
Milí přátelé,
doba, ve které žijeme, je mimořádně složitá. 
Čelíme nekontrolované vlně migrace a me-
zinárodnímu terorismu. V zahraničí máme 
pověst země, která se díky poklonkování 
Miloše Zemana ocitá v područí východních 
mocností jako Rusko a Čína. Pražský hrad je 
ochromen a zabarikádován. Čeká nás nelehký 
zápas o přežití demokratických institucí, 
o svobodu veřejnoprávních médií, o zamezení 
šíření rasismu a nenávisti ve společnosti.
Proč je volba prezidenta tak důležitá? Reálně 
hrozí, že příští prezident bude slabý a nezku-
šený. Ale my právě teď potřebujeme silného 
prezidenta, který se pevně a rozhodně postaví 
do čela státu. Potřebujeme prezidenta, který 
naslouchá všem občanům bez výjimky a pro-
sadí spravedlnost pro všechny. Prezidenta, 
který zajistí kvalitní život ve městech i na ven-
kově. Prezidenta, který modernizuje stát tak, 
aby pracovitým a podnikavým neházel klacky 

pod nohy. Prezidenta, který ochrání naši 
zemi a vrátí ji zpět na Západ, kam vždy patřila 
a patří. 
Nechci se po lednové volbě stěhovat do zahra-
ničí. Stejně jako vy chci pobývat a pracovat ve 
své vlasti. Tak jako vy si přeji, aby moje rodina, 
mé děti i rodiče žili v bezpečné a prosperující 
společnosti a nemuseli se bát o budoucnost.
Proto se hlásím do služby. Jsem připraven 
uplatnit všechny své schopnosti a zkušenosti, 
které jsem získal za dvacet let služby tomuto 
státu. Jsem připraven vstoupit do nelehkého 
zápasu o budoucnost naší vlasti jako nový 
prezident.
O osudu své země může v prezidentské volbě 
rozhodnout každý. Pokud mi svěříte svůj hlas, 
nezklamu vás!
                                                         Váš      

Pavel Fischer

PROČ PAVEL FISCHER?
1. BOHATÉ ZKUŠENOSTI
Dvacet let ve službě státu, z toho osm let v Kanceláři prezidenta, sedm let 
v nejvyšší diplomacii a pět let na Ministerstvu zahraničí. Bohaté zkušenosti 
z jednání v Evropské unii a NATO. Odborník na bezpečnostní politiku naší 
země i Evropy, poradce náčelníka Generálního štábu Armády ČR.

2. VYNIKAJÍCI POVĚST
Široká škála kontaktů s předními českými i světovými politiky, mimořádně 
dobrá pověst mezi kolegy a někdejšími spolupracovníky.

3. NEZÁVISLOST
Nikdy nebyl v KSČ ani v žádné politické straně, za jeho kampaní nestojí 
žádní lobbisté ani zájmové skupiny, jeho kandidaturu podpořili senátoři 
napříč politickým spektrem.

4. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
Absolvent FF UK Praha, absolvent Ecole Nationale d´Administration  
Paříž. Plynně hovoří čtyřmi jazyky (angličtina, francouzština, ruština,  
katalánština).

5. TRADICE
Dlouholetý spolupracovník prvního porevolučního prezidenta Václava 
Havla, někdejší ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky 
a předseda správní rady Forum 2000.

6. MORÁLNÍ BEZÚHONNOST
Dvacet let nejvyšší bezpečnostní prověrky. Nositel francouzského Řádu 
čestné legie a monackého Řádu sv. Karla. Aktivní členství ve Skautu.

7. PEVNÁ RODINA
S manželkou Klárou mají čtyři děti, dlouhodobě se věnovali celodenní péči 
o nejstaršího těžce postiženého syna Vojtěcha, který v roce 2013 zemřel.

CHCI LEPŠÍ BUDOUCNOST 
PRO NAŠI ZEMI

PAVEL 
FISCHER 
NA HRAD!

Karel Schwarzenberg
politik
Není pochyb o tom, že  
je Pavel Fischer velice  
vhodný kandidát.

