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Obèianska kampaò Volím Fera!

Zvo¾me si za prezidenta 

skutoènú osobnos�!



1. ÚPRIMNÉ KRES�ANSTVO

Svoju vieru otvorene žil v èasoch neslobody, 

keï to bolo spojené s ve¾kým rizikom, 

a úprimne ju žije aj dnes. Obhajuje úlohu 

náboženstva v spoloènosti aj v politike. 

Je jediným kandidátom, ktorý bráni právo 

na život od poèatia až po prirodzenú smr�.

3. PAMÄ� NÁRODA A KULTÚRA

Má ve¾kú úctu k slovenskej histórii 

a kultúre, k zve¾aïovaniu kultúrneho 

dedièstva. Za komunizmu organizoval 

mnohé výstavy zakázaných 

výtvarníkov, za èo dostal v roku 2005 

cenu Christmas od umeleckého 

Združenia A-R. Je autorom dvoch kníh 

a spolueditorom významnej publikácie 

Zloèiny komunizmu na Slovensku 

1948-1989.

2. BOJ ZA SLOBODU

A DEMOKRATICKÉ HODNOTY

Bojovník proti komunizmu. Organizátor 

Svieèkovej manifestácie v roku 1988 

za náboženské a obèianske slobody. 

Osobnos� Nežnej revolúcie a prvý predseda 

slobodnej Slovenskej národnej rady. 

Bojovník proti nedemokratickým 

tendenciám v ponovembrovej politike.

5.DIPLOMATICKÝ NADH¼AD

Ako bývalý predseda NR SR má dobré 

kontakty so zahraniènými štátnikmi, 

vie s nadh¾adom, ale aj dôrazne rieši� 

diplomatické problémy.

Dlhodobo sa usiluje o mierové 

spolunažívanie Slovenska so susednými 

krajinami, vo vzájomnom rešpekte a úcte. 

Za mierové iniciatívy mu bola 11. 6. 2005 

v Budapešti udelená Cena sv. Vojtecha 

(pred ním ju dostali napr. kardinál Tomášek, 

Helmut Kohl, kardinál König èi Tadeusz 

Mazowiecky). V príhovore pri preberaní 

ceny sa Mikloško ospravedlnil Maïarom 

za príkoria, ktoré im Slovensko násilným 

vys�ahovaním po 2. svetovej vojne spôsobilo. 

Na druhej strane je však tiež známym 

odporcom vytvorenia autonómie Maïarov

na južnom Slovensku.

6. EURÓPA

Nie je mu cudzia ani zahranièná politika, 

má samostatný poh¾ad na Európu, na jej 

usporiadanie a život. Vie vyzdvihnú� 

európske pozitíva, ale vie pomenova� aj jej 

slabé stránky. Je odporcom Lisabonskej 

zmluvy, pretože Európu príliš centralizuje

a jej Charta zavádza neprirodzené ¾udské 

práva.
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4. NADSTRANÍCKOS�

Poèas 20 rokov v politike nadobudol 

mnoho skúseností, jednou z nich je aj 

poznanie viacerých slušnejších 

politikov z rôznych politických strán. 

Medzi terajšími opoziènými politikmi 

pozná, prirodzene, mnohých. 

O poznaní tých koalièných hovorí 

napr. priznanie Sergeja Kozlíka 

z HZDS, že by nemal problém 

Mikloška voli� za prezidenta. Podobnú 

skutoènos� spomína aj Oliver Andrásy, 

hovorí, že mnohí politici pozývaní 

do jeho relácií èasto spomenuli, že 

medzi ¾uïmi, ktorých si ctia z iných 

strán, je práve František Mikloško. 

Jeto znakom toho, že práve on by vedel 

vies� úèinný dialóg s rôznymi 

politickými stranami a bol by 

nadstraníckym prezidentom.

S bývalým disidentom Vladimírom Juklom 
na prezentácii knihy Zloèiny komunizmu 
na Slovensku 1948-1989

7dôvodov, preèo František Mikloško

Obèianska kampaò na podporu Františka Mikloška na prezidenta SR

7. JASNÉ VYJADROVANIE 

A ZMYSEL PRE HUMOR 

Jeho jasné a priame vyjadrovanie, taktiež 

zmysel pre humor a schopnos� trefne 

od¾ahèi� situáciu sú znakom, že aj medzi 

politikmi je stále možné nájs� èloveka

s prirodzenou ¾udskos�ou. 
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volimfera.blogspot.com
youtube.com/volimfera

picasaweb.google.com/volimfera

Tvorcovia kampane: Lukáš Luèeniè, 

Terézia Ronèáková, Lukáš Obšitník

Kampaò je nezávislou iniciatívou, nie je 

platená žiadnou politickou stranou.

kontakt: volimfera@gmail.com

Františka Mikloška podporili: spisovatelia Daniel Hevier, Stanislav Rakús, herec Štefan Buèko, 

moderátor Oliver Andrásy, spišský pomocný biskup Andrej Imrich, hudobníci Michal Kašèák, Koòýk, 

politici Ján Èarnogurský, Ivan Šimko, novinár Štefan Hríb a ïalší známi, menej známi aj úplne 

obyèajní ¾udia. Zoznam podporovate¾ov môžete nájs� na internetovej stránke kampane.

S Jánom Èarnogurským

Pri preberaní Ceny sv. Vojtecha


