
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

jsme na jedné lodi. Všichni chceme vyjít s penězi, zvládnout krizi, žít v míru, 
bezpečí a nebát se o budoucnost. I já chci pro své blízké a pro sebe totéž.

Tyto volby jsou soubojem dvou světů.

V tom našem se cení odvaha, čest, důstojnost a říká se pravda, i když se 
nehodí. Pravidla se dodržují a platí pro všechny. V našem světě o věcech 
rozhodují ti, kteří jim rozumí a neutíkají před odpovědností.

A pak je tu opačný svět. V něm se šíří lži, strach a chaos. O řešení problémů 
se jen mluví a pracuje se pouze tehdy, když jde o vlastní prospěch. Svět, který 
plodí ovoce jen tomu, kdo ho diriguje.

Určitě se všichni shodneme, že chceme žít v tom lepším světě. V tom bez 
chaosu a lží. Chceme žít v jedné zemi. V zemi, kde máme řád a důstojnost. 

Já k ní jako prezident povedu. Zastavme lži a chaos, pojďme volit!

VÁŠ GENERÁL PETR PAVEL

LHANÍ  
A STRAŠENÍ
BYLO DOST

ZVOLME SI  

PRAVDU  
A DŮSTOJNOST



Za
d

av
at

el
 P

et
r 

P
av

el
 

Zp
ra

co
va

te
l 

P
et

r 
Št

ěp
án

 
Fo

to
 T

om
áš

 F
on

gu
s

ZVOLME SI
DŮSTOJNÉHO PREZIDENTA

ZVOLME SI
GENERÁLA PAVLA

V těžkých časech potřebujeme zkušeného 
prezidenta, který ví, co má dělat. Využije 
svých zkušeností a kontaktů a pomůže řešit 
to, co nás pálí.

Stal se nejvyšším světovým diplomatem 
porevolučního Česka – vedl Vojenský výbor 
NATO. Vyjednával mnohokrát shodu mezi 
30 zeměmi. Čelil souběhu několika krizí, 
například teroristickým útokům v Evropě, 
expanzi Islámského státu, migrační krizi. 

Jednal více než tisíckrát s králi, prezidenty, 
ministry. Vždy obstál.

Byl náčelníkem Generálního štábu Armády 
ČR v době, kdy politici dělali největší škrty. 
Podařilo se mu armádu modernizovat.

Ví, jak se řeší krize. Umí dát dohromady 
tým odborníků, zvážit všechna řešení, 
rozhodnout a za svá rozhodnutí také nést 
zodpovědnost.

Projel ČR několikrát během posledních 
3 let, účastnil se více než 300 debat. Umí 
naslouchat a ví, co nás trápí – zdražování 
a nejistota z toho, co bude.

ZVOLME SI SLUŠNÉHO ČLOVĚKA,
který je nezávislý a u kterého budou mít obyčejní lidé zastání. 

ZVOLME SI SKUTEČNÉHO HRDINU,
který zachránil 53 francouzských vojáků a získal za to medaili Za hrdinství  

od Václava Havla a francouzský Řád čestné legie.

ZVOLME SI ZKUŠENÉHO SVĚTOVÉHO DIPLOMATA,
který nám vydobyl mezinárodní respekt. 

ZVOLME SI NEZÁVISLÉHO PREZIDENTA,
kterého budou všichni politici respektovat. 