Dagmar Pecková
operní pěvkyně
Můj kandidát je Pavel Fischer. 
Líbí se mi jeho myšlenka stmelit 
národ, dát mu novou prosperitu 
a důstojnost.

Oldřich Navrátil
herec
V osobě Pavla Fischera bychom 
získali důstojného nástupce  
Masaryka, Beneše, Havla.  
Proto ho budu volit.



Jak jste se manželem seznámili?
S Pavlem jsem se poznala v pěveckém sboru. Poprvé jsem 
ho zaznamenala, když jsme něco nahrávali a já zaslechla, že 
basové sólo bude zpívat nějaký Fischer… Brzy jsem poznala, 
že je to ten pravý. Svatbu jsme měli v roce 1993 v Praze na 
Strahově a na svatební cestu jsme jeli na Slovensko. 

Postupně se vám narodily čtyři děti... 
Rok a půl po svatbě se nám narodil Vojta, očekávané a milo-
vané dítě. Když mu byly dva měsíce, zjistilo se, že trpí svalo-
vou hypotonií, že má povolený svalový tonus. Zvládl lezení 
po čtyřech, ale postavit se nikdy nemohl. Jinak se vyvíjel 
normálně, mluvil a rozuměl všemu. O tři roky později se nám 
narodila Barunka. Krátce nato manžel získal stipendium na 
prestižní diplomatické škole ENA ve Štrasburku, kam jsme 
se na rok a půl přestěhovali. V roce 1997 se narodil další syn 
Benedikt a když byl Pavel roku 2003 jmenován velvyslancem 
ve Francii, zrovna jsem čekala naši nejmladší Markétku. Ná-
sledujících sedm let jsme pak všichni strávili v Paříži.

Jak jste zvládala péči o děti a povinnosti man-
želky velvyslance?
Bydleli jsme v pronajatém bytě blízko Lucemburské zahra-
dy, kam jsem chodila s kočárkem na procházky a s dětmi na 
hřiště si pohrát. V Paříži děti začaly chodit do školy a Vojta 

navštěvoval školu speciální. Na setkání a svačiny, které po-
řádaly ostatní manželky velvyslanců, jsem moc nechodila, 
měla jsem dost starostí s dětmi, byly třeba nemocné nebo 
mě potřebovaly jinak. Tak jsem si vysloužila přezdívku „paní 
Colombová“, jako že možná ani neexistuju.

V Paříži jste také začala navrhovat a šít šaty pro 
holčičky. Jak Vás to napadlo?
Moje maminka i babička dobře šily, asi jsem to po nich podě-
dila. První princeznovské šaty jsem ušila pro naši Markétku, 
a když to ostatní maminky viděly, taky chtěly takové pro své 
dcery. Látky jsem jezdila nakupovat na kole na Montmartre, 
což bylo krásné… Když jsme se vrátili do Prahy, někdy v roce 
2011 se Vojtův stav začal prudce horšit. Tehdy se pro mě šití 
stalo terapií. A tak jsem si založila firmu a Salón pod jabloní.

Máte za sebou těžkou zkušenost s úmrtím nej-
staršího syna. Jak to zpětně vnímáte?
Přicházelo to postupně, péče o Vojtu byla stále složitější 
a Pavel, který v té době pracoval na ministerstvu zahraničí a 
často cestoval, nám doma chyběl. Nakonec se rozhodl odejít 
a vzít jinou práci, aby mohl být s rodinou. Vojtovo odcházení 
jsme zvládli díky velké podpoře příbuzných, přátel a hlavně 
také s pomocí mobilního hospice Cesta domů, který pomá-
há rodinám s umírajícími. Vojta nám zemřel na Vánoce 2013.

Jak tato zkušenost ovlivnila Váš další život?
Vidím jako důležité, že jsme Vojtu vyprovodili společně jako 
rodina. On nás ale úplně neopustil, třeba naše děti dodnes 
trvají na tom, že jsou přece čtyři sourozenci. Díky té zkuše-
nosti dnes v domácím hospici Cesta domů pracuji, mám na 
starosti dobročinné obchody a dobročinnou kavárnu. 

