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Nejen dámský spolek je dost zvláštní
název pro volební sdružení... 

To jsme vybrali schválně, aby mezi
nás mohli přijít také páni.

A přišli?
Na kandidátku do voleb ano. Třetina

byla mužů, kteří nám fandí a podporují
nás. Náš spolek má za sebou rekon-
strukci kuchyňky pro žáky základní ško-
ly a projekt Junior versus Senior, který
se snaží o spolupráci mateřské a základ-
ní školy se seniory. Máme 5 stálých čle-
nů – žen, které to táhnou, ale příležitost-
ně mezi nás přicházejí další pomocníci.
Naposledy jsme se podíleli na velké
oslavě 500 let založení městečka Cerho-
vice.

Kdy jste dostala chut́ angažovat se
politicky?

Je to ve mně od dětství. Vždycky jsem
měla pocit, že musím udělat něco navíc,
zorganizovat nějakou akci. Ale vždycky
jsem chtěla, aby byl výtěžek z ní vidět,
aby z toho, co dělám, měl někdo užitek.
Tak je to dodnes. Připravovala jsem na-
příklad plesy TOP 09 v Berouně a výtě-
žek jsme věnovali na charitu: na dome-
ček, kde jsou prostory pro postižené
děti, na hořovické maminky, které potře-
bovaly pro děti hřiště...

Proč jste si mezi politickými strana-
mi vybrala právě TOP 09?

Na internetu jsem si přečetla, že strana
vzniká a že za ní stojí Karel Schwarzen-
berg, který je pro mě především osob-
ností s velkým srdcem. Byla jsem spole-
čensky aktivní, ale nikdy jsem nebyla
členkou žádné politické strany, nevěděla

jsem, jak to v takové organizaci chodí.
Tak jsem si řekla, že bych to mohla zku-
sit. A nelituji toho.

Jak se na vaše angažmá dívá rodina?
To už je horší, protože vidí, že mamin-

ka pořád někde něco pořádá a není moc
doma. Ale dcera mi hodně pomáhá. Syn
je už dospělý, už má svůj život a dou-
fám, že budu brzy babičkou a zapojím
i vnoučka... Je to někdy boj, ale myslím,
že rodina pochopila, proč to dělám. 

Jak se žije v Cerhovicích? S čím bys-
te jim chtěla pomoci jako krajská 
zastupitelka?

Cerhovice leží v blízkosti dálnice D5,
a to je zdroj problémů. Do obce nám
sjíždějí kamióny, zvlášť když se stane
nějaká nehoda nebo je uzavírka a vytvo-
ří se kolona. To je katastrofa. Budovali
jsme teď kanalizaci a do toho nám do
ulic najížděly desítky, stovky aut. Po-
dobné potíže mají i jiné obce v blízkosti
D5. Nejhorší je, když se to sejde s opra-
vami místních silnic. Myslím, že podob-
ným kolapsům se dá předcházet lepší
koordinací oprav komunikací. 

Které téma z programu TOP 09
pro Středočeský kraj je vám ještě
blízké?

Myslím, že bychom i díky Petru Tiso-
vi, který kandiduje na hejtmana a jako
lékař a manažer má velké zkušenosti
s provozem zdravotnických zařízení,
snad dokázali pohnout i s bolestmi stře-
dočeského  zdravotnictví, kterému chybí
lidi – kvalitní lékaři, nejen zubaři a pe-
diatři, kteří se skoro nedají sehnat, ale
i zdravotní sestry. 

Jak je to vlastně s pracovními příle-
žitostmi ve vašem regionu?

U dálnice směrem na Žebrák jsou pro-
vozy, které zaměstnávají dost lidí. Třeba
výroba chladících zařízení nebo sklad
Lidlu. Hodně lidí ale dojíždí do práce do
Prahy. Když je dálnice v pořádku a lze ji
normálně projet, je to dobré, ale taková
situace moc často není. Pomohl by i ob-
chvat Berouna, protože město je každý
den ucpané auty, která se z okolních
obcí snaží dostat na D5.

Vy sama pracujete jako OSVČ.
Proč? Nemáte ráda šéfy?

