
Vladimír Strouhal, 43 let, podnikatel 
Do Ohrobce (resp. na Károv) jsem 
jezdil od narození na chatu, pak 
jsem tady střídavě bydlel a od roku 
2014 zde mám trvalé bydliště. 

Co se týče mých profesních zkušenos-
tí, již dvacet let podnikám v oblasti 
informačních technologií. Zajímá 
mě sport, lidé, kultura a tradice. Jsem 

členem SDH Ohrobec a členem zásahové jednotky Ohrobec-
kých hasičů. Organizuji sportovní akce a spolu s dalšími hráči 
reprezentujeme Ohrobec na nohejbalových turnajích. Pomá-
hám při organizaci společenských akcí (divadlo, čarodějnice, 
dětský den) a v těchto aktivitách chci pokračovat i nadále.

Poslední tři roky jsem i členem zastupitelstva. Se součas-
ným zastupitelstvem se však názorově míjím. Mé představy 
o fungování služeb pro občany jsou odlišné. S některými 
rozhodnutími současných zastupitelů jsem nesouhlasil 
a mám za to, že řešení různých projektů mohlo být mno-
hem praktičtější, zajímavější a klást větší důraz na budouc-
nost. Bohužel jsem byl vždy přehlasován, takže jsem pláno-
vání budoucích projektů nemohl ovlivnit. Pochopil jsem, 
že bez podpory podobně smýšlejících lidí to nepůjde, a tak 
jsem se rozhodl kandidovat s lidmi, se kterými se názorově 
shodneme a chceme pro Ohrobec lepší budoucnost. 

Ing. Monika Keřková, MPA,
37 let, dotační specialista 

Většinu svého života jsem prožila 
zde v Ohrobci, tady jsem doma. 

Vystudovala jsem obory Finance, 
Eurospráva a Veřejná správa a samo-
správa krajů, měst a obcí. Pracuji na 
Rektorátu Univerzity Karlovy jako 
projektový manažer. Evropským do-
tacím jsem se věnovala i během svých 

předchozích zaměstnání (enovation s.r.o., Magistrát hl. m. 
Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj). Ve svém volném čase 
se kromě čtení a dalšího vzdělávání věnuji zejména kynologii 
(mám vlastní chovatelskou stanici plemene Hovawart).

Během mého působení v zastupitelstvu jsem se věnovala 
zejména ekonomickým záležitostem a dotační politice, 
v čemž bych ráda nadále pokračovala. Jsem přesvědčena 
o tom, že při správném vedení obce a zejména za využití 
potřebných dotačních titulů, se kterými již mám zkuše-
nosti, se nám v Ohrobci může vést ještě lépe. Ráda bych 
také prosadila větší transparentnost jednání zastupitelstva 
obce mj. zpřesněním uveřejňovaných programů jednání 
tak, aby z nich bylo na první pohled zřejmé, o čem se 

bude jednat a co se bude schvalovat, a dále také třeba za-
vedením pevných termínů řádných jednání zastupitelstva.

Libor Palas, 56 let, OSVČ
Můj vztah k naší obci se upevnil již 
v dětství, kdy jsem zde s rodiči 
trávil téměř veškerý volný čas. Od 
roku 2016 zde bydlím a mám zde 
i trvalý pobyt. 

Mám 2 děti, které jsou již dospělé. 
Mezi mé koníčky patří potápění, 
lyžování, golf, kultura a cestování. 

Zúčastňuji se aktivně zejména sportovního dění, ale rád 
se podílím i na společenském životě obce. Praktický celý 
svůj život pracuji ve stavebnictví, nejen v projektové 
oblasti, ale i v oblasti realizace staveb.

Díky svému profesnímu zaměření bych chtěl jako člen 
zastupitelstva přispět zejména k rozvoji občanské vyba-
venosti naší obce a podílet se na řešení obecních investic 
tak, aby byly smysluplné, určené pro všechny občany 
a zaměřené na budoucnost.

Marie Hrdá, 48 let, obchodní 
a marketingový specialista

V Ohrobci-Kárově trvale žiji od 
roku 2007 se svým manželem 
a třemi dětmi. Mezi mé záliby patří 
sport, kultura a networking.

Podnikáme jako malá rodinná fi rma 
v oblasti reklamního a zakázkového 
textilu a zdravé výživy. Celou svou 
profesní kariéru se věnuji obchodním 

aktivitám. Posledních osm let jsem zaměstnaná jako 
obchodní a marketingová manažerka sociálního podniku, 
který zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Věnuji 
se zde také správě sociálních sítí, fundraisingu a propagaci 
sociálního podnikání. Jsem autorkou a organizátorkou 
Řevnického rodinného festivalu Hravě a zdravě, ale 
podílím se i na dalších benefi čních akcích. 

Své zkušenosti bych ráda uplatnila v místní komunální 
politice. Před 3 lety jsem založila na sociálních sítích skupinu 
„Sousedé z Dolnobřežanska“ na podporu komunitního 
života v regionu, která má aktuálně přes 2600 členů. Ráda 
bych i nadále propojovala místní obyvatele s obyvateli 
z okolí, organizovala kulturní, sportovní a společenské 
akce. Chtěla bych se zaměřit zejména na snadno dostupnou 
informovanost všech občanů a zlepšení infrastruktury obce.
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Roman Linhart, 40 let, technik STK
V Ohrobci bydlím od roku 2009, ale 
jezdil jsem sem již od narození 
s rodinou.