Jak se připravujete na roli první dámy?
Nijak. Následuji svého manžela už pětadvacet let a nemám 
důvod na tom nic měnit. Případné povinnosti první dámy 
mě nezaskočí. Na Pražském hradě se docela dobře vyznám 
z dob, kdy tam manžel pracoval v týmu Václava Havla, 
a uměla jsem si poradit i v Elysejském paláci v Paříži, kam 
jsme byli zváni při oficiálních příležitostech.

Co je pro Vás v životě nejdůležitější?
Naše manželství a děti.

Petra Otřísalová, Zlončice

Pane Fischere, vážně se vyznáte 
v politice u nás doma, když jste 
dělal velvyslance pěkně pohodl-
ně v Paříži? 

V domácí politice se vyznám velmi dobře, pracoval jsem v ní 
ostatně už v roce 1999, když jsem působil v Kanceláři pre-
zidenta republiky. Co se týče diplomacie, není to pohodlná 
a klidná pozice, jak si mnozí představují. Každý velvyslanec 
musí pečlivě sledovat dění ve své vlasti. To dění pak musíte 
interpretovat, předvídat a pracovat tak, aby se dařilo pro-
sazovat zájmy státu v zahraničí. Musíte jednat s poslanci, 
senátory, ministry, s premiérem či prezidentem a dalšími 
ústavními činiteli, a to je velká příležitost k tomu do domácí 
politiky proniknout.

Vlastimil Kužel, Kutná Hora

Myslíte si, že EU nebo NATO nás 
ochrání před uprchlíky? 

Uprchlická vlna začíná v územích, kde jsou dnes desítky 
milionů lidí vyhnaných ze svých domovů. Pro tuto masu 
lidí je třeba v jejich zemi pomoci vytvořit takové podmínky, 
aby už nechtěli utíkat, ale vraceli se do svých domovů. To 
vyžaduje koordinovanou akci všech evropských zemí, stejně 
jako vyslání odborníků do potřebných míst. Nejde jen o vo-
jáky, ale také o policisty, experty na rozvoj, na správu země a 
podobně. V tomto smyslu země EU již jednají, ale rozhodně 
je potřeba, aby svou činnost zintenzivnily. Ochrana hranic 
je jednou z předních rolí každého státu. A přísná kontrola 
nad těmi, kdo u nás již pobývají nebo teprve přicházejí, je 
toho součástí. Pravidla přijímání uprchlíků anebo naopak 
vyhošťování nežádoucích osob lze v rámci EU a NATO dobře 
koordinovat. Musíme však sami aktivně přiložit ruku k dílu, 
jak jsme to ostatně ukázali vysláním našich policistů do 
Řecka na pomoc k zajištění vnější hranice EU.

Lenka Trněná, Bučovice

V čem jste tak skvělý, že se cítíte 
na to vyhrát nad prezidentem  
Milošem Zemanem? 

Jasně vidím řadu chyb, kterých se Miloš Zeman v pozici 
prezidenta dopustil. Jeho arogantní a hrubé chování je 
pro mě nepřijatelné. Kvůli zdravotním potížím nemůže 
plnohodnotně zastupovat stát. Myslím si, že by se již měl z 
politiky stáhnout. Já se oproti tomu cítím na vrcholu svých 
sil i odborných a politických zkušeností. A také vím, že 
téměř polovina voličů si přeje, aby úřad prezidenta zastával 
někdo jiný.

Jan Pechanec, Svitavy

Jak můžete slibovat zlepšení 
poměrů ve státě, který řídí vláda 
a ne prezident? 

Prezident má velký vliv. Poměry v naší zemi může nejen 
komentovat, ale přinášet vlastní myšlenky. A pokud je silná 
osobnost, umí své vize také prosadit. Prezident by také měl 
být příkladem pro společnost, morální autoritou, to pak 
pozitivně ovlivní celou zemi včetně její pověsti v zahraničí.

