
ROZHOVOR Místopředsedkyně 
TOP 09 Markéta Pekarová Ada-
mová se ptala Pavla Klímy, lídra 
jihočeské kandidátky, na jeho 
práci, proč nemá rád bývalou mi-
nistryni školství a jestli jsou vyšší 
učitelské platy nezbytné.

Proč ses rozhodl kandidovat to 
do poslanecké sněmovny?

V první řadě kandiduji jako člověk 
z  praxe,  který  chce  dát  do  pořád-
ku vzdělávání a následně i nastavit 
systém tak, aby dobře fungoval do 
budoucna.  Posledních  15  let  dě-
lám  ředitele  školy  a  to,  co  se  za 
poslední  3  roky  ve  školství  stalo 
pod  vlivem  socialistické  vlády,  to 
jsou  experimenty  na  dětech,  uči-
telích  i  rodičích. Ať  je  to  inkluze, 
povinný  předškolní  rok,  jednot-

né  přijímačky,  povinná  maturita 
z matematiky. Vše jsou polovičatá 
řešení nepodložené potřebou ani fi-
nancemi.

Počkej, změny nejsou podložené 
financemi?

Nejsou.  Místo  toho,  abychom  ře-
šili  vzdělání,  tak  řešíme  rozbitý 
školský  systém.  Školství  je  totiž 
třeba vidět ze dvou úhlů. Školství 
jako  strukturu  institucí  a  školství 
jako vzdělávání, jako něco, co ten 
systém  naplňuje.  A  my  nemáme 
čas řešit vzdělání, tedy to podstat-
né, protože změny současné vlády 
všechny učitele a ředitele, což jsou 
ti,  kteří  mají  být  nositelé  změn, 
zaměstnává  neskutečná  byrokra-
cie např.  s  inkluzí.  Jediná zásluha 
bývalé ministryně Valachové byla, 

že  se  o  tom  slově  začalo  veřejně 
mluvit.  Jenže my  jsme  vozíčkáře, 
autisty, zrakově i jinak hendikepo-
vané děti vzdělávali před Valacho-
vou a budeme i po ní. 

Volali  jsme akorát po průhledném 
a dostatečném financování, protože 

asistenty jsme museli platit z peněz 
ostatních  učitelů. A místo  toho  se 
nám dostalo přeplněných poraden, 
ještě  více  papírování  a  více  práce 
pro kantory, kteří z peněz na inklu-
zi neviděli ani korunu.

Navíc jako předseda školského vý-
boru  Jihočeského  kraje  vidím  do 
financí, vidím, jaký vítr to udělalo 
ve školských rozpočtech krajských 
úřadů.  Protože  o  penězích  rozho-
dují  poradny,  které  ale  nenesou 
žádnou zodpovědnost, a už teď, ve 
třetím čtvrtletí, jsou finance určené 
mj. na inkluzi vyčerpané. 

Peníze  prostě  došly,  ministerstvo 
financí  tvrdí, že další nemá. Když 
jsme  na  to  upozorňovali  před  ro-
kem,  tak  nás  nikdo  neposlouchal. 
Bývalá  ministryně  hlásala,  že  ví 
proč  má  zákon  prosadit  a  že  ho 
prosadí.  Tak  to  vypadá,  když mi-
nisterstvo  vede  právník,  který má 
k  realitě  škol  daleko.  Za  průběh 
inkluze a povinnou předškolní do-
cházku  bych  Valachovou  klidně 
přibil na pranýř.

Volební listy pro jižní Čechy

Klíma: Těším se, až pedagogické fakulty budou prestižní volbou

Září – Říjen 2017

Volím, tedy jsem

Přijď te k volbám
20. 10. – 21. 10. 2017

„Za průběh inkluze  
a povinnou předškolní 
docházku bych 
Valachovou klidně 
přibil na pranýř.“

Pokračování



Opravdu musíme učitelům při-
dat?

Jistě,  nepřicházejí  nám  nový  ko-
legové,  protože  za  takové  nástup-
ní  podmínky  prostě  nechtějí  učit, 
např. matikáři  jsou  luxusní  zboží.  
Kvalitní  učitelé  odcházejí,  a  to  se 
stalo  i  u  nás  ve  škole,  odcházejí 
proto,  že  nejsou  schopni  solidně 
uživit  svoji  rodinu. Proto nevidím 
jinou možnost než plošně zvyšovat 
platy  učitelů.  Společně  s  tím  ale 
i nároky pedagogických fakult. 

