
svým životem, konzistentním politickým 
a v neposlední řadě i reprezentativním vy
stupováním a vzhledem by tato dáma na 
mís to prezidenta patřila.

ZUZANA ŠPITÁLSKÁ, právnička
Ideálně si ho před
stavuju jako naše
ho prvního porevo
lučního prezidenta, 
nikoli však jako 
druhého, natožpak 
současného.

Pro mě třeba To
mášové – Halík a Sedláček.

JIŘÍ ŠPAČEK, architekt
Já na něj nemám 
moc velký náro
ky, mně by stačilo, 
kdybych se za něj 
nemusel stydět.

Samozřejmě by 
bylo prima, kdyby 
to byla ctihodná 

osoba. Těch je ale jako šafránu.

ŠTĚPÁN KUBIŠTA, 
producent Jatka 78

Prezident by měl re
prezentovat to lep
ší z nás. A naopak 
pro nás by měl být 
morálním vzorem. 
To by mi stačilo. 
Takže si ho před
stavuji jako Václava 

Havla. (Jsem stoprocentní pravdoser, nebo 
jak se tomu nadává.)

Pokud hledám podmnožinu těch, kteří by 
mohli být, a těch, kteří by chtěli být, nevi
dím zatím nikoho. Přál bych si tam člověka, 
jako je Jan Sokol. Ale vím, určitě stejně jako 
on, že je to nesmysl. Snad mi Tomáš Sedlá
ček a můj táta prominou, ale po zkušenos
tech z posledních let bych si přál, aby naším 
příštím prezidentem nebyl ekonom.

ANTONÍN PROCHÁZKA, 
herec, autor, režisér

Po těchto dvou po
sledních katastro 
 fá l ních preziden
tech jsem ze svých 
nároků značně sle
vil. Úpl ně by mi 
stačilo, kdyby to 
byl normální slušný 
člo věk.

Kdyby tento národ konečně procitl, tak 
by si mohl zvolit třeba Miroslavu Němco
vou nebo někoho takového.

 
MICHAELA PAVLÁTOVÁ, 
režisérka

Přála bych si prezi
denta velkorysého, 
moudrého, inteli
gentního, huma
nistického. Prezi
denta, který není 
malicherný, mstivý, 
urážlivý ani nadu
tý, zlý a zákeřný, 

který umí uznat svoji chybu. Prezidenta, 
kterého bychom si po dlouhé době mohli 
opět vážit.

Michael Kocáb. Jiřina Šiklová. Petra Pro
cházková.

JOSEF POLÁŠEK, herec
Pokud zjednoduším 
odpověď na vaši 
otázku, tak přesně 
opačně, než jaký je 
ten současný. Prostě 
by mi jenom stačilo, 
abych se za svého 
prezidenta nemusel 
stydět. Asi to tak 
vypadá, že v oso

bě Václava Havla jsme si zásobu dobrých 
prezidentů vyčerpali na příštích dvacet let. 
A pokud chcete jméno, tak každé je lepší 
než Zeman nebo Klaus. Havel nás oriento
val, kam patříme, tedy na Západ. Ti další 
dva nás táhnou zpět k Rusku a podkopávají 
myšlenku Evropské unie.

LADISLAV VOSTÁREK, 
advokát arbitr

Jako slušného a vzdě 
laného člověka, který 

 si uvědomí, že i pre
zident je pouze „civil 
servant“, a nebude 
si tuto funkci plést 
s dědičným lénem.

Jelikož výběr je 
zúžen na zletilé  a své

právné občany této země a omezen nejen 
na ty, kteří by to chtěli dělat, ale kteří by 
to dělat dokázali, vychází mi Vladimír 
Dlouhý. 

ZUZANA 
BYDŽOVSKÁ, 
herečka
Pro mě je to 
Michael Kocáb, 
má to v nátuře. 

inzerce


