Petr Vacek: „Proč podporuji Táňu Fischerovou? Protože ji znám osobně
a za ty dlouhé roky jsem se v ní nikdy nezklamal. To se zdaleka nedá
říct o ostatních kandidátech. Má-li se u nás něco změnit, není možné
volit ty, co nás do dnešního marasmu dostali. Takže mně zbývá jediná
volba. Táňa Fischerová.“ (říjen 2012)

TÁŇA FISCHEROVÁ
PREZIDENTKOU

MUDr. Jan Hnízdil: „„Nepotřebujeme, aby se prezidentem stal
rafinovaný ekonom nebo politický rutinér. Pražský hrad a úřad
prezidenta v historii byly především symboly státu a jeho hodnot.
Paní Táňa Fischerová nemusí hovořit o mravnosti, soucitu, svědomí,
pravdě a lásce. Tyto hodnoty ztělesňuje. Hradu i státu je může vrátit.
S vděčností a úctou připojuji podpis pod její nominaci.“ (Parlamentní
Listy, 24. 7. 2012)
Dále podporují např.: Marta Kubišová, Josef Somr, Jan Budař, Jitka
Molavcová Věra Roubalová, Jiří Vyleťal, Igor Chaun

PROČ TÁŇA FISCHEROVÁ?
MÁ CO ŘÍCT - Prezident nemá sice široké pravomoci, ale má velkou
možnost, aby své myšlenky poslal mezi lidi, aby vzbudil v lidech to
lepší. Prostě je potřeba mít tam člověka, který má co říct. A tím Táňa
Fischerová je.
ŽENSKÝ PRINCIP – Ženský princip je v politice potřeba. Není tím
myšlena žena s mužskými vlastnostmi (jak to často bývá). Myšlen je
opravdu Ženský princip s velkým Ž.
MYSLÍ EKOLOGICKY – Táňa Fischerová myslí „zeleně“ a rozšiřuje
myšlenky udržitelnosti.
JE ÚPŘÍMNÁ – Prezidentem by měl být člověk, který se nebojí
nazývat věci pravými jmény a který říká pravdu. A Táňa Fischerová
se nebojí.
JE TU PRO LIDI – Táňa Fischerová uznává myšlenku, že stát (systém)
tu má být pro lidi a ne proti nim. Dokáže otevřít debatu o tom, jak
změnit společnost a společenský systém k lepšímu.

WWW.PREZIDENTKA.CZ
INFO@PREZIDENTKATF.CZ
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Kdo je? Co dělá? Co říká?
Proč zrovna T. F.?
-

obyčejný člověk
herečka
poslankyně parlamentu ČR (2002–2006)
moderátorka charitativních akcí
předsedkyně Klíčového hnutí

Pro kandidaturu získala Táňa Fischerová platných 72 610 podpisů

CO DĚLÁ TÁŇA FISCHEROVÁ?
Divadlo
Po dvou letech studia na brněnské Janáčkově akademii múzických
umění nastoupila do pražského Činoherního klubu, odkud musela
v roce 1973 odejít. Hostovala v různých divadlech, spolupracovala
zejména s Janem Kačerem a Evaldem Schormem. Točila filmy s
Antonínem Mášou, Jaromilem Jirešem, Miloslavem Lutherem a Karlem
Kachyňou. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderuje televizní
Adventní koncerty.
Politika
V červnu 2002 byla na kandidátce US-DEU zvolena jako nezávislá
poslankyně do Parlamentu ČR. Měla celkem 120 vystoupení, na 50%
schůzí Sněmovny (27 z 55). Chyběla pouze na jedné jednodenní schůzi.
V oblasti ochrany přírody a životního prostředí se Táňa Fischerová
podle statistiky hlasování pro ekologické zákony umístila na prvním
místě ze všech poslanců a poslankyň. Mandát skončil v červnu 2006.
Aktivity
Vedle umělecké činnosti se podílí na práci v nadacích a občanských
sdruženích – členka správní rady Nadace Vize 97, čestná předsedkyně
občanského sdružení Remedium (pro duševní zdraví), prezidentka ITI
(české středisko mezinárodního divadelního institutu), členka rady
patronů přátel Hnutí Duha, členka Společnosti pro trvale udržitelný
život, členka poradního sboru občanského sdružení Máme otevřeno?
(pro integraci mentálně postižených), členka Amnesty International,
patronka domu Šance.

