Jmenuji se Pavel Fischer
a chci být prezidentem České republiky
Mám ženu Kláru a čtyři děti: Vojtěcha (1994–2013), Bena, Báru a Markétu.
V letech 1999 až 2003 jsem byl ředitelem Politického odboru Kanceláře
prezidenta. Měl jsem odpovědnost za bezpečnost, zahraniční vztahy, vládní
agendu i práci s parlamentem.
Od roku 2003 jsem působil v diplomacii: jako velvyslanec ve Francii a Monaku a
jako vrchní ředitel Ministerstva zahraničí. V roce 2013 jsem z funkce odešel pro vážné zhoršení zdravotního
stavu syna Vojty. Přišlo mi zatěžko létat po světě a chybět doma, když jsme potřebovali být spolu.
Pracoval jsem pak pro neziskové organizace, pro firmy, a jako externista i pro státní instituce.
V říjnu 2017 jsem ukončil práci ředitele v neziskovém institutu STEM a rozhodl se kandidovat
v prezidentských volbách.
Největší oporou je mi moje žena Klára. Jako návrhářka vytváří repliky historických šatů a pracuje
v hospicové organizaci Cesta domů (poskytují odbornou péči o umírající a jejich blízké v domácím
prostředí).
Proč 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.
Proč mi dát hlas? 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.
Usiluji o hlasy voličů s různými názory a zájmy. Prezident je jen jeden, ale stát jako společenství
vytváříme my všichni.
Chci se s vámi setkávat, naslouchat a diskutovat.
Děkuji dopředu za Váš zájem. Těším se na Váš hlas!
Rozhovor s Pavlem Fischerem
Rozhovor s Klárou Fischerovou
Více informací na Pavel Fischer kandidát na prezidenta.
Jak můžete pomoci?
Přihlaste se do dobrovolnických aktivit v rámci kampaně
Pavla Fischera prostřednictvím formuláře na mých
webových stránkách (https://www.pavelfischer.cz/chcipomoci/) a informujte o této možnosti své známé.
Dejte "like" oficiální facebookové stránce Pavel Fischer –
kandidát na prezidenta a sdílejte svým jménem novinky,
které na Facebooku průběžně zveřejňujeme.
Hlasujte i na stránkách Prezident21, kde můžete navíc
měnit své dosavadní hlasy – někteří z uvedených totiž nakonec nekandidují.