Měli jsme rodinné firmy, výrobu plas-
tových trubek nebo prodej zahradní
techniky, a já jsem byla zároveň mana-
žerkou rodiny. Pak mi onemocněla ma-
minka a já jsem ji šest let vozila na dia-
lýzy. Teď je relativní klid – děti odrostly
a maminka je po transplantaci ledviny.
Firmy jsme prodali. Zbyla mi jen horská
chata, kterou pronajímáme a o kterou se
starám. Najednou nebylo občas co dělat,
tak jsem se rozhodla, že zkusím realitní
a finanční poradenství. Jsem ráda mezi
lidmi.

Stíháte nějaké koníčky?
Jezdím s dcerou na kolečkových brus-

lích, na kole a v zimě lyžujeme. Ale ten
největší koníček je, že už deset let peču
pro své známé svatební a netradiční dor-
ty. Dokonce jsem si udělala rekvalifi-
kační kurs jako cukrářka. Takže mám
i kulaté razítko a možná si na stará kole-
na otevřu cukrárnu.

Vy jste se v Cerhovicích narodila?
Ne, já jsem se přistěhovala před šest-

nácti lety z Prahy, z Hodkovic. Toužili
jsme po vlastním domku. Manžel tady
byl na vojně, ale v životě by mě nena-
padlo, když jsem za ním tehdy jela na

přísahu, že budu jednou v Cerhovicích
zastupitelkou.

Litovala jste někdy, že jste vyměnila
Prahu za městys kousek od Hořovic?

Nejdřív se mi sem nechtělo, ale pak
jsem zjistila, že život na venkově je pro
děti ideální. Rodina je pro mě velmi dů-
ležitá. S manželem jsem vyrůstala od
svých deseti let, hráli jsme si spolu jako
děti, prošli jsme si pubertou a příští rok
oslavíme třicáté výročí svatby. A zatím
jsme se neomrzeli. Osvědčila se nám
vzájemná úcta a tolerance. Myslím, že
když to jde v manželství, mohlo by to jít
i jinde – třeba v politice. Marie Reslová

BEROUN

Pavla
Hlavsová

Cerhovice
koordinátorka

společenských akcí
radní
49 let

10
Kandidát z našeho regionu:

Tolerance je třeba
v manželství i v politice  

říká Pavla Hlavsová, kandidátka TOP 09 do krajského zastupitelstva

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Je zastupitelkou a radní v Cerhovicích. Založila tam Nejen dám-
ský spolek, který s podporou TOP 09 uspěl v komunálních vol-
bách. V zastupitelstvu Středočeského kraje by se ráda zasadila
o řešení dopravní situace obcí v okolí dálnice D5.

Přijďte 
7. a 8. října 
kvolbám
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Města a obce obvodu Beroun

Bavoryně Beroun
Beroun Beroun
Běštín Beroun
Bubovice Beroun
Bykoš Beroun
Felbabka Beroun
Hlásná Třebaň Beroun
Hořovice Beroun
Hostomice Beroun
Hředle Beroun
Hudlice Beroun
Hýskov Beroun
Chlustina Beroun
Chodouň Beroun
Chrustenice Beroun
Chyňava Beroun
Karlštejn Beroun
Koněprusy Beroun
Korno Beroun
Kotopeky Beroun
Králův Dvůr Beroun
Lážovice Beroun
Lhotka Beroun
Libomyšl Beroun
Liteň Beroun
Loděnice Beroun
Lochovice Beroun
Lužce Beroun
Málkov Beroun
Měňany Beroun
Mezouň Beroun
Mořina Beroun
Mořinka Beroun
Nenačovice Beroun
Nesvačily Beroun
Neumětely Beroun
Nižbor Beroun
Nový Jáchymov Beroun
Osov Beroun
Otmíče Beroun
Otročiněves Beroun
Podbrdy Beroun
Podluhy Beroun
Praskolesy Beroun
Rpety Beroun
Skřipel Beroun
Skuhrov Beroun
Srbsko Beroun
Stašov Beroun
Suchomasty Beroun
Svatá Beroun
SvatýJanp.SkalouBeroun
Svinaře Beroun
Tetín Beroun
Tlustice Beroun
Tmaň Beroun
Točník Beroun
Trubín Beroun
Trubská Beroun
Velký Chlumec Beroun
Vinařice Beroun
Vižina Beroun
Vráž Beroun
Všeradice Beroun
Vysoký Újezd Beroun
Zadní Třebaň Beroun
Zdice Beroun
Žebrák Beroun
Železná Beroun

