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MAREK HILŠER
Občasník kandidáta na prezidenta 

NA HR AD

zdarma

„Každý kandidát
by měl projet
republiku,
potkat se s lidmi.
Až když pozná
jejich radosti
i starosti, může
usilovat o jejich
důvěru.“

Marek Hilšer

Marek Hilšer do toho jde bez okolků, chce ozdravit a omladit českou politiku.

Velký profilový rozhovor:

Občan kandidátem
Každá oznámená kandidatura vzbudí pozornost a vyvolává otázky. Pokusili jsme se
vybrané otázky položit za čtenáře a nabídnout tak první z mnoha odpovědí, které bude
muset Marek Hilšer poskytnout, pokud chce být prezidentem České republiky.
Opravdu se chcete stát českým prezidentem?
Ano. Když se člověk rozhodne,
že chce přispět ke změně politiky, aby lidé získali naději, že jim
bude někdo naslouchat, musí to
vzít se vším všudy. Nechci říkat,
že to vlastně nechci, ale když
mě někdo přemluví, tak se tedy
obětuji a vezmu to na sebe. Chci
do toho jít bez okolků. Jsem přesvědčen, že mám co nabídnout.
A bu zvítězím a budu sloužit
lidem, nebo se ukáže někdo lepší a pošle mě do šatny.
Čím vším jste si prošel, než tak
závažné rozhodnutí padlo?

Na samém počátku byl při pohledu na naši politiku pocit bezmoci, přecházející v naštvanost.
Mám obavy ze stále sílící polarizace naší společnosti, z narůstajících konfliktů a vzájemného
urážení se. Mnohdy jsem proti
tomu aktivně protestoval. Říkal
jsem si, s tím přece musí jít něco
udělat. Ale v určitém okamžiku
jsem pochopil, že protestovat
jako občan nestačí. Uvědomil
jsem si, že chce-li člověk získat
možnost věci skutečně měnit
a chce-li ovlivnit fungování systému, musí na sebe vzít politickou odpovědnost a protest proměnit v pozitivní program.

Jak se k tomu staví vaše manželka, přátelé?
Přátelům to přijde jako dobrý
nápad, a i oni mohou za to, že
jsem se tak rozhodl. Manželka
Monika už to nevidí tak jednoduše. Má obavy, že nebudeme mít
čas pro sebe a rodinu, že ztratíme soukromí a nebude se nám
už žít tak spokojeně. Na druhou
stranu ví, že chlapa, který si
nasadí brouka do hlavy a chce
něco udělat, pod zámkem doma
násilím držet nemůže. Cítím, že
je to vůči ní nespravedlivé, chtít
po ní takovou obě. Ale věřím,
že to se mnou vydrží, a že to
společně zvládneme.

Kampaň bude náročná jak
časově, tak finančně. Kolik jí
hodláte věnovat času a, hlavně, jak ji budete financovat?
Času věnuji, kolik bude třeba,
ale s financemi je to složitější.
Zakládám si na tom, že jsem
nezávislý občanský kandidát.
Nestojí za mnou peníze politické strany, finanční skupiny nebo
nějakého oligarchy. Také nejsem
milionář, abych si mohl kampaň
zaplatit sám, bez peněz to však
dělat nelze. Pro mne existuje jediná správná možnost, spojit se
s občany a požádat je o podporu. Každý jak může.

Pokračování na str. 2

ON-LINE zdroje:
Twitter:
www.twitter.com/
MarekHilser/
Facebook:
www.facebook.com/
MarekNaHrad/
Stránka na webu:
www.MarekNaHrad.cz
www.MarekHilser.cz
Marek Orko Vácha

„… pokud určitá dobrá
díla neuděláme my,
nebudou udělána vůbec.
Proto kandidaturu Marka
plně podporuji …“
Více na str. 4
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Občan kandidátem
Pokračování ze str. 1
Někdo může poslat peníze, jiný
může pomoci jako dobrovolník.
Věřím, že když se dáme dohromady a každý přispěje trochu,
tak společně můžeme být silnější, než kdejaká finanční skupina.
Jste připraven na zpochybňování Vaší způsobilosti pro
Hrad a antikampaň celkově?
Nemohu říci, že jsem na případnou antikampaň stoprocentně
připraven. Nikdy jsem prezidentskou kampaň neabsolvoval.
Všichni mne varovali, že se bude
účelově šířit spousta lží. Já bych
byl ale rád, kdyby se volby nesly
v džentlmenském duchu a kandidáti i jejich týmy se soustředili
více na to, co mohou nabídnout.
Ještě ke způsobilosti, nejste
na prezidenta příliš mladý?
Zákonné podmínky už dnes
splňuji. Chápu, že pro někoho
může být prezident čtyřicátník
obtížně představitelný. Navíc vyloženě mladého prezidenta jsme
ještě nikdy neměli. Tak, jako byl
například populární prezident
J. F. Kennedy. Obecně řečeno,
mládí může být více dynamické,
energické a méně skeptické. Na
druhou stranu nemá zas tolik
zkušeností jako stáří, které zas
ztrácí odhodlání věci zlepšovat.