Anna Jourová, Vracov

Co jako prezident chcete udělat 
pro nás důchodce, které nikdo 
neposlouchá?

Vím dobře, že současná úroveň důchodů našim seniorům 
nezajistí důstojné stáří. Senioři potřebují více služeb, kva-
litnější péči a celkově více pozornosti ze strany společnosti. 
Pro seniory potřebujeme kvalitní pečovatele, kteří dokáží 
zachovávat jejich lidskou důstojnost. Budu našim seniorům 
naslouchat a zasadím se o to, aby se příklady dobré péče 
o ně šířily mezi ostatní.

Terezie Kudrnová, Praha

Proč jste pro diktát EU, kterým 
náš stát ztrácí ekonomickou 
soběstačnost?

Žádný diktát EU jsem nezažil, a to jsem se do dnešní doby 
zúčastnil stovek nejrůznějších eurounijních jednání. Realita 
je taková, že v Evropské unii si naopak můžeme celou řadu 
věcí vyjednat tak, aby pro nás byly výhodné, aby nám byly 
ušité na tělo, avšak obávám se, že momentálně to zrovna 
neděláme.

MUDr. Anna Eyerová, Konice

Zajímá mě, jak hodnotíte české 
zdravotnictví ve srovnání se 
zahraničím?

Naše zdravotnictví je všeobecně na dobré úrovni. Dlouho-
době neřešené problémy však vidím v dostupnosti lékařské 
péče v regionech a v klesajících počtech lékařů a sester. 
Z mnoha míst v ČR se základní služby dnes vytratily - lidé 
mají daleko k lékaři, do lékárny, do nemocnice. A když už pa-
cienta dostane na starost nějaká sanitka, často se zapomíná 
na to, že by měl přes den dostat najíst nebo napít anebo třeba 
mu jen vysvětlit, co se s ním bude dít dál. To je třeba změnit, 
protože člověk přece není jen nějaký „lékařský případ“.  
Důstojnost lidí musí být na prvním místě!

Ondřej Havlíček, Šumperk

Proč bychom měli volit právě 
vás, a ne třeba pana Drahoše 
nebo Horáčka?

Já neumím skládat texty k písním, ani jsem neřídil vědecký 
ústav. Ale v nejvyšších státních funkcích se pohybuji už přes 
dvacet let. Jsem odborník na otázky bezpečnosti a obrany 
státu a proto dobře vidím, kde všude nám dnes chybí strate-
gické uvažování. Mám připravenou vlastní dlouhodobou vizi 
rozvoje naší země. Nejde totiž jen o jedno volební období 
hlavy státu, ale o to, v jaké zemi chceme žít za deset, patnáct 
let. Proto je při volbě prezidenta nutné volit ty osobnosti, 
které mají s těmito procesy přímou zkušenost, a ne ty, kteří 
je znají pouze zprostředkovaně z médií a od svých poradců.

rozhovor s
KLÁROU 
FISCHEROVOU

OTÁZKY NA TĚLO

1.

2.

Jak volit?
První kolo prezidentských voleb se koná 
12. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 a 
13. 1. 2018 od  8:00 do 14:00. 
Budete vybírat jednoho z 9 kandidátů.

Pavel Fischer má lístek číslo 3.

V prvním kole volte podle svého srdce a rozumu!

To, že jste podepsali kandidátní listinu některému 
z kandidátů, neznamená, že jej musíte volit. Můžete 
volit jiného.

Druhé kolo prezidentských voleb se bude 
konat o dva týdny později. V něm proti sobě 
stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem 
hlasů z prvního kola.