Vyučil jsem se automechanikem 
a po celý život jsem pracoval 
v odvětvích různého technického 
zaměření. V současné době pracuji 
jako technik STK. Mám tři děti, 

jsem dobrovolný hasič a mezi moje koníčky patří kutilství 
všeho druhu (rád tvořím rukama) a ze sportů volejbal.

Do zastupitelstva jdu hlavně proto, abych příznivě ovlivnil 
vývoj naší obce, zejména co se týče budoucnosti našich 
dětí. Nabízím otevřenost a komunikativnost, chci zlepšit 
společenské dění v obci a rád pomohu jak s dohledem 
nad jakoukoliv technikou ve správě obce, tak i s poraden-
stvím nebo  jinými technickými záležitostmi.

Zdeněk Vaněk, 74 let, důchodce
V Ohrobci-Kárově bydlím
od roku 2012.

Narodil jsem se v Praze, vystudoval 
jsem stavební průmyslovou školu, 
po roce 1989 jsem získal autorizaci 
v oboru pozemní stavby. Prakticky 
celý život se živím jako stavební 
dozor nebo stavbyvedoucí. Jsem 

ženatý, toho času již v důchodu. V současné době však 
stále občas provádím stavební dozor či stavbyvedoucího 
jako OSVČ. Celý život jsem sportoval, zajímal se o kulturu 
i dění ve společnosti. Nikdy jsem nebyl v žádné straně, ale 
nyní cítím, že i v tomto směru by to chtělo změnu. 

Vzhledem ke své profesi a zájmům mám určitě co 
nabídnout při zvelebování obce (zejména ohledně 
nové výstavby), nebo organizaci sportu a dalších 
volnočasových aktivit.

Eva Bartecká, Msc. MBA,
49 let, podnikatel 

Od roku 2017 působím jako mentor, 
kouč a poradce v oblasti 
strategického řízení lidských zdrojů. 
Předchozích 15 let mého profesního 
života bylo spjato s Becherovkou: ve 
fi rmě Jan Becher – Pernod Ricard 
jsem zastávala pozici personální 
ředitelky, poté – už v pařížské 
centrále – ředitelky pro rozvoj 

talentů v regionu Evropa, Afrika a Blízký východ. Po 
návratu ze zahraničí jsme se s manželem v roce 2019 
usadili v Ohrobci. Chceme zde spokojeně a v klidu žít, být 
součástí místní komunity – a také pro ni něco udělat. 

Do lokální politiky jsem nikdy jít nechtěla, ale názor 
jsem změnila poté, co jsem začala chodit na jednání 

zastupitelstva. Dnes už je mi jasné, že v řízení naší obce 
musíme změnit některé věci, aby se v ní hezky žilo nám 
i příštím generacím. Chtěla bych se zasadit o strategické 
a transparentní plánování rozvoje obce, o pečlivější 
zadávání požadavků pro výběrová řízení, transparentnost 
jejich vyhodnocování a o kvalitu uzavíraných smluv. Je 
alarmující, že v posledních letech nebyl ani jeden jediný 
investiční projekt realizován ve stanoveném čase, kvalitě 
či ceně – většinou byly dokončeny později, někdy byly „za 
pochodu“ měněny a doplňovány (což navyšovalo cenu) 
a naprosto u všech byly placeny vícepráce. A v neposlední 
řadě bych ráda přispěla ke zlepšení komunikace 
se spoluobčany, které bych chtěla více vtáhnout do 
rozhodování o věcech týkajících se nás všech.

Milan Krůček, 46 let, podnikatel 
V Ohrobci žiji od roku 2003. 
Vystudoval jsem střední 
průmyslovou školu a mám jedno 
dítě. Profesí jsem obchodník a toto 
zaměstnání vykonávám již 25 let. 
Mohu tedy nabídnout zejména své 
zkušenosti z oblasti obchodu, 
výběrových řízení a obchodního 
práva. Mou největší připadanou 

přidanou hodnotou pro obec by byla všeobecná znalost 
obchodního prostředí včetně znalostí v oblasti 
nemovitostí, kdy se po mnoha letech praxe považuji za 
profesionála v oboru.

V zastupitelstvu se budu snažit – díky svým manažerským 
zkušenostem z vedení obchodních teamů – zajistit 
větší transparentnost výběrových řízení a výhodnějších 
investičních nákupů z obecního rozpočtu. Zároveň bych 
se rád zaměřil na kvalitní provádění prací dodavatelských 
fi rem v obci, které je placeno z peněz všech občanů.

Petr Vonka, 48 let, podnikatel 
Bydlím s manželkou a synem na 
Kárově již 15 let a předtím jsem 
sem jezdil již jako kluk za babičkou 
na chatu. Károv mám velice rád, 
protože si myslím, že zde žijí skvělí 
lidé a vůbec je to místo jako 
stvořené ke klidnému životu, 
a přitom poblíž hlavního města. 

Mé zaměstnání je neodmyslitelně spojeno s vodou: 
20 let se věnuji podnikání v oboru potápění, jachtingu 
a vodních sportů. Provozuji potápěčský obchod, 
potápěčskou školu a potápěčský katamarán. Mezi moje 
koníčky kromě potápění patří také jachting, plavání, 
četba, hra na klavír a cestování.

V zastupitelstvu mám v plánu hájit a prosazovat zájmy 
obyvatel nejen Ohrobce, ale také Károva. Myslím si, 
že je ke zlepšení ještě mnoho a mnoho věcí a já se chci 
zaměřit konkrétně na nevyhovující komunikace, chybějící 
restauraci, či nedořešené „černé chaty“ apod.
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