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Kdo jsou naši kandidáti 
     

 

 

 

 

 

Pavel Klíma, lídr kandidátky v Malšicích 

Ředitel školy a aktivní výtvarník se narodil v roce 1971. Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích a už patnáctým rokem vede Základní školu a Mateřskou školu 

v Malšicích. Věnuje se rovněž rozvoji hospicové péče. Řadu let je zastupitelem Malšic a od roku 2016 
také členem krajského zastupitelstva, kde je i předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost. 

Kryštof Kothbauer, lídr kandidátky v Táboře 

Projektový manažer a lídr táborské kandidátky se narodil v roce 1989. Vystudoval mezinárodní vztahy 

a sociologii na Masarykově univerzitě v Brně, působil také na univerzitách v Izraeli a Istanbulu. Pracoval 

pro Úřad vlády ČR nebo pro Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest. V současnosti 

má v rámci své živnosti na starost několik projektů výstavby komerčních nemovitostí. Členem TOP 09 

je od jejího vzniku v roce 2009. 

Zdeněk Kozlíček, lídr kandidátky v Soběslavi 

Projektový manažer a vedoucí laboratoře v malé společnosti se narodil v roce 1978. Vystudoval 

ekologii a věnuje se výzkumným projektům v oblasti životního prostředí. Inicioval také vznik komise pro 

odpady města Soběslav. Je velkým podporovatelem veřejného života v rámci spolku Soběslávka a již 

několikátým rokem se v Soběslavi podílí na Noci kostelů. 

Václav Matějů, lídr kandidátky ve Veselí nad Lužnicí 

Rodákovi z Veselí nad Lužnicí je 43 let. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze ve vedení města 

působí už od roku 2006 veskrze jako místostarosta. Předtím pracoval v místní dřevozpracující firmě 
nebo se věnoval zavádění systémů jakosti a systémů ochrany životního prostředí. Už od vzniku TOP 

09 je jejím členem. 

Štěpán Ondřich, lídr kandidátky v Bechyni 

Lídr kandidátky v městě Bechyně se narodil roku 1977. Je absolventem Teologické fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích. Působí jako ředitel Kulturního střediska města Bechyně. Od roku 

2014 je ve vedení města jako člen zastupitelstva města. 

 

 

 


