
Petr Pavel prezidentem? Může se jím stát 
 

Petr Pavel je z mého pohledu zatím jen vítěz voleb v očekávání. 
Nikoli ještě prezident v tom pravém smyslu slova. Aby uspěl, stal se 
skutečnou hlavou země a naše společnost se aspoň zčásti zhojila, 
musí ve svém každodenním konání respektovat i více než dva 
milióny lidí, kteří mají odlišné vidění světa (mnohdy velmi ostře 
diferencované) a kteří navzdory tomu nejsou v ničem horší než jeho 
voliči a příznivci. A taky ty, kteří k volbám z různých důvodů nešli 
vůbec. To už je pořádná porce lidí a nezáviděníhodná práce. Na to 
je kromě fyzických sil potřeba mít i hlavu, přirozenou empatii, 
nekonečně tolerance a samo sebou charakter. 
Tenisově řečeno, Petr Pavel stojí právě u základní čáry a chystá si 
první podání. Musí vědět, že pokusy má jen dva a může snadno 
servírovat do sítě. A zároveň vybrat tu správnou techniku, jak míček 
do protilehlého obdélníku s elegancí umístit - body falší či esem 
přitom nejsou tím pravým. Miloš Zeman tohle nepochopil, protože do 
prezidenství nikdy osobnostně nedozrál, dělalo mu až dětinskou 
radost štvát lidi proti sobě. Jako kdyby tenisák místo na kurt schválně 
pálil po publiku (a kromě toho s chutí přešlapoval nohou). A na 
centrkurtu nechal místo sebe až moc často hrát své dirty boys. Václav 
Klaus to také nezvládnul, příliš se pasoval do role ideologického 
obhájce (ultra)konzervativních hodnot (které si nadto sám definoval) 
a nedokázal si vnitřně připustit, že ostatní mají právo vidět věci i jinak. 
Jeho proklamovaná svobodomyslnost končila u něj samotného. 
Tenisově si pinkal jen sám se sebou o zeď, protihráče nepotřeboval. 
Jen pár nosičů míčků. 
Petra Pavla jsem jako příznivec Danuše Nerudové volil s mnoha 
pochybnostmi. Akceptoval jsem jeho nabídku s celou řadou vnitřních 
podmínek. A upřímně si přeju, aby mě přesvědčil, že ho v roce 2028 
mám bez rozmýšlení volit už v 1. kole. Držím nám palce! 
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