Březová-Oleško Praha-západ
Černolice Praha-západ
Černošice Praha-západ
Červený Újezd Praha-západ
Číčovice Praha-západ
Dobrovíz Praha-západ
Dobříč Praha-západ
Dobřichovice Praha-západ
Dolní Břežany Praha-západ
Drahelčice Praha-západ
Hostivice Praha-západ
Choteč Praha-západ
Chrášťany Praha-západ
Chýně Praha-západ
Chýnice Praha-západ
Jeneč Praha-západ
Jíloviště Praha-západ
Jinočany Praha-západ
Karlík Praha-západ
Klínec Praha-západ
Kněževes Praha-západ
Kosoř Praha-západ
Lety Praha-západ
Měchenice Praha-západ
Nučice Praha-západ
Ohrobec Praha-západ
Okrouhlo Praha-západ
Ořech Praha-západ
Ptice Praha-západ
Roblín Praha-západ
Rudná Praha-západ
Řevnice Praha-západ
Středokluky Praha-západ
Tachlovice Praha-západ
Trnová Praha-západ
Třebotov Praha-západ
Tuchoměřice Praha-západ
Úhonice Praha-západ
Vestec Praha-západ
Vonoklasy Praha-západ
Vrané nad Vltavou Praha-západ
Všenory Praha-západ
Zbuzany Praha-západ
Zlatníky-Hodkovice Praha-západ
Zvole Praha-západ

Obec Okres Obec Okres

PROČ KANDIDUJI: 
Chci dostat smlouvy kraje pod veřejnou kontrolu, zamezit jejich nevýhodnému uzavírání

a získané prostředky investovat do slibných projektů. Zkušenosti z mé advokátní praxe a půso-
bení v pozici členky rady města Hořovice mi skládají poměrně realistický obrázek, jak města hos-
podaří se svěřenými prostředky a jak si počínají při uzavírání smluv s dalšími subjekty. Prosazuji dů-
slednou kontrolu uzavíraných smluv – nemalou částku z rozpočtu kraje lze uspořit dobře ošetřený-
mi smlouvami a ušetřené prostředky lze zase investovat do projektů, na které kvůli korupci a často
nehospodárnému nakládání nezbylo. 

A PROČ ZA TOPKU? 
Je to slušná strana, kde jsou vzdělaní lidé bez vedlejších ambicí a zájmů. Chci je podpořit, protože v nich mám oporu pro svůj hlavní cíl

– efektivnější nakládání se svěřenými zdroji kraje.

Mgr. RENATA WACHTLOVÁ
47 let, advokátka, radní, Hořovice21

PROČ KANDIDUJI: 
Začínal jsem jako zedník, elektrikář a instalatér a vím, co znamená něco vlastníma rukama

vybudovat a být na to hrdý. Postavit chci i zdravý kraj. Ten potřebuje soustavu dobře fungujícího
vedení na radnicích jednotlivých měst, stejně jako každá budova potřebuje mít pevné základy. Schop-
né vedení dokáže rozvíjet sportoviště i zázemí občanské vybavenosti a vzniká tam i řada kvalitních
kulturních akcí. Komunikace s lokálními radnicemi a jejich motivace je pro silný kraj stejně důleži-
tá jako dobře promyšlená dlouhodobá strategie. Je nutné nebýt v závěsu bouřlivého rozvoje, ale na-
opak vytvářet trvalé hodnoty a dívat se o deset let vpřed. A přesně tak já pracuji.

A PROČ ZA TOPKU? 
Asi je to naivní představa, ale u mě je to víra v demokracii. Věřím, že v TOPce mohu formovat své okolí k lepšímu. 

