Matka, žena, ředitelka, kandidátka
Radka Trylčová, číslo 6

Proti mně sedí útlá blondýnka,
s kterou se čas od času potkávám
na různých akcích. Na první pohled
byste do ní vůbec neřekli, že doká−
že být rázná a umí jít za svou věcí.
Když však zjistíte, že je ředitelkou
Regionální hospodářské komory
Plzeňského kraje, pak vám dojde,
že ani jiná být nemůže. Vždyť se
potkává téměř výhradně s muži,
a tak konstruktivní a přímé jednání
je zcela na místě. Pokud chcete vě−
dět, jak se k takové funkci dostala,
nehledejte v tom žádné tajemství.
„Před lety jsem pracovala na
krajském úřadě a tam jsem měla na
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starosti projekty s podnikateli a spo−
lupráci s hospodářskou komorou.
Ulehčila mi to skutečnost, že i v té
době byla ředitelkou komory žena.
Naučila jsem se systematické práci
pro podnikatele a firmy, seznámila
jsem se s řízením komory a pak už
nebylo tak složité přejít na funkci ře−
ditelky,“ zavzpomínala na své začát−
ky Mgr. Radka Trylčová.
Její vstup do skutečného života
však vůbec nebyl jednoduchý. Jako
svobodná matka dnes již 21letého
syna musela odmaturovat a pak se
rozhodnout, co bude dál… Blízké
okolí však pomohlo, a tak mohla
i jako maminka malého dítěte pokra−
čovat ve studiu na vysoké škole.
„Po pravdě mít dítě tak brzy
jsem rozhodně neplánovala, dnes
jsem ráda, že ho mám. Dělá mi ra−
dost, studuje medicínu v Plzni, tak−
že jsme stále spolu. Má toho ještě
hodně před sebou, ale věřím, že to
zvládne jako kdysi já,“ doufá ma−
minka Trylčová, která díky tomu, že
měla syna brzy, stále ještě nepře−
kročila čtyřicítku.

Jako šéfová a ředitelka má však
jasno – zjistila totiž, že mezi podni−
kateli je stále ještě málo žen,
i proto vzniklo centrum na podporu
jejich podnikání. Regionální komo−
ra se všemožně snaží podnítit ženy
k tomu, aby se správně rozhodly
pro konkrétní formu podnikání, pří−
padně si založily vlastní firmu. Není
to snadné, ženy jsou zodpovědné,
a proto i mnohdy příliš opatrné.
Radka Trylčová ví, co chce, zná
i prostředí, kde vládnou spíše muži.
A tak není divu, že nabídku kandi−
dovat v evropských volbách ne−
odmítla. Na kandidátce ODS zaují−
má šestou pozici, a tak bude hodně
záležet i na tom, zda ji podpoří voli−
či, kteří ji dobře znají. Mohli by, pro−
tože dobře zná prostředí Bruselu,
kde také pracovala.
„Evropská unie se však od na−
šeho vstupu změnila. Některá její
nařízení nás rozhodně nešetří,
je důležité říkat nahlas, že ne vše,
co se v Bruselu rozhodne, je dobré
pro nás. Mým cílem bude snaha
zamezit plýtvání v zemích, na které
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pak ostatní musí doplácet. Je třeba,
aby si také EU uvědomila, že každý
stát má jiné podmínky a řešení,
pro které nemusí být nesmyslná
nařízení z Bruselu ta nejlepší.
Rozumné hospodaření a čerpání
peněz, tím bych se jako poslan−
kyně evropského parlamentu chtě−
la zabývat,“ uvedla R. Trylčová,
která se domluví anglicky, německy
a rusky, teď začala studovat ještě
italštinu.
Možná se její cíle zdají velkolepé,
ale brzy zjistíte, že je to v jádru nor−
mální žena, která chce být dobrou
mámou i šéfovou. V soukromí je
jako každá jiná, má ráda módu, čte
ženské časopisy, zabývá se zdra−
vou výživou, raději vaří než peče,
má ráda bylinky, které sama pěstu−
je. Nesnáší žehlení. K jejím zálibám
patří také historické romány, litera−
tura faktu a encyklopedie a jak říká,
ráda knihy dostává, ale ráda si je
i sama kupuje.
Taková je kandidátka do Evrop−
ského parlamentu za ODS s čís−
lem 6 – Radka Trylčová.
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