
UŽ JSTE SE ZABÝVALI OTÁZKOU PREZIDENTSKÝCH VOLEB? 
 
Během posledního měsíce mi do emailové schránky přišlo několik zpráv, 
které mě postupně víc a víc podněcovaly k tomu, abych se o blížící volbu 
prezidenta zajímala. Šlo o zprávy vyjadřující podporu jednomu z kandidátů. 
Velkou pozornost jsem tomu věnovala, protože zmíněné emaily mi chodí od 
přátel, od lidí, o kterých vím, že jsou lidmi na správném místě, že jim záleží 
na budoucnosti našich dětí, naší země, že jsou to lidé věřící a víru 
praktikující. Komu jinému by člověk měl věřit? Po prozkoumání volebního 
webu www.prezident21.cz jsem se utvrdila v sympatiích k onomu 
kandidátovi. 
Proč to píšu? 
V jednom z emailů zazněla výzva: 
„PŘEDSTAVME PAVLA FISCHERA NAŠIM SOUSEDŮM, KOLEGŮM 
V PRÁCI, LIDEM VE FARNOSTI, NAŠEMU OKOLÍ.“ 
Neberte tyto řádky jako doporučení, koho máte volit! Beru svoji farnost jako 
přátele a lidi nejbližší, proto se s vámi skrze řádky Farníčku chci podělit o 
své úvahy. 
Výzva tedy zní: Zamysleme se, jako křesťané, zodpovědně na tím, který 
z kandidátů má reálnou šanci na postu prezidenta zastávat hodnoty, které 
jsou nám blízké, které souzní s katolickou vírou, se zdravým rozumem a se 
slušností. 
 
Dovolte tedy, abych vám krátce představila 
jednoho z kandidátů, kterým je 

PAVEL FISCHER. 
 
Sám o sobě prozrazuje: 
Narodil jsem se roku 1965, mám manželku 
Kláru a 4 děti. V současné době pracuji jako 
odborník v oblasti domácí a zahraniční 
politiky, diplomat a manažer, expert na 
strategické a bezpečnostní otázky. Působil 
jsem v týmu Václava Havla, naposledy ve 
funkci ředitele Politického odboru Kanceláře prezidenta ČR (1999 až 2003). 
V letech 2003 až 2010 jsem byl velvyslancem ve Francii a Monaku. Do října 
2017 jsem působil jako ředitel ústavu pro výzkum veřejného mínění STEM; 
do hloubky jsem se věnoval zejména studiu hodnot a postojů české 
veřejnosti. Jsem nositelem Řádu čestné legie. 
Kandiduji, protože mi v debatách chyběla dlouhodobá témata týkající se 
nejen prezidentského úřadu, ale také politiky a postavení našeho státu. Chci 



naši zemi vrátit na mapu světa a zasadit se o život v bezpečí. Prezident má 
mít zkušenost s politikou, stavět mosty, vést dialog a pracovat i s těmi, kdo 
ho nevolili. 
Stojím o Vaši podporu. Nestojí totiž za mnou miliardáři ani jiný mocný 
kapitál. Jako jediný z kandidátů jsem prokázal své schopnosti ve službách 
státu. V osobním životě jsme se 19 let vyrovnávali s těžkou nemocí 
a odchodem syna Vojty. Prostřednictvím této zkušenosti jsme důvěrně 
poznali prostředí péče o zdravotně handicapované lidi i množství rodin 
ve stejné situaci. Hovořím třemi světovými jazyky. Mé skautské jméno je 
Bob. 
 
Podle některých lidí, i když by Pavel Fischer mohl být dobrým prezidentem, 
nemá šanci, protože 

 s kampaní začal pozdě;  lidé ho neznají,  nemá tolik peněz jako jiní. 
 
Jsou tu také lidé, kteří ho dobře znají a bojují za něj. Popisují ho slovy:  

 Je to jediný kandidát evropského formátu  Má prestižní politické vzdělání 

 Je individualita a zároveň týmař  Je sebevědomý a zároveň skromný  Neuráží 

ty, s nimiž nesouhlasí  Umí naslouchat a stavět mosty mezi různými názorovými 

proudy  Má na to, aby zklidnil rozhádanou českou společnost  Ví, jak důležitá 

je pro zdraví společnosti rodina  Svoji rodinu miluje a žije pro ni  Zná zblízka 

svět handicapovaných lidí a rozumí mu  Jeho vizí není krátkodobý prospěch 

země, ale dlouhodobě prosperující ČR  Klíč k prosperitě vidí ve svobodném a 

tvořivém občanovi  Cestu k prosperitě v rozvoji demokracie  Součástí jeho vize 

je bezpečná a ekonomicky konkurenceschopná Evropa  Evropa, která v rámci 
integrální ekologie chrání životní prostředí a podporuje globální péči o planetu 
Zemi, náš společný domov. 

 
 

S pozdravem Petra Hartlová 

 

Volby prezidenta ČR se budou konat v termínu 12. a 13. ledna 2018. 

Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27. ledna 2018. 

Devíti kandidáty jsou (dle abecedního pořadí): 

 Jiří Drahoš  
 Pavel Fischer 
 Petr Hannig 
 Marek Hilšer 
 Michal Horáček 

 Jiří Hynek 
 Vratislav Kulhánek 
 Mirek Topolánek 
 Miloš Zeman 
 