FILIP KAŠTÁNEK
46 let, marketingový manažer v zemědělství, zastupitel, Liteň44

PROČ KANDIDUJI: 
Nadávání u piva už bylo dost. Mnohem více

mi vyhovuje věci skutečně měnit. Moje dvě děti
Filip a Eliška se pomalu chystají do školních la-
vic a já jsem zjistila, že poblíž domova nemáme
školu, která by vyhovovala mým představám,
držela krok s moderními trendy ve výchově a ref-
lektovala potřebné změny ve společnosti. Nejlep-

ší způsob, jak věci změnit k lepšímu, je jít a udělat, co je potřeba, třeba i otevřít novou
školu. Takových rodičů je čím dál víc, a tak vznikla dobrá parta nadšených rodičů a spo-
lečně zakládáme základní školu v Litni u Berouna se všemi 9 třídami jako neziskovou or-
ganizaci. Vidím velký smysl v projektové výuce a záleží mi na tom, aby děti trávily hod-
ně času na čerstvém vzduchu. Už vím, jaký je to pocit, stát u zrodu tak velkého závazku
a jak těžké je dojít až na ten pomyslný start k lepší budoucnosti. Teď chci být u toho, až
konečně dotáhneme do konce smysluplné projekty uprostřed srdce Čech. 

A PROČ ZA TOPKU? 
Protože dává pojmům smysl. Často někde slýcháme hesla jako občanská společnost,

demokracie, boj s korupcí a podobně. Tyto pojmy se mi však zdají být prázdné a nena-
plněné. Chci to změnit a v TOPce cítím energii a chuť měnit věci k lepšímu.

LENKA KOTKOVÁ, DiS.
35 let, manažerka kvality v realitní
společnosti, Králův Dvůr

35

Zdravotníci jsou SKRYTÝMI SPONZORY
českého zdravotnictví, říkáprof.TomášTrč,

Pracujete a žijete v Praze, ale pokud
si člověk přečte váš životopis, zjistí,
že jste vlastně Středočech. Jak to?

Narodil jsem se na Kladně a prvních
patnáct let jsem s rodiči prožil tam. Po-
tom jsme se přestěhovali do Vlašimi, což
je také ve Středočeském kraji. Teprve po
skončení vysoké školy, kterou jsem stu-
doval v Praze, jsem už zůstal v hlavním
městě, kde tedy žiju od roku 1982.
Kterou část Středočeského kraje
máte nejraději?

Určitě to Vlašimsko. Prožil jsem tam
krásné období svého života. Bylo to po
roce 1968, kdy naše rodina měla problé-
my, protože tatínek i maminka se během
Pražského jara výrazně politicky angažo-
vali, oba byli vyhozeni ze zaměstnání
a mě nechtěli nikde přijmout na střední
školu. V této situaci jsme se přestěhovali
do Vlašimi, kde jednak mně bylo umož-
něno studovat na gymnáziu a také pro ro-
diče se našla docela rozumná práce.
Bydleli jsme v hájovně, což pro kluka
z Kladna bylo úplně úžasné. Měl jsem
dokonce vlastního psa! A navíc je na
Podblanicku moc hezká krajina. Takže
mám mnoho důvodů, proč ten kraj milu-
ji a proč jsem tam rád. Druhým místem,
kam se rád vracím, je ovšem také Be-
rounsko. Naše rodina měla chalupu ve
Žloukovicích, kam jsem vždy moc rád
jezdil. Oblíbil jsem si zejména řeku Be-
rounku, její malebné okolí i zdejší lidi.
Je to, že vaše rodina v minulosti pro-
šla politickou perzekucí, důvodem,
proč se vy sám chcete politicky an-
gažovat a ucházíte o místo v Senátu?

Myslím si, že hlavním důvodem to ur-
čitě není. Skutečný důvod vidím spíš
v tom, že bych rád přispěl k určitému
zlepšení kulturní a politické úrovně
v naší republice a rád bych také podle
svých možností zasáhl do správy věcí ve-
řejných. Nebaví mě o problémech disku-
tovat v hospodě u piva – může se tak sice
tříbit diskuse, ale určitě se tam nic nevy-
řeší. Proto jsem se rozhodl vstoupit do
politiky. Myslím si, že tak budu mít větší

možnost, jak do běhu věcí zasáhnout,
než jakou mám coby přednosta kliniky.
Kdybyste měl kouzelnou hůlku, kte-
rá by vám umožnila ovlivnit v Se-
nátu jedinou věc, jediný zákon – co
by to bylo? Co vás nejvíc trápí?

