Vladimír Dlouhý: Volte Karla Schwarzenberga
Podivný volební zákon způsobil, že nemohu kandidovat na úřad prezidenta republiky.
V posledních dnech proto často dostávám otázku, koho budu volit. Přiznávám, že nebylo
lehké se rozhodnout. Určitě nebudu volit ani jednoho z dvojice Jan Fischer a Miloš
Zeman. První mne zklamal. Mám rád otevřenou politiku a volby spíše v americkém stylu,
kdy kandidát jde aktivně mezi voliče, třeba i nepřátelsky naladěné. Jan Fischer zvolil
pravý opak, když se v posledních týdnech začal stahovat z veřejného vystupování, a to se
nedělá. Bojím se, že bude nevýrazný prezident.
Miloš Zeman se rozhodně ničemu nevyhýbal, sršel vtipem a bonmoty. Problém je však v
tom, že nikdy nepředvede více, než trochu té legrace. Je to rutinér, který názory i
argumenty klouže po povrchu a navíc nemá jakékoliv zábrany realitu (a hlavně
minulost) překroutit, když je to pro něj výhodné. V jeho případě se nebojím, že bude
slabý prezident, ale matador, využívající nesporný politický talent k prosazování svých
osobních zájmů a svého vlastního vidění světa.
Vladimír Franz se stal v posledních týdnech velmi populárním, ale ani jeho nebudu volit.
Politika je zaměstnání jako každé jiné. Kandidát na prezidenta musí splňovat určité
předpoklady a u něj tomu tak není. Vůbec nezpochybňuji vzdělání a rozhled pana Franze
v jeho profesní oblasti, naopak. Bohužel, v mnoha dalších, pro výkon funkce prezidenta
důležitých, se však zdá být poznáním téměř nedotčen. Je to asi tak, jako kdybych si já
nárokoval právo skládat operu pro Národní divadlo, protože jsem v mládí hrál na piano
a kytaru. Panuje názor, že pokud je prezident osobnost, může se opřít o kvalitní poradce.
Jistě, do určité míry je to pravda, ale právě prezident by měl být ten, kdo nakonec bude
mít svůj jasný, vlastní názor, založený na znalostech a minulých zkušenostech.
Jiří Dienstbier je člověk, který je mi názorově velmi vzdálen a ostatní kandidáti mají jen
nízké preference. Takže zbývá Karel Schwarzenberg. Opravdu jen zbývá?
Záleží na tom, co od prezidenta očekáváme. Karel Schwarzenberg ví o domácí i
zahraniční politice hodně. Má solidní jméno ve světě. Nebojí se a nenechá sebou
manipulovat. Je vtipný a umí mluvit s lidmi. Umí ale také naslouchat jiným názorům a
politiku považuje za službu, nikoliv za zdroj obživy. Nereprezentuje tak zásadní obrat od
dosavadní politiky jako Vladimír Franz, ale ze všech dalších vážných kandidátů je
nejméně propojen s dnešními politickými a ekonomickými strukturami. Naše země
nepotřebuje revoluci, nepotřebuje tedy Vladimíra Franze. Potřebuje však změnu a tu
nepředstavují ani Jan Fischer, ani Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg však k
nastartování takové změny přispět může. Ano, s Karlem se lišíme v názorech na řadu
věcí: na evropskou integraci, na Rusko a asi i na politiku TOP 09. Přesto jsem však
přesvědčen, že v tomto okamžiku je Karel Schwarzenberg ta nejlepší volba. Prosím proto
své příznivce a podporovatele, aby i oni zvážili dát mu svůj hlas.