NÁZORY TÁŇI FISCHEROVÉ
„Ze společnosti i z politiky se vytratila mravnost. Když pro mě přátelé
seženou padesát tisíc podpisů, budu kandidovat na prezidenta a budu
usilovat hlavně o návrat mravnosti a etiky do mezilidských vztahů a
politiky.“ (Parlamentní Listy, 22.7.2012)
Ať mi nikdo neříká, že když dá někdo kandidátovi na kampaň milióny,
že si to pak někdy od něj nevybere. To je přece obrovský závazek. Do
prezidentské funkce by se měl volit veřejně známý člověk, o němž se
ví, jak se kdy choval a jak se chová . A v takovém případě není žádná
billboardová kampaň potřeba.“ (Literární Noviny, 2.11.2012)

„Lidem je již jasné, že globalizaci musí být nastavena protiváha v
lokalizaci. Je zásadně nutné vrátit se ke všemu, co lze vyprodukovat v
místě. K lokálnímu pěstování potravin pro vlastní obyvatelstvo. Neztratí
se tak pracovní místa a budeme mít pod kontrolou, co jíme. Nebudeme
ničit svoje životní prostředí tisíci kamiony. Je třeba zavádět místní
měny, které udrží peníze v místě a pomohou místním k pracovním
příležitostem, vytvořit regionální banky na družstevním principu, které
poskytnou reálný kapitál v regionu a umožní jeho rozvoj. Je dobré
zamyslet se nad starým prvorepublikovým družstevnictvím, které bylo
založeno na rovnosti hlasů a podílů. Právě ono osvobodilo tehdejší
obyvatele od lichvářů a překupníků, kteří dusili místní ekonomiku.
Dnes tuto roli převzaly přebujelé supermarkety, které snižují ceny
prvovýrobcům a ničí tak samotnou podstatu výroby společně s obecnou
stagnací mezd. Lidé si mohou koupit hlavně nekvalitní potraviny a
vytváří se kategorie dvojích občanů EU.“ (klicovehnuti.cz)
„Jsem idealista a člověk, který touží svět posunovat jinam. Systém, jak
dnes funguje, funguje špatně. Poznala jsem to ve sněmovně a vidíme
to všichni. A je třeba to změnit.“ (Parlamentní Listy, 19.9.2012)
„Je to velká změna v mém životě a naprosto nová situace. Nesmírně
si vážím nečekané a spontánní reakce veřejnosti, která potvrdila, že
je u nás spousta aktivních lidí, kteří nechtějí čekat, co jim bude ze
strany současné politické reprezentace nabídnuto, ale sami hledají
způsoby jak ovlivnit výběr příští hlavy státu. Tato akce ukázala, že
pokud se opravdu rozhodneme něco udělat, nepotřebujeme žádné
finanční prostředky k tomu, abychom mohli něco měnit.“ (Parlamentní
Listy, 6.11.2012)

ŘEKLI O TÁŇI FISCHEROVÉ
Jan Kačer: „Bylo by dobré mít po letech na Hradě ženu. Něžnou, ale
pevnou, blízkou, chápající, spravedlivou. Když se ocitáme v nouzi,
voláme maminku: „Táňo!“ Už nejsi plaché děvčátko, ale oči máš pořád
jasné a vědoucí, černé vlasy zšedly, vrostly do krásy. Na známkách ti
to bude slušet.“ (konec září 2012)
Ondřej Liška (předseda Strany Zelených): „Tato umělkyně a politička
je po celý život oddaná myšlence humanismu, tvořivosti a občanské
společnosti. Počet lidí, kteří její kandidaturu podpořili svým podpisem,
potvrzuje, že Táňa Fischerová nabízí občanům věrohodnost, širší
pohled na svět a pokračování toho, co do prezidenství vtisknul Václav
Havel.“ (Parlamentní Listy, 6.11.2012)