Dovolte  malou  zkušenost  z  Dán-
ska, kde  jsem si při  jedné návště-
vě učitelské rodiny povídal s jejich 
osmnáctiletým synem, říkal mi, že 
by rád šel na pedagogickou fakul-
tu, ale pro ohromný převis se tam 
možná  nedostane,  tak  asi  bude 
směřovat na práva nebo medicínu. 

Chápete ten rozdíl? Takové je uva-
žování dánských mladých lidí, kte-
ří  vidí  v  učitelství  perspektivu,  ta 
práce  tam  má  obrovskou  prestiž. 

Jak  společenskou,  tak  finanční. 
A tak by to mělo vypadat všude po 
světě. I u nás. 

Současná  socialistická  vláda  se 
bojí  nechat  rozdělení  navýšených 
financí  na  ředitelích  škol,  vymýš-
lí úřednické komise a pseudokari-
érní řády, které by určovaly, který 
z učitelů je ten nejlepší a zaslouží 
si  větší  odměnu. My věříme  ředi-
telům škol, oni svoje učitele znají 
nejlépe!

Proč by lidé měli volit TOP 09?

Protože TOP 09 je jedinou pravico-
vou proevropskou stranou, která je 
čitelná a konzistentní ve svých ná-
zorech. TOP 09 nemá žádné kříd-
lo, jež by po volbách chtělo převzít 
vládu  s  nedemokratickými  silami. 
Jasně  říkáme,  že  nechceme  jít  do 
koalice  se  stranami,  které  chtějí 
omezit  svobodu. Ať už  je  to hnu-
tí  ANO,  nebo  komunisté.  Česká 
republika  musí  být  více  aktivním 
členem  Evropské  unie,  jinou  va-

riantu  nemáme,  pokud  nechceme 
být opět ruskou gubernií. Víme, že 
EU se musí změnit, ale ne bez nás.  
S námi!

Z  čeho neuhneme před volbami 
i po volbách?

Neuhneme z našeho proevropské-
ho  směřování,  z  obrany demokra-
tických  zásad.  Neuhneme  z  toho, 
aby byl stát  řízen  jako stát a plnil 

základní  funkci  –  tedy  služby  li-
dem. Aby se tady dobře pracovalo, 
podnikalo, aby se dobře cestovalo, 
bydlelo. To všechno má na staros-
ti stát jako servis. Ne systém, kte-
rý od lidí neustále něco bere a pak 
halasně  přerozděluje.  Myslím  si, 
že bohatnout by měli lidé, ne stát.  
A z toho nEUhneme!

rozhovor – pokračování ze strany 1 volební listy

Musíme jít k volbám a jiho-
česká TOP 09 nabízí lék na 
pošramocenou pověst po-
litiků: Máme na kandidátce 
skutečné osobnosti svých 
regionů, lékaře, pedago-
gy, architekty, vědce. Těch 

všech i mě jako ředitele 
školy se ptají: Proč se chce-
te umazat od politiky? Já 
odpovídám: Naopak, svým 
jménem chceme vrátit slo-
vu politik váhu a čest. U nás 
kmotry nenajdete. TOP 09 

je stranou slušných lidí! Tři 
malé strany - Koruna Česká 
(monarchistická strana Čech, 
Moravy a Slezska), Konzerva-
tivní strana a Klub angažova-
ných nestraníků - vědomy si 
důležitosti voleb, se rozhod-

ly nekandidovat samostatně 
do Poslanecké sněmovny 
ČR a podpořit kandidátku 
TOP 09. Dovolte mi před-
stavit vám blíže kolegy  
z čela naší kandidátky.

– Pavel Klíma

Jsme jihočeská TOP 09

Pavel Klíma o Františku Váchovi: Jeho přístup k vědě  
i životu je velmi originální.

„ Já jsme prostě v TOP 09 poznal lidi, se kterými jsem 
ochotný jít na pivo, jsem s nimi ochotný jet na dovolenou, 
a to je v politice důležité, poznat lidi, kterým člověk může 
věřit.“

František Vácha, děkan Přírodovědecké fakulty JU

neuhneme www.top09.cz



Volte číslo 20. Volte TOP 09. www.top09.cz

Pavel Klíma o Tomáši Bouzkovi: Nemá rád kmotry a nebojí se 
jich zeptat!

