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Za našimi kandidáty si pevně stojíme
Praha, 4. října 2016 - Rádi bychom touto cestou reagovali na tištěný článek uveřejněný na
titulní straně MF Dnes dne 3. října 2016. Článek se dotýkal způsobu výběru kandidátů
koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI pro
nadcházející krajské volby do zastupitelstev krajů.
V první řadě jsme rádi, že se obecně tématu sestavování kandidátních listin dostalo mediální
pozornosti. Možných úskalí týkajících se citlivosti osobních údajů a podpisu jsme si vědomi,
proto se po technické stránce snažíme každým rokem zdokonalovat. Pevně si stojíme za tím,
že z naší strany nedošlo k žádnému pochybení. Preference naší koalice se zvyšují a jsme
oblíbeni také u našich středoškoláků. Některá tvrzení v článku však chceme uvést na pravou
míru.
Článek vyjádřil pochyby ohledně způsobu výběru zastoupených kandidátů. Ano, je pravdou,
že s potenciálními voliči komunikujeme osobně ve veřejném prostoru. Jedná se o kontaktní
kampaň, jejímž cílem však není „ulovit“ kandidáty. Naším cílem naopak je řešit potřeby
občanů, rozvíjet vzájemné názory a představit program koalice. Považujeme totiž osobní
kontakt za cestu k porozumění. Zájmu o místa na našich kandidátkách se nebráníme, jsme na
něj připraveni.
Abychom předcházeli možným nedorozuměním, přijali jsme několik přísných opatření.
Rozhodne-li se nás občan podpořit svou kandidaturou a podpisem kandidátní listiny, vždy
musí být přítomni minimálně dva naši zástupci. Kandidát předkládá občanský průkaz, který
náš zástupce opisuje, aby nedošlo k nepřesnostem, které zapříčiňují případné navracení listin
k opravě z institucí pověřených volbami. Dbáme na to, aby byli všichni kandidáti na místě
srozuměni s podmínkami spolupráce, proto slovně potvrdí, že nekandidují za jiný politický
subjekt v daných volbách. Probíráme s nimi možnosti umístění na kandidátní listině. Uvádíme
jejich jména na našich webových stránkách.
Zmocněnec koalice Mgr. Petr Hannig k tomu uvádí: „Česká republika trpí chronickým
nezájmem občanů o politiku a nelze se lidem divit. Mnoho slibů bylo dáno, mnoho slibů
nebylo politiky splněno. A proto při každých volbách, zvláště krajských, kdy je potřeba
mnoho kandidátů, vznikají některá nedorozumění. Je to jakýsi očistný proces. Mnozí se po
zveřejnění kandidátních listin setkávají s určitou potměšilostí typu: "Tak ty ses dal(a) na
politiku?". A je jasné, že místa někde jinde než v první desítce až dvacítce u velkých stran, či
v první trojce až pětce u stran malých nejsou vůbec politikou, ale spíše podporou myšlenky
oné strany, onoho hnutí či koalice. A z toho vzniká nedorozumění, se kterým se právě teď
setkáváme. Kandidáti podepíší takzvané „Prohlášení kandidáta“, kde se jasně píše, že souhlasí
se svou kandidaturou, ale vnímají to spíše jako podporu. A pak někteří při konfrontaci se
známými a jejich potměšilými narážkami chtějí z kandidatury vycouvat. Tyto osoby už nikdy
nebude strana či hnutí při dalších volbách oslovovat. Ovšem naopak z některých takto
oslovených kandidátů se časem stávají velice platní sympatizanti či dokonce členové stran či
hnutí a objevují se na kandidátních listinách v podstatě kontinuálně. Tito lidé nesou takzvaně
kůži na trh. Jak jsem uvedl na začátku tohoto vyjádření, jedná se o očistný proces. A každý
očistný proces je někdy bolestivý.“
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Situaci ohledně případu zmíněného v článku MF Dnes objasňuje předseda České strany
národně sociální Ing. Michal Klusáček. „S panem Stropkem jsem komunikoval osobně, mohu
tedy přiblížit všechny detaily naší spolupráce. Pan Stropek se na mne jako na předsedu ČSNS
přibližně před rokem sám obrátil e-mailem, na jehož základě jsme rozvinuli spolupráci. ČSNS
tedy začal podporovat ještě dříve, než vznikla naše koalice. Sám jsem ho skutečně několikrát
navštívil, tak jako navštěvuji řadu našich členů a podporovatelů. Nabídku kandidatury
okamžitě přijal s tím, že si však nepřeje figurovat na předních místech i kvůli svému věku,“
říká Ing. Michal Klusáček, předseda České strany národně sociální. Závěrem dodává, že se
rozhodně nejednalo o přemlouvání, jak je uváděno ve zmíněném článku. Pan Stropek nám
dnes sdělil, že během telefonického rozhovoru s redaktorem MF Dnes rozhodně neřekl větu
„Chodili za mnou, až mě uprosili“, naopak jeho kandidatura byla logickým vyústěním již
roční spolupráce.
Dále si dovolujeme upravit chybný údaj ve jménu předsedy České strany národně sociální,
kdy byl Ing. Michal Klusáček nahrazen Ing. Karel Jankem, předsedou jiné koaliční strany.
Jsme otevřeni všem dotazům, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle Ing. Michala
Klusáčka, předsedy ČSNS, +420 774 531 416 či e-mailem info@csns.cz.
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