Ve druhém kole volte toho ze dvou kandidátů, 
který vám je nejbližší.



nejvyšší ústavní činitel

                                                hlavní město Francie

pochoutka ze zabijačky

                                                                          měsíc konání voleb

                                       křestní jméno Pavlovy manželky

                  rodné město Miloše Zemana

jedna z věži Pražského hradu

                                         protievropský prezidentský kandidát

     neoprávněně kritizovaný předválečný novinář

druhé nejlidnatější společenství Španělska

                                                                               vězněný lobbista

Jiří Stránský,  
spisovatel
Pavel Fischer na mě oka-
mžitě zapůsobil, protože 
vypadal velice mladě a 
bylo vidět, že prostě v tý 

hlavě něco má. Když jsem se dozvěděl, že bude 
kandidovat na prezidenta, tak se mi ulevilo.

Karel Cudlín,  
fotograf
Prezident by měl být jed-
nak profesionál, ale taky 
slušný člověk. Pavla znám 
přes 20 let, obě tato kri-
téria splňuje.

Roman Janál,  
operní pěvec
Osobnost Pavla Fischera 
mě velmi oslovila. Musím 
říct, že jeho pohledy, jeho 
program, který nám před-

kládá, mě nadchl, z tohoto důvodu jsem jeho 
velkým příznivcem a budu ho volit.

Zuzana Bruknerová,  
loutkoherečka
Čisté srdce, pevný duch. Tak si představuju 
charakteristiku vyzrálé osobnosti, přesně ta-
kové, jaká by se mi líbila na Pražském hradě. 
Ze všech devíti kandidátů na post prezidenta 
se mi k tomu nejvíc přibližuje Pavel Fischer.

Václav Hampl,  
senátor, bývalý  
rektor UK
Pavel Fischer má jedineč-
nou politickou zkušenost. 
Myslím, že v dobách, kte-

ré nás čekají, potřebujeme prezidenta, který 
politiku umí dělat velmi kvalitně. A hlavně 
potřebujeme prezidenta, který nebude měkký.

Ludmila Böhmová, 
babička osmnácti 
vnoučat
Pavel Fischer je nosite-
lem naděje. Ohromuje 
mě sledovat, jak probudil 

v krátké době v mnoha dobrovolnících proud 
energie, ochoty, obětavosti, humoru i obyčej-
né občanské odpovědnosti. Má na to stát se 
respektovaným prezidentem.

Petr Holeček,  
senátor, starosta 
města Kralupy nad 
Vltavou
Dlouho jsem čekal na 
slušného prezidentského 

kandidáta. V osobě Václava Havla jsem vždycky 
viděl člověka charakterního a slušného. Pavel 
Fischer může být jeho zdatný nástupce, za 
kterého se naše republika nebude stydět.

Jiří Růžička,  
senátor, ředitel  
Gymnázia J. Keplera
Chci prezidenta, který 
bude slušný, který se vy-
zná v zahraničí, který umí 

zahraniční politiku a který se vyzná i v politice 
vnitrostátní. A takové hodnoty pro mě Pavel 
Fischer představuje.

Ladislav Heryán, 
kněz
Při vší úctě k ostatním 
prezidentským kandidá-
tům: někteří hrají okresní 
přebor, někteří první čes-

kou ligu, ale Pavel Fischer hraje Ligu mistrů! 
Proto ho volím.

Veronika Čiháková,  
studentka
Může se snad rozpadnout stát někomu, komu 
se nerozpadala rodina s těžce postiženým dí-
tětem ani v době působení ve vysoké politice? 
Ne. Takový člověk nás posune dál. Dá naději. 
Bude kreativní. Nezalekne se a neustoupí.

Petra Brychtová, 
ředitelka mobilního 
hospice
Pavel Fischer je člověk 
velkých lidských kva-
lit. Jeho dosavadní práce 

a život je nesmírně kvalitní a inspirativní. Jsem 
velice ráda, že právě i on se zasazuje a hlubo-
ce souzní s rozvojem hospicové paliativní péče 
v ČR. Bylo mi ctí se s ním setkat...

Zuzana Býmová , studentka
Ráda bych prezidenta, který by byl moudrý. 
A onou moudrostí míním nejen inteligenci 
a zkušenosti, ale i morální cítění. Ze všech pre-
zidentských kandidátů se zdá být Pavel Fischer 
nejmoudřejší.

