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AŽ 70.000 KÈ

Plzeò + Rokycany + Plzeò-jih - 773 989 835,
Plzeò + Plzeò-sever - 774 420 535,

Klatovy - 775 856 192, Domažlice - 774 797 413,
Tachov - 775 856 261

840 111 177

Předvolební seriál
V seriálu Lídři pod lupou
představujeme jedničky
kandidátek stran a hnutí
v Plzeňském kraji do podzimních
voleb do Poslanecké sněmovny.
V minulých vydáních jsme se
zaměřili na šéfa ČSSD Milana
Chovance, lídra KSČM Jiřího
Valentu, kandidátku ODS Ilonu
Mauritzovou, kandidáta TOP09
Marka Ženíška, Stanislava Antoše
z KDU-ČSL a zástupce některých
menších stran.

INZERCE

LADISLAV VAINDL

PLZEŇSKÝ KRAJ | Ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová pochází z
Karlových Varů a na dětství a dospívání
v západních Čechách ráda vzpomíná.
Teď měla možnost se sem mnohokrát
vrátit, protože kandiduje za hnutí ANO

v Plzeňském kraji a objevuje se tu na
řadě akcí. „Na prázdniny jsme jezdívali
do chodské Hostouně. A jako každé
dítě vzpomínám na tisíce malých i vel-
kých dobrodružství. Dodnes pamatuji
pocit princezny, když jsem jako malá
holka cupitala po barokním mostě přes
Radbuzu v Bělé,“ svěřila se Karla Šlech-
tová.

V Karlových Varech vystudovala ob-
chodní akademii – obor cestovní ruch.
„Právě tam mě začal zajímat svět ekono-
mie i veřejného financování a rozhodla
jsem se studovat čísla a jejich logiku v
Chebu na Západočeské univerzitě. Fa-
kultu ekonomickou jsem dokončila v
Plzni, kde mám stále spoustu přátel a ka-
marádů,“ uvedla Šlechtová.

V této době propadla svému největší-
mu koníčku - rockové hudbě, zejména
metalu. „Když mi zbyde alespoň trocha
času, nenechám si ani dnes ujít žádný
pořádný koncert,“ dodává.

Velkou zkušeností pro ni bylo studi-
um v nizozemském Arnhemu a stáž v
belgické metropoli Bruselu. „Mluvím
plynně anglicky, německy, domluvím
se francouzsky, holandsky a díky spo-
lubydlícím i bulharsky. Když jsme ještě
nebyli součástí Evropské unie, byl po-
byt v Bruselu opravdu zkušenost – stu-

dentka téměř bez peněz, takže jsem si
přivydělávala uklízením a žehlením. V
Belgii jsem získala i své první zaměstná-
ní a zkušenosti jak z fungování meziná-
rodního obchodu, tak i Evropské komi-
se,“ vypráví. Po několika letech v zahra-
ničí se vrátila do České republiky a pra-
covala v soukromých firmách v ekono-
mickém poradenství. „Stále více mě ale
lákalo pomáhat lidem ve veřejné sprá-
vě. Proto jsem se přihlásila do výběrové-
ho řízení a nastoupila na ministerstvo
pro místní rozvoj. Zde jsem připravova-
la dotační programy na období
2014–2020,“ konsta-
tuje.

Rok 2014 byl
pro ni velmi tur-
bulentní. „Na
jaře jsem muse-
la postoupit re-
sekci nervů na
noze. Na mi-
nister-

stvo jsem se vrátila v říjnu 2014. Už
jako ministryně,“ říká Karla Šlechtová,
která je stále svobodná a bez dětí, takže
se podle svých slov práci může věnovat
naplno.

Ze svých politických rozhodnutí si
nejvíce cení toho, když s kolegy dokáza-
la prosadit nový stavební zákon nebo
zákon o důstojném pohřebnictví.

Co prosazuje hnutí ANO v Plzeň-
ském kraji i celostátně? „Hlavně dobrý
život v zemi slušných lidí. Profesionály
na všech úrovních státní správy. Konec
jakékoli formy korupce. Podporu vše-
mu, co pomáhá lepšímu a bezpečnější-
mu životu v České republice. Osobně

jsem odhodlána udělat změny, které
potřebujeme. Kdo mě zná, dobře ví,

že mám odvahu říkat věci, které nej-
sou populární. Mým hlavním cílem

je ale udělat všechno proto, aby-
chom se měli ekonomicky stejně

dobře jako lidé v západ-
ní Evropě. A proč?

Protože si to naši
lidé zaslouží,“
myslí si.

LÍDŘI
POD LUPOU
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KLATOVY | Další speciální výstavu si
pro své návštěvníky připravil klatovský
Pavilon skla. Až do 12. listopadu tady
bude k vidění expozice nazvaná Sklo v
krajce. Její příběh se začal psát již v čer-
venci loňského roku, kdy se členky
Krajkářského klubu Klatovy rozhodly,
že se nechají inspirovat šumavskými
skly ze sbírek Pavilonu skla a vytvoří
na toto téma krajky.

V průběhu dalších měsíců pak své
práce rozvíjely a dokončovaly, až nastal
ten poslední moment, kdy je připravily
pro letošní podzimní výstavu. Do jemné-
ho přediva krajky nitku po nitce zakom-
ponovaly tvary a dekory zejména seces-
ního skla.

Spojení skla a krajky dalo náhle zcela
jiný výtvarný prožitek, který umocňuje
krásu skla i krásu krajky. (lad)

Kandidátka hnutí ANO Karla Šlechtová do voleb do
poslanecké sněmovny za Plzeňský kraj miluje metal
a velkou zkušeností pro ni byla stáž v Bruselu.

Pavilon ukáže sklo v krajce

Profesionálové by měli být ve
všech úrovních státní správy