„Volím TOP 09, stranu, za kterou se nemusím stydět. To, co hlásá, je mi 
vlastní, chci to prosazovat a věřím, že to pomůže téhle zemi!“  
 
Tomáš Bouzek, advokát, vysokoškolský pedagog,
předseda jihočeské TOP 09

Pavel Klíma o Radce Vaňousové: Ví, že zvířata mají i duši, 
a nebojí se to říkat nahlas.

„Ve sněmovně chci posadit zákon proti množírnám psů. Je to neskutečné 
týrání zvířat!“ 

Radka Vaňousová, veterinářka, viceprezidentka  
Komory veterinárních lékařů ČR

Pavel Klíma o Josefovi Knotovi: O chytrých městech toho v ČR ví 
nejvíce! 

„Koncept chytrého města by neměl vypadat tak, že budeme sbírat o každém 
data, lidi sledovat, sledovat auta, sledovat pohyb lidí, to v žádném případě ne. 
Smyslem konceptu chytrého města je sbírat tzv. anonymizovaná data a ta vyhod-
nocovat tak, abychom byli schopni lépe řídit dopravu, lépe řídit městskou hro-
madnou dopravu, lépe řídit vodní hospodářství, v tomto duchu by mě vypadat 
koncept chytrého města.“ 

Josef Knot, místostarosta Písku, 1. náměstek hejtmanky

Pavel Klíma o Martinu Gregorovi: Když potkáte Martina ve 
strakonické nemocnici, podle pejsků a kočiček na jeho haleně 
poznáte, že je primářem dětského oddělení. 

„Neuhneme z té základní myšlenky, že patříme do Evropy. A stejně tak neu-
hneme z prosazování demokracie a demokratických principů v této zemi.“ 

Martin Gregora, primář

kandidáti volební listy



Jihočeská kandidátka TOP 09 do Poslanecké sněmovny

1.  Pavel Klíma 
TOP 09, 46 let, Malšice,  

ředitel školy

3. Tomáš Bouzek 
TOP 09, 42 let, Č. Budějovice, 

advokát

2.  František Vácha 
bez PP, 50 let, Č. Budějovice, 

děkan Přf JU

4. Josef Knot 
TOP 09, 44 let, Písek, 
místostarosta města

5.  Martin Gregora 
TOP 09, 52 let, Strakonice,

lékař

7. Václav Kaska, 
TOP 09, 40 let, Č. Budějovice, 

podnikatel

6. Radka Vaňousová 
TOP, 39 let, Tábor,  
veterinární lékařka

8. Petra Trambová 
TOP 09, 43 let, Písek,  

architektka, radní města

9.  Martin Lobík 
TOP 09, 43 let, Č. Krumlov, 

podnikatel, radní města

11. Jan Bárta 
KČ, 75 let, Praha,  

architekt, radní města

10.  Ludvík Friedberger 
TOP 09, 66 let, Husinec, 

emeritní strojvůdce

12. Vladimír Skotnica 
TOP 09, 54 let, K. Řečice, 

strojvůdce

13. Mirko Jakovljevič  
TOP 09, 57 let, Č. Budějovice, 

lékař

15. Pavel Koutník 
TOP 09, 33 let, Milevsko, 

produktový a obchodní manažer

14. Miroslav Nosek 
TOP 09, 46 let, Bělčice, 

ředitel zemědělské spol.

16. Tomáš Novák 
 TOP 09, 38 let, Č. Krumlov, 

projektant

17. Jaroslav Černý
TOP 09, 67 let, Prachatice, 

důchodce

19. Jiří Lískovec 
TOP 09, 57 let, J. Hradec, 

podnikatel

18. Václav Matějů
TOP, 42 let, Veselí n. L., 
místostarosta, ekonom

20. Rudolf Tyll  
TOP, 45 let, Písek,  

lékař

21. Michal Plamínek 
KAN, 21 let, Drahotěšice, 

student

22. Zdeněk Bezecný
TOP 09, 45 let, Č. Budějovice, 

historik, poslanec

Přijďte k volbám
20. a 21. října 

Děkujeme za váš hlas  

neuhneme www.top09.cz

Zadavatel: TOP 09 Zpracovatel: Moonshot s.r.o.