Zdeněk Papoušek, 
senátor 
Pavel Fischer je pro 
mě především dobrým 
člověkem. Mám u něj na- 
prostou jistotu, že bude  

prosazovat hodnoty, které mají ve státě 
a společnosti rezonovat. Pavel je prezidentem, 
kterého všichni potřebujeme.

Olga Dabrowská, 
filmová režisérka
Pavel Fischer má vzdělání 
pro vrcholové politiky 
Evropy. Má praxi tuzem-
skou, a to přímo z prezi-

dentské kanceláře. Má praxi zahraniční jako 
diplomat. Má vizi pro tuto zemi. Má lásku ke 
každému člověku. Jeho ambicí je služba.

Matyáš Dynka, student
Pavla Fischera volit nepůjdu. Není mi totiž 18, 
ale kdybych mohl, tak ho volím, protože má 
srdce i mozek na správném místě.

Helena Medková, 
překladatelka
Pamatuji se jak Ivan přišel 
domů z Hradu a vykládal, 
že se seznámil s mimo-
řádně schopným a vzdě-

laným mladým mužem. Jmenoval se Pavel 
Fischer. Takhle já si představuji, říkal můj muž 
před dvaceti lety, ideálního prezidenta.

Josef Polášek, 
herec
Pavel Fischer je tím, kdo 
by nás netáhl k Rusku a 
k Číně. Mně se na něm 
líbí, že dokáže naprosto 

jasně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky 
a politické názory.

 Tomáš Czernin,  
senátor (TOP09)
Pavel Fischer má vel-
ké politické zkušenosti 
jak z tuzemska, tak i ze 
zahraničí a reprezentoval 

by dobře naši vlast. Nepracoval by na svém 
egu, jako se u jiných kandidátů obávám, a já 
mu zkrátka věřím.

VOLÍM
PAVLA FISCHERA

David Koller, zpěvák
Myslím, že Pavel Fischer je dobrý kandidát, dělal vel-
vyslance, šéfa poradců panu Havlovi a není spojený 
s minulým režimem.

František Šedivý, 
místopředseda 
Konfederace poli-
tických vězňů
Domnívám se, že on je 

ta osoba, která je vhodná. Pavel Fischer 
má veškeré předpoklady, a to jak vzděla-
nostní, tak zkušenostní.

Zbyněk Frolík, 
podnikatel
Pavla Fischera znám 
již více než 13 let. Je 
to člověk, který je lid-
ský, slušný, chytrý, dokáže spojovat lidi ke 
společné myšlence, je to člověk, kterého 
bych si velmi dobře představil na úřadě 
českého prezidenta.

Hayato Okamura, překladatel
Pavla Fischera si nesmírně vážím jako člověka, který obstál přede-
vším v životě rodinném, jako velkého odborníka, našeho bývalého 
velvyslance v Paříži. Je dobře, že kandiduje, a přeju mu na té jeho 
nesnadné a odvážné cestě všechno dobré!

Jiří Brůžek,  
učitel ZŠ
Pavel Fischer je člověk s 
vizí, skvělým úsudkem a 
rychlou reakcí, schopný 
se kvalitně vyjádřit i jiným než mateřským 
jazykem. Při tom všem zůstává lidským a 
vtipným a jako bonus má nenahraditelné 
zkušenosti z české i světové diplomacie. 
Lepší či srovnatelnou osobu pro funkci 
prezidenta v současné ČR nevidím.

Jiří Šesták,  
místopředseda  
Senátu
Zatímco ostatní jsou 
kandidáti na prezidenta, 
Pavel Fischer je prezident. Má kompeten-
ci. Má zkušenosti ze zahraniční politiky, 
z chodu prezidentské kanceláře. U Pavla 
Fischera víme, že od první minuty může 
být dobrý prezident.

Mikoláš Tuček, 
herní novinář
Mně by se líbilo, kdyby 
prezident zlepšil nála-
du společnosti podob-

ně, jako se to povedlo na Slovensku. Proto 
podporuju Pavla Fischera.

