
Kdy jste se vlastně rozhodl, že budete 
kandidovat na prezidenta?
Už nevím zcela přesně, neřeknu vám měsíc. Ale myslím, že prvotní 
nápad mohl být někdy před prázdninami v roce 2015. Ten moment 
si pamatuju. Seděl jsem takhle na obědě v menze. Jsou místa, kde 
víc přemýšlím. Buď ve sprše, až tak, že se někdy zapomenu a voda 
teče nazdařbůh, prostě mě tam napadají věci. A tady jsem se zrovna 
zamyslel u oběda.

U toho tácu?
U toho tácu, přesně.

Řekl jste si, že na Hradě vaří líp?
Nene, takhle to nebylo, do menzy chodím rád. Mně chutná, jak 
tam vaří. S vámi jsem se sešel v hospodě, nepřišlo mi úplně vhodné 
brát vás do menzy, i když zavzpomínat si na studentská léta není 
špatné, jsou tam mladí lidé, je to fajn společnost. Taky tam chodí 
normálně učitelé z přírodovědecké fakulty. Takže jsem tam takhle 
seděl a Miloš Zeman zase někde něco řekl, jak on to občas umí a li-
dem trochu zvedne mandle. Tehdy jsem se tím ještě zabýval. Dnes 
už ho neberu vážně. 

Čeho se ten jeho výrok týkal?
Přesně si to už nevybavuju, ale týkalo se to asi Ruska a Ukrajiny. Já 
tehdy už více než rok celkem situaci kolem dění na Ukrajině sledo-
val. Právě tyhle události velice zřetelně ukázaly, kde si Miloš Ze-
man stojí v zahraniční politice. Předtím jsem nějak tušil, kde bude, 
ale stejně. Když nastoupil do úřadu, vyhlašoval, jaký je eurofede-
ralista, vyvěsil nad Pražským hradem vlajku Evropské unie. To 
jsem si říkal, že ve srovnání s Václavem Klausem je docela dobré - 
a to jsem pro Miloše Zemana nikdy neholdoval, ani když byl před 
lety premiér. Proruský směr a náklonost k Putinovi vygradovaly 
ve „slavném“ rozhlasovém rozhovoru, kde říkal mimo jiné “kunda 
sem, kunda tam”. Mluvil tam o oligarších, v souvislosti s Chodor-
kovským se vyjádřil, že on by jich na rozdíl od Putina zavřel ještě 
víc.  Ve skutečnosti s jinými ale jezdil na Rhodos a přátelí se s nimi. 

I ———— tango pod hradem



Tenhle rozpor a pokrytectví v Zemanově chování jsem bral jako 
výsměch celé společnosti. Navíc, když bylo jasné, že to dělá kvůli 
ruským kšeftům svých blízkých kumpánů. A jak jsem seděl v té 
menze a Miloš Zeman mě opět namíchnul, přemýšlel jsem, jak to 
udělat, abych mu mohl tváří v tvář od plic říci, co si o něm myslím, 
argumentovat a ukázat, jak ve skutečnosti lidem lže. Prostě mu 
oponovat. Na ulici už to nejde, říkal jsem si, my tu pořád někde bě-
háme do půl těla nahatý, ale efekt žádný, stejně na nás pak politici 
udělají dlouhý nos. Šlo o to něco říct, aby si toho někdo všiml. A v 
ten moment mě napadlo, že vlastně jediná možnost, jak to udělat, je 
jít do kampaně, do prezidentské volby. Stát se pomyslně rovnocen-
ným partnerem v argumentaci, ne už jen aktivistou nebo protes-
tujícím občanem na ulici, ale jít do toho opravdu, vstoupit do poli-
tiky. Transformovat se z aktivního občana, který vyjadřuje protest, 
v politika, který může myšlenky naplňovat díky tomu, že dostane 
důvěru od občanů, a může tak systém měnit, protože má moc. Šlo 
o to mít větší možnost věci ovlivnit jinak než protestem.

Takže to přišlo jen tak?
Prvotní nápad ano. Ale do voleb zbývaly asi dva a půl roku a záro-
veň společně s přáteli jsme řešili, jakého že to máme prezidenta a 
jaký by měl být ten příští. Že už je na čase přemýšlet o tom, kdo se 
Zemanovi může postavit. Samotného mě lákala ta představa říci 
Zemanovi, co si o něm myslím. A přímá volba to nabízela a umož-
ňovala. Spočítal jsem si, kolik mi bude v době voleb let a vycházelo 
to. Tak proč ne. To jsem si tehdy ještě myslel, že půjde do debat s 
protikandidáty. Takže v tomhle nás všechny tak trochu převezl a 
mě asi možná nejvíc.

Takže za vaši kandidaturu vlastně může Putin...
Do velké míry. Může za to Zeman, a jeho postoje k Rusku v sou-
vislosti s událostmi na Ukrajině. Majdan na Ukrajině mi v jistých 
ohledech připomínal pražské jaro 68. Lidé se nadechli pro změnu 
a pak přijeli ruské tanky. A my jako země, která zažila ruskou oku-
paci to ústy prezidenta schvalovala. To mě zvedlo ze židle. Kdyby 
k tomuhle nedošlo, tak já bych neměl moc důvod opouštět v jistém 
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