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Z domova

Kandidaturu vám podepsalo
13 senátorů. Část z nich už ale le-
tos mandát neobhájila a k 15. říj-
nu v horní komoře skončila.
Ústavní právník Jan Kysela tvr-
dí, že musíte mít 10 podpisů
vždy z jedné „várky“ 81 senáto-
rů, buď ze současného, nebo mi-
nulého Senátu. Neobáváte se, že
vám ministerstvo podpisy neu-
zná?
Konzultoval jsem to se svými práv-
níky a je to jednoduché. Ať si každý
položí dvě otázky. Kdy zanikl man-
dát senátora, který byl zvolen v mi-
nulém období? 15. října. Do té doby
byl stále senátorem, i když ve vol-
bách neuspěl. A mandát novým se-
nátorům vzniká kdy? Dnem zvole-
ní. To, že se vytvořil prostor, ve kte-
rém tu bylo asi na 10 dní přes 100
senátorů, není problém Tomáše
Zimy. Pokud jsme si na obě otázky
odpověděli, a myslím, že jsou to zá-
kladní znalosti, které by měl umět
student práv, natož profesor ústav-
ního práva, tak je to jednoznačné.

Nemrzí vás, že jste nedokázal se-
sbírat 50 tisíc podpisů občanů?
Těší mě, že se povedlo nasbírat ko-
lem 40 tisíc podpisů. Někteří z kan-
didátů se o to ani nepokusili.

Jedním z hesel vaší kampaně je,
že rozdělená zeměpotřebuje člo-
věka, který dokáže přimět lidi
ke spolupráci a sjednotit je. Jak
byste to chtěl udělat?
Já tento postoj zastávám celou svou
profesní kariéru. Vedl jsem univer-
zitu, kde pracuje celá řada mentál-
ně odlišných typů lidí. Jsou tamma-
tematici, teologové, informatici,
právníci a třeba doktoři. A všechny
se mi dařilo přivést k jednomu sto-

lu, diskutovat a spolupracovat na
chodu univerzity. To stejné je po-
třeba i v čele země.

Už jste se nechal slyšet, že vláda
byměla dělat víc pro lidi ohrože-
né zdražováním i za cenu vyšší-
ho schodku státního rozpočtu.
Řekl jste: „Nebál bych se ani ote-
vřít téma snížení DPH na základ-
ní potraviny, energie a pohonné
hmoty.“ To stále platí?
Samozřejmě. Ukažme si to na pří-
kladu energií. Vláda tvrdí, že jejich
ceny začaly dramaticky stoupat te-
prve na konci prázdnin. Bylo by
dobré, aby kabinetu někdo ukázal
ceny energií z dubna či května.
Tady vláda skutečně zaspala. Dosta-
tečně nemyslí ani na firmy. V České
republice je řada energeticky nároč-
ných podniků, které budou platit
třikrát víc za energie než podniky v
okolních zemích. Vládní zastropo-
vání je výše než v okolních státech
EU. Nevím, zda jsme tak bohatá
země, že si to můžeme dovolit, ale
povede to jen k tomu, že firmy za-
čnou propouštět a vzroste neza-
městnanost.

Jak byste chtěl jako prezident
přesvědčit vládu, aby na vaše ná-
vrhy přistoupila?
Ústava dává prezidentovi právo
chodit na jednání vlády. A já bych
se kabinetu každý týden ptal, co
dělá, diskutoval a hledal řešení.

Začal byste k jednání zase zvát
šéfa Senátu poté, co Miloš Ze-
man tuto tradici přerušil?
Samozřejmě. Nejen předsedu Sená-
tu, ale diskutoval bych i s výbory
obou parlamentních komor,
hejtmany, primátory klíčových
měst i starosty malých obcí, proto-
že ty mají zase jiné problémy. Jed-
nání musí probíhat na široké plat-
formě, to je role prezidenta. Spojo-
vat a sjednocovat.

Jak byste se postavil k návrhu na
jmenování šéfa BISMichala Kou-
delky do hodnosti generála, což
Miloš Zeman několikrát odmítl?
Pana Koudelku bych generálem
jmenoval okamžitě.

Prezident vzbudil kontroverze
i některýmimilostmi, třeba vra-
hovi Jiřímu Kajínkovi či šéfovi
lánské obory Miloši Balákovi.
Jakýmáte názor namilosti?
Je to specifikum dané ústavou. Jsou
případy, kdy právní řád neumí
uchopit lidský rozměr, který tam
je. Udělování milostí by proto mělo
zůstat. Musí však být transparent-
ní. Uvedu příklad. Matka se dvěma
malými dětmi způsobí dopravní ne-
hodu a jde do vězení. Manžel či pra-
rodiče, kteří se o ty děti starají, bě-
hem toho zemřou. Pokud ta matka
byla prvotrestaná, milost bych
udělil. Nebo příklad
člověka, který ve
vězení one-
mocní nádoro-
vým onemoc-
něním s krát-
kou prognó-

zou. V tom budu mít jako lékař vý-
hodu, že zdravotní situace budu
umět odborně posoudit.

