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Ilona Mauritzová není jen osobnost 
z univerzitního prostředí
Často slyšíme nářky, že v politice chybí osobnosti s patřičnými 
zkušenostmi z důležitých oborů mimo politický svět. Občané 
si přejí, aby do veřejných funkcí vstoupili i ti, kteří již něco 
dokázali ve svých profesích. Letošní sněmovní volby mohou 
minimálně v našem kraji jejich přání naplnit. Občanští de-
mokraté totiž nominovali do čela své poslanecké kandidátky 
v Plzeňském kraji děkanku plzeňské Fakulty zdravotnických 
studií Ilonu Mauritzovou, která patří mezi významné akade-
mické osobnosti Západočeské univerzity. 

Úspěšná rektorka 
Veřejnost ji zná také jako rektorku, která 
v  nedávné minulosti čtyři roky úspěšně 
vedla celou plzeňskou univerzitu, přes-
tože ji ve funkci zastihlo nelehké období, 
v němž musela mimo jiné řešit mediálně 
sledovanou kauzu Právnické fakulty či po-
kles peněz směřujících do vysokého škol-
ství. Přesto dokázala docentka Mauritzová 
na  univerzitě rozjet a  úspěšně dokončit 
hned několik významných projektů a Zá-
padočeská univerzita pod jejím vedením 
ještě posílila svoji roli důležité instituce 
ve veřejném životě nejen Plzně, ale celého 
našeho kraje. 

Zkušenosti 
se zdravotnictvím 
Není to ovšem pouze oblast školství, v níž se 
Ilona Mauritzová díky svým bohatým zkuše-
nostem velmi dobře orientuje. Jako děkanka 
fakulty, která připravuje například zdravot-
ní sestry nebo záchranáře, má totiž logicky 

velmi blízko také k  další oblasti, která zají-
má každého z  nás – ke  zdravotnictví. „Po-
třebujeme systém kvalitního zdravotnictví, 
v němž se nikdo nebude bát, že zůstane bez 
poskytnuté péče, až ji bude potřebovat,“ říká 
Ilona Mauritzová, která na  podzim povede 
do voleb silnou kandidátku občanských de-
mokratů jako nestraník. 

Ilona Mauritzová má ovšem také bohaté 
zkušenosti z  podnikatelské sféry. Po  studiu 
na plzeňské pedagogické škole a krátké pra-
xi v oblasti tělovýchovného školství se totiž 
sama pustila do  podnikání. Již v  roce 1991 
začala v  Plzni budovat nejprve soukromou 
střední a  poté i  vyšší zdravotnickou školu. 
O  tom, jak byla její zakladatelka se školou 
spojena, svědčí i to, že se pro školu nejenom 
mezi studenty vžila přezdívka „Mauritzov-
ka“. 

Později si navíc Ilona Mauritzová připsala 
v oblasti soukromého školství pozoruhodný 
primát, když opět v  Plzni založila vysokou 
školu zdravotnickou. Jednalo se totiž o  vů-
bec první soukromou zdravotnickou vyso-

kou školu v celé České republice. Její úspěch 
potvrdil fakt, že se tato „její“ škola později 
včlenila pod Západočeskou univerzitu v Plz-
ni a  transformovala se do  Fakulty zdravot-
nických studií, v jejímž čele Ilona Mauritzo-
vá stanula jako děkanka.

Absolvent v každé zá-
chrance
Diplom s  jejím jménem má dnes proto 

mnoho úspěšných absolventů nelékař-
ských zdravotnických oborů. „Když vi-
dím, jak jede po  Plzni nebo jinde v  kraji 
třeba záchranka, často si uvědomím, že 
se v posádce najde téměř jistě někdo, kdo 
vystudoval některou ze škol, v nichž jsem 
působila,“ popisuje svou zkušenost Ilona 
Mauritzová.

Dodnes jí zkušenost z doby, než vstou-
pila na  akademickou půdu Západočeské 
univerzity, pomáhá rozumět starostem, 

které mají živnostníci a  majitelé malých 
a středních firem. „Dobře si stále pamatuji, 
jak takové firmy ovlivňují neustálé změny 
zákonů či stále nové vyhlášky a regulace,“ 
říká žena, která má tu výhodu, že řídila jak 
malou soukromou firmu, tak veřejnou in-
stituci s  několikamiliardovým rozpočtem. 
To jí může výrazně pomoci i  v  nové roli, 
kdy jako nestraník kandiduje za  občan-
ské demokraty s  podporou Soukromníků 
do Poslanecké sněmovny. 

