Mgr. Libuše Pešlová
VOLTE ČÍSLO 6
Jmenuji se Libuše Pešlová, bydlím s rodinou 25 let Krči. Jsem 20 let zaměstnána, jako
pracovník k veřejnosti v Thomayerově nemocnici. Do ČSSD jsem vstoupila před 10 lety.
Jsem předsedkyní místní organizace 01, Sociálně demokratických žen na Praze 4
a členka Komise zdravotně-sociální při Radě městské části Praha 4.

Proč kandiduji
Zajímají mě názory občanů, sousedů, přátel, ale i politiků. Politiku vnímám, jako službu
a ráda pracuji naplno. Výsledky mé práce vždy byly a jsou pod kontrolou veřejnosti. Jsem
tady doma a je pro mě ctí a radostí pracovat pro náš společný domov, naše rodiče, děti
a vnoučata.

Nemám se za co stydět, nic nemusím tajit. Nepracovala jsem nikdy ve vysoké pozici,
nebyla jsem ani v Dozorčí radě. Nepotřebovala jsem stranickou knížku k tomu, aby mi
pomohla k zaměstnání.

Kandiduji a politicky se angažuji proto, že jen nadávat či žehrat na poměry a kritizovat
ostatní (politiky, občany) mi nepřijde dostatečný podíl na tvorbě prostředí, ve kterém žiji.
Když se mi něco nelíbí, snažím se to měnit, nebo alespoň zkoušet změnit. Nechci být jednou
z těch, kdo bude pouze naříkat, jak to či ono nefunguje, jak by mělo. Proto se snažím, alespoň
do té míry, do jaké je to v mých silách věci ovlivňovat. Ovšem, pokud si budeme všichni
říkat, že to nejde, tak to tak, opravdu vždy bude a můžeme to rovnou zabalit. Nač se pak
vlastně o cokoliv snažit? Do politiky přece podle všeobecně zažitých klišé vstupují jen lidé,
kterým jde o moc, o peníze, či korýtka. Anebo o vše dohromady? V médiích přece slýcháme

jen o politicích, kteří nedodržují sliby, mění názory, či ještě hůř zneužívají svého postavení a
dokonce kradou. Nabýváme pak mylného dojmu, že politika je prohnilá až do základu a
„obyčejný“ člověk v ní nenajde místo. A přitom na radnicích mnoha měst a obcí, ale i v
Poslanecké sněmovně či Senátu, se najde celá řada pracovitých a skandály nezatížených žen a
mužů, kteří svou práci odvádí kvalitně a s ohledem na společnost, nikoliv jen vlastní
peněženku.

Vím, že i o tom je život v politice. Ale nejen v ní. Každý přece děláme něco pro to, aby se
žilo lépe nejen nám, ale třeba i našim rodinám, dětem, přátelům. Ať už je to jakákoliv činnost,
která neškodí druhým, má smysl ji dělat právě pro utváření lepšího prostředí, ve kterém
žijeme.

Já svoji 35 letou životní praxi a zkušenosti mohu přenést v současné době na radnici
městské části. Ať se jedná např. o zdravotně-sociální a rodinnou oblast, oblast školství,
životní prostředí nebo projekty zaměřené na zlepšení života sociálně znevýhodněných dětí,
jejichž rodiče se o ně mají potíže postarat, tak si za svoji práci stojím, věřím a vím, že je
smysluplná a naplňuje mě. Někdy je to drobnost, jindy velký čin, dohromady je to vytváření
místa, kde se žije dobře.
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