně zapojit do veřejného života, tak jsem se 

rozhodl vstoupit do politické strany. 

Politické strany jsou určeny k tomu, aby se v nich sdružovali lidé s podobným smýšlením ( názory) a 

se společným zájmem pozitivně konat pro společnost. V demokratickém systému řízení společnosti 

jsou politické strany nezbytným prvkem. Volič má právo si v každých volbách vybrat své zástupce pro 

danou instituci, které se konkrétní volby týkají.  A pokud se mu následně nelíbí, jak ho zvolení 

zástupci zastupují, tak má právo v příštích volbách dát svůj hlas někomu jinému. Jsem přesvědčen, že 

tento systém pravidelného svobodného rozhodování na principu soutěže politických stran o přízeň 

voličů je správný. 

V politické straně stejně jako v každém jiném uskupení lidí jsou různí lidé, dle svých povah, 

charakterů, názorů a projevů.  V demokratické politické straně pravidelně probíhají svobodné volby  

zástupců do vedení místních, regionálních, krajských organizací  atd. konče volbami  vrcholného 

vedení strany.  Tento demokratický systém opět umožňuje nezvolit někoho, kdo nevykonává svou 

práci dobře a nevhodně zastupuje členy strany. 

Často slyším,  jak jsou politické strany klientelistické, zkompromitované atd.  Je na každém z nás jak 

se rozhodne toto řešit.  Já jsem se rozhodl nenadávat u piva, ale vstoupit do pol. strany. Jsem 

přesvědčen, že negativní kritika  a mentorování nestačí, a proto se snažím svou prací, osobní 

komunikací, diskusí a pozitivním přístupem přispět. 

TOP 09 momentálně slaví  5 let od svého založení . TOP 09 Překonala bez větších problémů první 

roky, které jsou pro stabilitu politické strany klíčové. Připomeňme si např. Věci veřejné, Unii svobody 

a další kterým se nepodařilo stabilizovat na základě nedostatečné členské základny, vnitřních sporů, 

nebo  prostě zneužíváním svěřené moci. Top 09 je momentálně nejúspěšnější pravicovou politickou 

stranou a věřím, že i nadále bude úspěšně nabízet  svůj program a službu občanům naší republiky. 

Děkuji, že jste mé  vysvětlení  dočetli až do konce a věřím, že využijete  své  právo svobodně 

rozhodovat o naší společné budoucnosti. 
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