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Za Vás i za sebe…

Nezávislý kandidát do Senátu
Sdružení nestraníků

Mgr. Petr Kovač
Rytíř Řádu akademických palem

Proč mne volit

Jako nezávislý kandidát se mohu řídit vlastním úsudkem 
a názory blízkých lidí, nikoli pokyny stranických direktoriátů.

Nikdy jsem nebyl organizován v žádné politické straně, 
a proto nejsem zapleten do žádné z jejich afér.

Vždy jsem se snažil hájit zdravý rozum, obecné morální 
zásady a korektně jednat se svým okolím.

V petici proti mému odvolání z funkce ředitele GML 
ohodnotily tisíce lidí mou dosavadní práci způsobem, 
který mne i dnes dojímá, ale především i dnes zavazuje.

Vážení přátelé, 

pokud si myslíte, že mé rozhodnutí kandidovat do Senátu 
byl správný nápad, povězte to prosím také svým známým 
a přijďte mne podpořit i ve volbách...

Děkuji Vám.
S úctou 

 Petr Kovač

Více najdete na: 

 www.petrkovac.cz



Proč kandiduji

Tomáš Klus ve své písni „Pánubohu do oken“ zpívá mimo 
jiné o Blanických rytířích, na něž u piva čekáme, aby s tím 
vším kolem nás něco udělali…

Nejsem Blanický rytíř, jsem jen Rytíř Řádu akademických 
*palem ...J

Nemohu slíbit, že se mi něco změnit podaří, ale alespoň 
se jednou nebudu muset stydět za to, že jsem se nic 
změnit nepokusil.

Nikdy jsem nestál stranou a vždy, jako student, folkový 
písničkář, učitel i posléze ředitel Gymnázia Matyáše 
Lercha (GML), jsem se snažil bojovat proti lidské hlouposti, 
hrabivosti, bezohlednosti či závisti, ať již přicházely zleva, 
zprava, zdola či shora… a nechci se ani dnes jen tak 
nečinně a bezmocně dívat na věci, které mně 
i ostatním vadí.

GML a lidé v něm jsou pro mne zázemí, zdroj inspirace 
i energie, takže i v případě volebního úspěchu bych si přál 
zůstat jeho ředitelem.

* Rytíř Řádu akademických 
palem – vyznamenání 
udělované ministrem 
zahraničí Francouzské 
republiky za zásluhy 
o rozvoj francouzské 
kultury a jazyka, založené 
19. března 1808 
Napoleonem Bonaparte

 

Kdo jsem

Osobní údaje 
Narozen 11. 11. 1954, 
ženatý, dvě děti

Nejvyšší dosažené vzdělání
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 
obor biologie – chemie (1979)

Zaměstnání
Střední odborné učiliště ve Slavkově u Brna – 
učitel (1980–1987)
Gymnázium Křenová – učitel (1987–1990)
Gymnázium Lerchova (posléze Gymnázium Matyáše 
Lercha) – ředitel (1990 – doposud)

Ocenění 
Francouzské státní vyznamenání – 
Rytíř Řádu akademických palem (2005)

Záliby 
Sport (lyžování, tenis, volejbal, curling, rekreační cyklistika)
Hudba – folkový písničkář – vlastní tvorba i interpretace 
(Porta 1988, Olomoucký tvarůžek, Svojšický Letorost...)
Gymnázium Matyáše Lercha, chalupaření, pobyt v přírodě, 
četba, kino

Členství v organizacích 
Jako dítě v Pionýru a posléze v Junáku, v době studií v SSM
Nyní v ČSTV
Nikdy v žádné politické straně

Program

Jako člověk, který deset let učil na učilišti a pak na 
gymnáziu,  potom dvacet dva let řídil gymnázium na 
Lerchově ulici a především Gymnázium Matyáše Lercha, 
které jsem od základů vybudoval, mohu říci, 
že rozumím školství. 

Jako člověk, který vystudoval Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Karlovy, mohu říci, že vím, co je to ekologie 
a životní prostředí.

Jako člověk, který měl 
svou maminku poslední 
tři roky jejího života doma 
v panelovém bytě a spolu 
s rodinou se o ni staral 
(dožila se věku devadesát 
devět a půl roku), mohu 
říci, že rozumím seniorům 
a jejich potřebám.

Jako člověk, který celý život aktivně 
sportuje (instruktor lyžování, „šalinová 
liga“ ve volejbale, tenis, seniorský 
mistr ČR v curlingu 2012) a nyní i jako 
funkcionář výkonného výboru Českého 
svazu curlingu, mohu říci, že rozumím 
sportu a sportovnímu prostředí.

Přinést co nejvíce pozitivního do čtyř výše uvedených 
oblastí považuji za svůj volební program.

Podporuji i volební program 

Sdružení nestraníků.
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