Věcí, se kterými nesouhlasím a rád bych
je ovlivnil, je celá řada. Když se ale za-
myslím, co mi vadí nejvíc, je to nejspíš fi-
nancování péče ve zdravotnictví. Vadí mi
ta neprůhlednost, to naprosto neekono-
mické chování, kdy nikdo neví, kolik co
stojí a všechno je hrozně drahé, aniž by
někde byla vyčíslena nějaká skutečná
cena. Děje se to na úkor zdravotnického
personálu. Lékaři, sestry a další zaměst-
nanci v oboru jsou podle mého názoru
vlastně skrytými sponzory českého zdra-
votnictví. Peníze, které by měli dostat za
svou práci, se vkládají do zdravotnického
systému, protože tam neustále chybějí.
Tohle je asi hlavní bod, který bych chtěl
kouzelnou hůlkou vyřešit. Nastavit zá-
kladní ekonomické zákony – tolik to stojí,
tolik se za to musí zaplatit, a na to se tedy
musí vybrat. V rámci nikoli pojištění, pro-
tože to žádné pojištění není, je to daň, tak-
že v rámci daně. A ta daň musí mít nějaká
pravidla a nemá se měnit. Ale to považuji
za úkol opravdu téměř nadlidský, k jehož
uskutečnění bychom velmi potřebovali
nejspíš právě tu kouzelnou hůlku.
Lékaři se mezi senátními kandidáty
objevují v dlouhodobém horizontu
relativně často. Proč k tomu dochází
a proč tolik z nich uspěje?

Lékaři většinou mají nepředstíraný zá-
jem, aby se zlepšilo zdravotnictví a aby
i politická kultura postoupila trochu ku-
předu. A uspějí pravděpodobně proto, že
mají důvěru. Jestliže jim lidé věří v am-
bulanci, na operačním sále nebo při tera-
pii, věří jim také, že v Senátu budou dob-
ře pracovat. Já vím, je vždy obtížné co-
koli slibovat, protože situace kolem
politických rozhodnutí bývá často kom-
plikovaná a okolnosti člověka leckdy tla-
čí jinam, než měl původně v úmyslu. Ale
věřím, že právě lékaři do toho jdou sku-

Svobodu pacienta rozhodovat o svém zdraví a volit si léčbu vnímá
jako jednu z důležitých společenských hodnot. Svým vstupem do
politiky usiluje mimo jiné o zvýšení úrovně české politické kultury.
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA (61), přednosta Kliniky dětské
a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, v bar-
vách TOP 09 usiluje o senátní křeslo za obvod Beroun.

tečně s upřímnou snahou něco změnit
k lepšímu.
Čemu se věnujete ve svém volném
čase?

Mám spoustu zálib. Jsem ortoped – a or-
topedie je mezi lékařskými specializace-
mi známá jako, řekněme, rukodělný obor,
s nadsázkou ji lze označit za cosi mezi ka-
menictvím a truhlářstvím. Práce rukama
mě nesmírně baví, zejména rád pracuji se
dřevem. Rád si ručně vyrábím věci, které
potom používáme třeba na chalupě. Také
jsem vášnivý čtenář. Čtu všude, kde to jen
trošku jde. Čtu všechno od beletrie po li-
teraturu faktu a věnuji tomu spoustu času.
Samozřejmě musím mnoho času věnovat
také odborné literatuře. Navíc jsem šéfre-
daktorem nebo členem redakční rady čtyř
oborových časopisů, a s tím souvisí po-
vinnost přečíst si všechny texty k publika-
ci, takže i to mi zabírá nějaký čas. Ale je
to také čtení a baví mě to. A nakonec –
mám rád také některé aktivní sporty. Hra-
ju tenis, lyžuji a nesmírně rád jako turista
chodím po kopcích.
Vstup do politiky bude pro vás dal-
ším časovým výdajem. Jste si jist, že
bude mít smysl?

Časová zátěž to bude určitě, ale já se na
tu práci docela těším. Vnímám to jako
něco nového, co si mohu vyzkoušet.
Uvidím, jak to funguje, jak rychle se do-
kážu zorientovat a začít pracovat. Nebo-
jím se, že by mi chyběl čas. Jsem zvyklý
pracovat dvanáct hodin denně, tak si ho
jistě dokážu najít. Martina Řehořová

KANDIDÁTI Z NAŠEHO REGIONU:

lékařakandidátTOP09do SenátuzaobvodBeroun