VOLTE ČÍSLO 3!
Pavel Fischer, srpen 1968

3

Václav Malý, biskup
Pan Pavel Fischer je vzdělaný a kultivovaný 
muž, který má bohaté mezinárodní zkušenosti 
i zkušenosti ve státní administrativě. Především 
si vážím toho, že má empatii pro lidi potřebné. 
Proto jsem velmi přesvědčen, že by byl výborným 
prezidentem.

Jan Unger, zpěvák kapely Zrní
Naplňuje mne radostí a nadějí, že se mezi kandidáty na 
prezidenta objevil někdo s duchovním přesahem. Někdo, 
kdo se dívá za slova a činy a hledá smír. Někdo kdo se umí 
omluvit a přiznat pochybení, někdo, jehož hlas mne uklid-
ňuje. Cítím z něj, jako by měl otevřenou náruč a chtěl jí lidi 
obejmout. Určitě v tom hraje roli i jeho hluboká životní zku-
šenost s nemocným synem.

Marek Pavlas, architekt
Protože má jasné vize a ví jak je naplňovat. 
Jeho výjmečné vzdělání, zkušenosti ze zahra-
ničí a působení na Hradě ho na pozici prezi-
denta naší země jednoznačně kvalifikují.

Jiří Gardoň, student
Chci prezidenta slušného, zkušeného v zahra-
niční diplomacii, znalého domácích problémů 
a s jasnou vizí směřování ČR, proto volím PF.

Kamila Moučková, 
hlasatelka
Myslím si, že Pavel Fis-
cher má na prezidentskou 
funkci ten správný věk - ta 
funkce vyžaduje člověka 

celého. Moc mu fandím a držím palce!



Věděli jste 
o Pavlu Fischerovi, že...
• jeho skautské jméno je “Bob”

• jeho koníčkem je pořizování černobí-
lých fotografi í na fi lm

• coby sólista zpíval v prestižním 
mezinárodním sboru

• mezi jeho spolužáky patří mimo jiné 
francouzský prezident Emmanuel 
Macron

• své rodině často vaří skvělá italská jídla

• je rytířem Řádu čestné legie

• o něm Václav Havel s nadsázkou tvrdil: 
„Pavel Fischer to po mně převezme“

Možná jste už ve svých městech a obcích potkali 
nadšence se zářivě modrou šálou nebo čepicí, jak 
nabízejí volební materiály Pavla Fischera. Jsou to 
dobrovolníci, kteří pracují ve svém volném čase 
a bez nároku na odměnu. Po celé naší republice je 
jich už více než 1000! A všichni tak činí s neutu-
chajícím nadšením, radostí a nakažlivým humorem, 
jak ostatně ukazují fotografi e „tyrkysové revoluce“, 
které nám dnes a denně posílají.

zadavatel: Pavel Fischer / zpracovatel: Trinity Pictures

KŘÍŽOVKA

Setkání se studenty politologie 
v Plzni

Rozdali jsme milión novoročních přání!

Antarktida volí Pavla Fischera.

Starý páky zdraví Pavla

Summit Praha

Rodinná záležitost

FISCH
YOU
WERE
HERE!

SETKÁNÍ
NA PODPORU

PAVLA
FISCHERA

zadavatel: Pavel Fischer / zhotovitel: Trinity Pictures

10. 1. 2018
ROCK CAFÉ

NÁRODNÍ 20, PRAHA 
OD 19:00 – VSTUP VOLNÝ 

TYRKYSOVÁ
 REVOLUCE

nejvyšší ústavní činitel

                                                hlavní město Francie

pochoutka ze zabijačky

                                                                          měsíc konání voleb

                                       křestní jméno Pavlovy manželky

                  rodné město Miloše Zemana

jedna z věži Pražského hradu

                                         protievropský prezidentský kandidát

     neoprávněně kritizovaný předválečný novinář

druhé nejlidnatější společenství Španělska

                                                                               vězněný lobbista

Každá ruka dobrá!
Rozdali jsme milión novoročních přání!