Silně obsazená kandidátka občanských demokratů není je-
diným trumfem „modré“ strany v Plzeňském kraji. Tradiční 
pravicová strana prosazuje také konkrétní program pro zlep-
šení života v našem kraji.

Jeden ze základních kamenů programu 
ODS tvoří školství. Školy musí podle líd-
ryně Ilony Mauritzové žáky a  studenty 
vzdělávat a  připravovat na  jejich profesi, 
nikoli mladé lidi převychovávat. I do škol-
ství patří podle jejího názoru konkuren-

ce a  i  na  tomto poli si podporu zaslouží 
úspěšné školy a  úspěšní učitelé v  nich. 
„Jsou to právě oni, kdo zvyšují kvalitu celé-
ho vzdělávacího systému. Navíc se nesmí-
me bát zasáhnout do přehnané byrokracie 
a čelit regulačním experimentům. Musíme 

podporovat, a  to i  finančně, takové vzdě-
lání, které lidem přinese kvalitní uplat-
nění na  trhu práce a  zároveň tak přispěje 
k  tomu, že bude Česká republika připra-
vena na výzvy budoucnosti,“ má jasno, jak 
dál ve školství, docentka Mauritzová.

Změny ale potřebuje i  oblast středního 
a základního školství. „Letošní zkušenosti 
se státními maturitami, kdy studenti dosta-
li výsledky písemné části pozdě a následně 
se vrší stížnosti na způsob jejich opravová-
ní, dokazují, že státní maturity potřebují 
změny,“ říká další z kandidátů ODS v pod-
zimních sněmovních volbách, plzeňský ná-
městek Martin Baxa, který kandidátní listi-
nu „modrých“ podporuje z pozice číslo tři.

Ani v jeho případě se nejedná o teoretic-
ké úvahy, ale o praktické zkušenosti. Mar-
tin Baxa totiž ani jako primátor či později 
náměstek v Plzni a na kraji nepřestal učit 
na  jednom z  plzeňských gymnázií, takže 
zná problémy oblasti, která předurčuje 
naši budoucnost, opravdu z první ruky. Jak 
díky konkrétním řešením, tak díky zmíně-
ným osobnostem bude oblast školství jistě 
jedním z  trumfů občanských demokratů 
v Plzeňském kraji.

Prosazujeme zájmy obcí
Není to ovšem pouze oblast školství, v níž 
se kandidáti ODS v čele s  Ilonou Maurit-
zovou díky svým bohatým zkušenostem 
velmi dobře orientují. Dvojkou kandidátky 
bude poslanec a  dlouholetý místostarosta 
Kdyně Vladislav Vilímec. Ten opakovaně 
dokázal, že je v Poslanecké sněmovně plat-
ným zástupcem našeho kraje. V  zákoně 
o rozpočtovém určení daní například pro-
sadil více peněz obcím, které zřizují ško-
lu, současně ale zabránil jiným návrhům, 
které by poškodily ostatní menší obce. 
„Naším zájmem je, aby systém financování 
obcí byl stabilní a spravedlivý a nerozeví-
ral nůžky mezi malými a velkými obcemi,“ 
říká k  tomu Vladislav Vilímec a  dodává: 
„Snažíme se také bránit samosprávu proti 
atakům levicových a populistických politi-
ků a bojovat proti bezdůvodnému omezo-
vání radnic a přenášení pravomocí na cen-
trální úřady v Praze. O životě v obci by měli 
rozhodovat především lidé, kteří jsou tam 
doma.“