Současný prezident v případě
potíží dost dlouho odmítal infor-
movat o svém zdravotním stavu.

Jak jste na tom vy?
Nemám problém svůj zdravotní
stav zveřejnit. V tuto chvíli jsem
v dobré kondici, beru asi tři prášky.
Jeden proti srážení krve kvůli pro-
dělané plicní embolii, druhý na
krevní tlak a třetí na cholesterol.
Všechny hodnoty mám velmi uspo-
kojivé a moji lékaři jsou spokojeni.

Vminulosti jste čelil kritice kvů-
li covidu. Po prvním lockdownu
jste tvrdil, že virus nezmizí amu-
síme se s ním naučit žít, a že ze-
jména pro mladé zdravé lidi by
bylo nejlepší se promořit. Jak se
na to s odstupem díváte?
Jediné své tvrzení, které bych odvo-
lal, bylo z května 2020, kdy jsem
řekl, že na covid zemře málo lidí.
To jsem říkal po prvním lockdow-
nu, kdy to vypadalo dobře. Ale ji-
nak nic. Byl jsem kritizován třeba
za výrok, že člověk, který se naka-
zí, získá imunitu. To je přitom zá-
klad imunologie, něco jako když se
malé děti učí tvrdé a měkké i. Také
mi bylo vytýkáno, že jsem řekl, že
se s covidem budeme muset naučit
žít. Ale vždyť to tak dopadlo, nako-
nec jsme se s tím naučili žít. Je rok

2022, covid tu je a bude. Lidé
jsou očkovaní a mají při ná-
kaze mírný průběh. Takže
vše, co jsme s kolegy Pir-
kem, Kolářem a dalšími
napsali v naší výzvě 11 léka-
řů z Univerzity Karlovy,
platí. Ať si to někdo vytisk-
ne a řekne mi, kde jsme se
mýlili.

Kolik už jste do prezi-
dentské kampaně inves-

toval a ještě v násle-

dujících týdnech investujete?
V tuhle chvíli asi 150 tisíc, pak ale sa-
mozřejmě někam jedete autem, ně-
koho pozvete na oběd. Myslím, že
to může být v řádu 250 až 300 tisíc
korun. Z vlastních prostředků do
kampaně hodlám ještě investovat
určitou částku tohoto objemu, tedy
v řádech sta tisíců.

Jak vidíte své šance? Z průzku-
mu agentury Ipsos pro podcast
Insider vyplývá, že máte podpo-
ru asi jednoho procenta voličů.
To je dáno tím, že vedeme nízkoroz-
počtovou kampaň. Nestojí zamnou
zbrojařská lobby ani advokátní kan-
celáře. A řekněme si upřímně, že
průzkumy jsou vedené určitým
způsobem. Já sám se proto těším
na debaty. Šance určitě mám, kdy-
bych si nevěřil, tak do toho nejdu.

Vnímáte jako handicap, že jste
byl před rokem 1989 členem
KSČ? Třeba favoritovi voleb Pet-
ru Pavlovi je to stále vyčítáno…
Někdo to může vnímat jako handi-
cap, někdo ne. Na rozdíl od řady ji-
ných jsem to nikdy netajil. V pro-
středí, kde jsem byl členem strany,
to znamená na fakultě, to všichni
věděli a dvakrát mě tajnou volbou
zvolili děkanem. Na Univerzitě Kar-
lově mě dvakrát zvolili rektorem.
Asi posuzovali mé vlastnosti, než
jestli jsem byl nebo nebyl ve straně.
Jinak jsem byl ve vysokoškolské
radě, která se podílela na přípra-
vách shromáždění v roce 1989 na
Albertově. A také konec 80. let byl
ve straně i ve společnosti trošku
jiný než třeba v 50. nebo 70. letech.

Řada prezidentských kandidá-
tů, kteří vminulých volbáchneu-
spěli, nakonec zamířila do Se-
nátu. Máte podobné ambice?
Primárně mě stále naplňuje po-
moc pacientům a také předává-
ní znalostí studentům. Jestli
buduněkdy v budoucnu kan-
didovat do Senátu nebo do
jiných pozic, ukáže čas. Ne-
chci to vylučovat ani potvr-

zovat, je to předčasné.

