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Generál Pavel odevzdá 81 250 podpisů občanů.
S týmem a podporovateli vysadil 25 stromů
jako kompenzaci dopadů podpisové kampaně
Prezidentský kandidát Petr Pavel v pondělí na tiskové konferenci oznámil, že nasbíral
81 250 podpisů občanů pod svou kandidaturu. Během podpisové tour osobně navštívil
všech 14 krajů a 51 měst a obcí. Se sběrem podpisů mu pomohlo asi 700 dobrovolníků. Jako
kompenzaci dopadů sběru podpisů na životní prostředí s týmem a podporovateli vysadil
25 stromů v obci Buštěhrad u Prahy.
„Dnes můžu říci, že moji kandidaturu pod heslem ‚Vraťme Česku řád a klid‘ podpořilo 81 250 Češek a Čechů,
kterým moc děkuji za důvěru. Všechny náležitosti podpisů jsme v týmu pečlivě kontrolovali a ty nevyhovující
vyřadili. Věřím tedy, že jsou to všechno podpisy platné,“ řekl generál Pavel na tiskové konferenci. Následně poděkoval svému týmu a asi 700 dobrovolníkům, kteří se na sběru podíleli. Podpisové
archy generála Pavla dnes na Ministerstvo vnitra odevzdá občanský navrhovatel jeho kandidatury, starosta České Čermné Tomáš Kulhánek.
Sběr podpisů probíhal především v září a v říjnu, kdy generál Pavel urazil přes 6 000 km a osobně
navštívil 51 měst a obcí, kde debatoval s občany. „Vnímal jsem, že lidé cítí nejistotu, mají obavy o svoji
budoucnost a bezpečnost, a to nejen finanční. Hledají pomoc, ale často přichází jen větší chaos. Jejich obavy
chápu. Chci pomoci naší zemi současnou krizi překonat a do našich životů vrátit řád a klid,“ uvedl Pavel.
Upozornil také na dopady podpisové kampaně na životní prostředí, ať už v podobě uhlíkové
stopy, nebo desetitisíců vytištěných archů. Dopady by podle něj zmírnila digitalizace procesu,
například možnost podepsat archy elektronicky. V případě úspěchu by usiloval o změnu zákona,
která by to umožnila. Chtěl by také zdůrazňovat význam ochrany životního prostředí. „Češi jsou
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v produkci emisí CO2 na osobu třetí nejhorší v Evropské unii. Je na politicích a významných osobnostech,
aby občanům vysvětlovali, že to lze změnit. Já bych naší krajině chtěl zatím alespoň symbolicky něco vrátit,“
vysvětlil Pavel výsadbu 25 stromů – jeden za každých 3 250 podpisů.
Sázení s generálem Pavlem a jeho týmem se zúčastnila i manželka Eva, kajakář a olympijský
medailista Vavřinec Hradilek a Marie Šabacká, bioložka a odbornice na klimatické změny.
Výsadba proběhla podle instrukcí neziskové organizace Sázíme stromy, která vybrala vhodnou
lokalitu i sazenice. Šlo především o javory, duby, buky a břízy.
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