
Vážená paní Fischerová.

Před prvním kolem prezidentské volby jsem Vás počítal mezi těch sedm prezidentských kandidátů, které 
bych na Hradě rád viděl a u kterých jsem předpokládal, že by z prezidentské funkce mohli pozitivně 
ovlivnit naši politiku. Ale zklamala jste mě svým vyjádřením, ve kterém jste vyloučila podporu jednomu 
kandidátovi kvůli jeho spojení s "asociální" vládou. Je to vyjádření přezíravé ke všem těm lidem, kteří mají 
k činnosti vlády a jednotlivých ministrů sice desítky výhrad, avšak pokládají se za její voliče a ošklivé 
slovo asociální by pro ty kroky, které se jim nelíbí, určitě nepoužili. K takovým voličům také patřím. Vláda 
z dob opoziční smlouvy pro Vás nebyla asociální? Copak v tom, co jednotliví politikové dělají a říkají, 
nedovedete rozlišit legitimní politické názory a kroky, které se Vám třeba nemusí líbit, od podrazů, ran 
pod pás a intrik, které se ve slušné společnosti nedělají? Zapomněla jste třeba na akci Olovo? Myslíte si 
snad, že taková věc je v pořádku, jen musí směřovat proti někomu, kdo je "asociální"?

Brzy po válce jsme tu měli národní a sociální (!) revoluci. Jejím účelem bylo obrat o majetek všechny 
nezávislé organizace a všechny jednotlivce, kteří nějaký majetek měli. Byli mezi nimi i němečtí antifašisté 
a asi i německy mluvící Židé, a také čeští vlastenci. Národně sociální revoluce byla evidentně nástrojem 
ruského imperialismu a pomohla rozšířit ruské panství do Střední Evropy. Je velmu smutné a 
znepokojivé, že zde dodnes máme síly, které tuto revoluci považují za svůj politický program. Buďte 
prosím Vás opatrná, než slovo "asociální" budete používat ve významu podobném jako oni. Myslete 
prosím Vás, ještě je čas říci jasně svým přátelům, příznivcům, nedávným voličům a lidem, kteří si Vás 
váží, že jeden z kandidátů reprezentuje odpudivé síly, v jejichž společnosti by se člověk neměl octnout. 

V Polsku prezidenta Walesu volili i jeho političtí odpůrci, protože nešlo přeci hlasovat pro nějakého 
Tyminského. Ve Francii prezidenta Chiraca volili i jeho političtí odpůrci, protože jim nepřipadalo slušné 
volit Le Pena. Pomozte prosím Vás ve snaze, abychom v porovnání s Poláky a Francouzi neměli ostudu. 
Zkuste si prosím Vás představit situaci, kdy se českého prezidenta na mezinárodním setkání novináři 
ptají, jak to myslel s preventivním bombardováním Íránu. Česká politika se už nedělí na levici a pravici. 
Jeden z kandidátů reprezentuje odporný nacionalismus, druhý je demokratickým a prozápadním 
politikem. Není vůbec těžké si mezi nimi zvolit.

Srdečné Vás zdravím, Vítězslav Švejdar

P.S.
Učím na Filozofické fakultě. Vyhrazuji si prosím Vás právo ukázat tento dopis komukoliv, koho bude 
zajímat.