BRNO Ministr zdravotnictví Vlasti-
mil Válek včera varoval, že příští
měsíc budou nemocnice čelit nápo-
ru kvůli koronaviru a chřipce.
Pandemie covidu je přitom nyní

v Česku nadále na ústupu. V neděli
testy odhalily 153 nových případů
nákazy. Jedná se o nejnižší denní
přírůstek od konce června.
Ministr svou obavu sdělil při ná-

vštěvě Fakultní nemocnice Brno,
kam přijel s očkovací kampaní „Oč-
kujme se pro život beze strachu“.
Ministerstvo kampaň zahájilo v říj-

nu a chce jí motivovat lidi k očková-
ní. Čtvrtou dávku včera v Brně do-
stal herec Petr Čtvrtníček, který je
tváří kampaně.
Lidí, kteří mají v Česku čtvrtou

dávku očkování proti nemoci co-
vid-19, je podle Válka přes půlmilio-
nu. Válek zdůraznil, že očkování je
důležité, a to zejména u starších

lidí, lidí obézních a také u pacientů
s jinými nemocemi. I po očkování
sice mohou covidem onemocnět,
ale neměli by zemřít nebo mít zá-
važný průběh. „Pro očkování svěd-
čí všechna data, přesto se očkování
setkává s despektem. Můžeme vtip-
kovat a šířit dezinformace, že jsou v
něm čipy, že se z nás stane yetti, ale
pravda je jinde. Očkování zachraňu-
je stovky milionů lidských životů,“
řekl Válek.
Před píchnutím Čtvrtníčka Válek

konejšil. „Neboj, nebude to bolet.“
Herec na to ironicky zasténal, sun-
dal si košili a náměstek Petr Benda
mudo levého ramene aplikoval vak-
cínu. „Ještě vzkaz všem antivaxe-
rům, až se budou ptát, kolik jsem
za to dostal – v Brně mě nikdo nepí-
chal a ta částka taky nesouhlasí,“
přidal dobře naladěný Čtvrtníček.
— Lukáš Zrotal

Nebude to boletMinistr zdravotnictví Vlastimil Válek dodává herci Petru
Čtvrtníčkovi odvahu před očkovánímproti covidu. Foto: ČTK

Jiří
Vachtl

Válek: Očkujte se, yetti z vás nebude
Pokračování ze str. 1

Za smazaný status mohla nejspíš
skutečnost, že příspěvek někdo na-
hlásil, a Facebook jej automaticky
skryl do doby, než se k jeho prověře-
ní dostanou administrátoři firmy.

Blažek zdůraznil, že v jeho pří-
spěvku nebyly žádné vulgarismy.
„Byly tam pouze citáty, odkaz na
článek amoje hodnocení jejich věro-
hodnosti podle archivních prame-
nů,“ napsal. Podle historika text po-
jednával o informacích, které Právu
sdělil bývalý spolužák prezidentské-
ho kandidáta Petra Pavla ze školy
pro důstojníky Pavel Beneš.
Dle něj byli ve škole cvičeni na

agenty v diplomatickém prostředí,
sám Pavel ale tvrdil, že měl být vý-
sadkář průzkumník.
„Další příspěvek o Petru Pavlovi

byl smazán jako údajný spam. Dru-
hý za několik hodin, patrně byl na-
hlášen ve stejné době jako první. Je
to jako přes kopírák. Oponoval
jsem v něm tvrzení Petra Pavla v Ak-
tuálně.cz, kde o mně tvrdil, že
o něm šířím nepravdy, že měl něco
společného se Státní bezpečností či
kontrarozvědkou – takhle nesmysl-
ně to napsal,“ komentoval pak histo-
rik další zákrok Facebooku. „Nikdy
jsem to o něm ovšem netvrdil, vytý-
kal jsem mu, že byl předsedou ZO
KSČ ve vojenské rozvědce (ZS GŠ),
kde se účastnil kurzu pro nelegály a
budoucí pracovníky rezidentur ZS
GŠ v zahraničí.“
Bývalý generál se příspěvkem na

Twitteru ohradil proti tomu, že ma-
zání příspěvků svých kritiků nějak
řídil. — Tomáš Matoušek

Eva
Pospíšilová

Jsem v dobré kondici,
beru asi tři prášky.
Proti srážení krve, na
tlak, na cholesterol.

Facebookmazal
informace o Pavlovi

Bývalý rektor Tomáš Zima kandiduje na Hrad. Má 13 podpisů
senátorů. Tlačil by kabinet ke zlevňování zboží. Sází na debaty.

Chodil bych na
vládu každý týden

F
o
to
:L

ad
is
la
v
K
řiv

an
,M

A
F
R
A


