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Dobrý den dámy a pánové,
dovolte, abych Vám nejprve osobně popřál dobrý a šťastný rok 2013.
Obracím se na Vás v tento čas, neboť nás všechny čeká historicky první přímá
volba prezidenta České republiky. Je mi ctí, že se o tento úřad mohu ucházet
a budu velmi rád, pokud mě podpoříte svým hlasem již v prvním kole.
Vyrůstal jsem na venkově v nelehkých časech této republiky a byl jsem vychován k zodpovědnosti za naši vlast a v úctě k člověku v duchu masarykovských
tradic. Celý život proto usiluji o nápravu poměrů v této zemi, a to jak v dobách
komunistického režimu, tak i v novodobé historii demokratického státu.
Uvědomuji si, že to dnes nikdo nemá lehké. Sám také vidím, kolik lidí zneužívá
politiku a stát pro své vlastní zájmy a jaká blbá nálada díky tomu ve společnosti převládá. Navzdory tomu jsem při svých cestách po různých koutech naší
vlasti poznal mnoho zajímavých a schopných lidí, kteří se snaží něco smysluplného a poctivého dělat. Když člověk vidí, co všechno vzniklo za poslední
dobu nového, kolik zajímavých věcí se v naší zemi děje, může být hrdý na to,
jak se přes všechny potíže mnohé daří a zlepšuje.
Nenechme se tedy otrávit a berme vážně už první kolo prezidentské volby, protože potom může být na všechny dobré volby pozdě. Nezapomínejme, že každý
náš hlas je důležitý a má velkou váhu, i když se to leckdy nezdá.
Chtěl bych Vás poprosit, abyste v nastávající volbě nepodlehli kouzlu jednoduchých řešení, rychlých změn a slibů. Neexistuje na světě kouzelný proutek,
který by ze dne na den vylepšil svět.
Mohu Vám slíbit, že jako prezident půjdu poctivě každý den krok za krokem,
budu dbát na dodržování práva a spravedlnosti, budu usilovat o naše pevné
a bezpečné místo ve světě a budu hájit vzájemnou úctu a ohleduplnost
napříč společností.
Pojďme do toho.
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