Podporujeme vzdělání, které 
nebude jen do šuplíku

Kdo chce dát hlas pravici, má jenom jednu možnost. Jis-
totu zisku mandátu mají totiž v Plzeňském kraji napravo 
od středu pouze občanští demokraté. Ostatní strany hlá-
sící se k pravici či pravému středu buď bojují s celostát-
ní pětiprocentní hranicí, nutnou pro vstup do Poslanecké 
sněmovny, nebo dosahují jen takové podpory, že by ne-
musely v našem kraji dosáhnout na jediný mandát. To síla 
občanských demokratů je jasnou garancí, že s nimi pravi-
cový hlas nepropadne a že se za zájmy našeho kraje budou 
v Praze bít i pravicoví poslanci. 
Silnou stránku kandidátů občanských 
demokratů v  Plzeňském kraji tvoří 
jejich přesvědčivý program plný kon-
krétních řešení, která zlepší život v na-
šem regionu. „Prosazujeme snížení 
daní a odvodů, které zvýší platy všech 
zaměstnanců o  sedm procent,“ před-
stavuje jeden z  taháků „modrého“ vo-
lebního programu lídryně kandidátky 
ODS a děkanka Fakulty zdravotnických 
studií Západočeské univerzity v  Plzni 
Ilona Mauritzová. 

Kandidáti od nás
Silná kandidátka se pozná i podle toho, 
že občanští demokraté si do čela nemu-
seli postavit politika, který nemá kon-
krétní vazbu na náš kraj. U ODS naopak 

platí, že její kandidátka číslo 1 – Ilona 
Mauritzová – s  Plzní a  Plzeňským kra-
jem spojila celý svůj profesní život. To-
též platí i o dalších čelných kandidátech 
„modré“ listiny – místostarostovi Kdyně 
a poslanci Vladislavu Vilímcovi nebo sta-
rostovi Vejprnic Pavlu Karpíškovi. „Plzeň-
ský kraj potřebuje poslance, kteří nemají 
naše problémy pouze načtené z  médií 
a  úřednických analýz, ale takové, kteří 
tu žijí a mají doslova pod kůží to, co nás 
tady trápí,“ komentuje skutečnost, že 
některé strany vedou do voleb lidé, žijící 
mimo Plzeňský kraj, Martin Baxa, který 
působí jako plzeňský i krajský náměstek 
a  kandidátní listinu občanských demo-
kratů podporuje z  jejího třetího místa. 
V Plzeňském kraji jako tradičně platí, že 
silná pravice je tu jen jedna.

Tradiční krajská pravice: 
JEDINÁ PRAVÁ VOLBA

DĚKANKA KANDIDUJE
 DO SNĚMOVNY
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Modrá vlna dorazila i do našeho kraje

MUDr. et ThMgr. 
Marcel Hájek, 
Ph.D., FICS., 52 let, 
chirurg, intenzivista

Mgr. Hynek 
Říha
47 let, starosta 
města Poběžovice

Pavel 
Sklenář
50 let, provozní
vedoucí v gastronomii

Mgr. Marcela 
Sobotková
55 let, učitelka na 
základní škole

Mgr. Radka Trylčová 
42 let, radní Plzeňského 
kraje pro oblast živ. 
prostř. a zemědělství

Ing. Jiří Jindra 
51 let, člen předsednic-
tva Strany soukromníků 
ČR, živnostník, IT technik

Mgr. Michal 
Sedláček, MFA
50 let, 
diplomat

Mgr. Petr 
Fornouz 
49 let, ředitel 
základní školy

Ing. Zdeněk Mádr
60 let, místostaros-
ta městského obvodu 
Plzeň 4

JUDr. Marcela 
Krejsová, 59 let,  
1. náměstkyně hejtmana 
Plzeňského kraje

doc. PaedDr. Ilona
Mauritzová, Ph.D.
57 let, děkanka Fakulty 
zdravotnických studií ZČU 

Ing. Michal 
Šnebergr, 59 let, 
starosta města Železná 
Ruda, živnostník

Ing. Vladislav
Vilímec
54 let, poslanec, místo-
starosta města Kdyně

Ing. Jiří Šneberger
57 let, bývalý
primátor města
Plzně

Mgr. Martin Baxa
42 let, 1. náměstek 
primátora města Plzně, 
učitel na gymnáziu

Mgr. Jan Šašek
33 let,
místostarosta
města Rokycany

Ing. Mgr. Pavel
Karpíšek
48 let, starosta
obce Vejprnice

Pavel Havlíček
55 let, člen Strany sou-
kromníků ČR, živnostník, 
řezník-uzenář

Mgr. Pavel 
Šindelář, 36 let, 
technický náměstek pri-
mátora města Plzně

Jan 
Poduška
68 let, starosta
města Blovice