Jsem ale přesvědčen, že mládí
a stáří je relativní. Jsou senioři
s elánem a mladíci, kteří jsou
myšlením nad hrobem. Co je
podstatné, aby měli lidé v prezidentských volbách na výběr.
Oni nakonec budou hlasovat pro
toho, kdo jim bude vyhovovat.
Jaké voliče byste rád oslovil? Soustředíte se hlavně na
svou generaci?
Dobrý prezident musí myslet na
problémy všech společenských

ký kontakt se zdravotnictvím,
které se line skrze mou profesi,
celou rodinu a přátele, mi přibližuje životy seniorů velmi často
a intenzivně.
Jak byste voliče chtěl oslovit,
máte jasný program?
Definoval jsem si základní hodnoty, které chci promítnout do
prezidentství. Detaily programu
upřesním později, po rozhovorech s lidmi po celé republice.
Člověk může mít představy

Monika a Marek Hilšerovi: budoucí prezidentský pár?

skupin i generací. Jako učitel
mám stále blízko k problémům
nejmladších, jako budoucí rodič
vnímám starosti mladých rodin,
padesátníci jsou mi také blízko,
starosti a obavy mých rodičů
jsou starostmi seniorů. Můj blíz-

o tom, co je pro tuto zemi nejlepší, ale v mnohém se může mýlit. Z medicíny vím, že pochopení
a důvěra vyrůstá z komunikace
a pozorného naslouchání. Proto
jsou pro mne cesty po republice
to nejdůležitější.

přímá volba a prezident
Pravomoci prezidenta České republiky nepatří ve světě mezi největší. Zahraniční politika, zemědělství, průmysl,
zdravotnictví, a tak dále, to vše řeší vláda. Zdánlivě tedy prezident nerozhoduje téměř o ničem a jsou mu ponechány
především čestné pravomoci jako jmenování soudců, profesorů, členů bankovní rady České národní banky či třeba velvyslanců. Pochopitelně hraje svou, i když
nevelkou, roli při sestavování a jmenování
vlády. A občas klade věnce při příležitosti státních svátků.
V praxi je to ale jinak a hlava státu
není ani zdaleka tak bezzubá, jak by se
mohlo na první pohled zdát. Už od dob
Masaryka má totiž u nás prezident pozici
srovnatelnou s králem či císařem. A je to
jen logické, vždy právě
na královský (respektive
císařský) trůn úřad prezidenta v roce 1918 přímo
navázal. Jakékoli prohlášení prezidenta má i díky
tomu velkou váhu. Váhu,
která může pohnout úřa- k čemu
dy, vládou i občany.

Stejně tak, i když prezident přímo
neurčuje zahraniční politiku, může ji
velmi výrazně ovlivnit už jen výběrem
státníků, které pozve, nebo naopak navštíví. Stačí, když jednomu ze státníků
věnuje více času či větší péči a hned je
v diplomatických kruzích jasno, kam že
to česká zahraniční politika směřuje.
A stejně to funguje i v domácí politice.
V extrémních případech ji může prezident dokonce ovládnout. Nakonec, není
to tak dávno, kdy ve Strakově akademii
na půl roku zasedla vláda jmenovaná
prezidentem, ovšem neposvěcená parlamentem. Prezident tak v tu chvíli přímo i nepřímo ovládal většinu ústavních
funkcí v České republice.
Že by tedy prezident České republiky neměl žádné či měl
jen symbolické pravomoci? Byl toliko takzvaným
kladečem věnců?! To nelze tvrdit ani náhodou.
Přímou volbou prezidenta jsme ale získali jednu,
je hrad? ne nevýznamnou, pravomoc i my. Použijme ji.  JB

Zmiňujete své cesty za voliči,
pro ně jste si zvolil jako symbol sanitku, proč?
Chci, aby po mých cestách mezi
občany zůstalo i něco jiného než
jen hovory o politice. Něco, co
může lidem posloužit a možná
i v nečekanou chvíli nějak v životě pomoci. Protože moje profese spojuje zdravotnictví a školství, budu na náměstích kromě
politiky hovořit i o první pomoci
a o prevenci rakoviny. A od toho
už je jen kousek k sanitce jako
symbolu té kampaně.
Máte již nějakou politickou
zkušenost?
Máte-li na mysli zkušenost aktivního stranického politika, tak ne.
Dokonce jsem se takové zkušenosti úmyslně vyhnul! Když jsem
dokončoval studium politologie,
rozhodl jsem se, že nechci hned
jako mladý spadnout do mlýnku
stranické politiky. Odešel jsem
na medicínu. Politika ale šla mým
životem vždy. Byl jsem členem
několika volebních týmů, ab
solvoval stáž jako asistent poslance, aktivně jsem vystupoval
například proti skryté privatizaci
fakultních nemocnic.
Co byste udělal jako první,
kdybyste nastoupil na Hrad?
Ohňostroj pro děti. Už si ho objednaly a sliby se mají plnit!  red

PSí FeJETON

Slova se přeceňují. Štěknout
něco umí každý. Nebo se nějak tvářit. Jen ze slov a hraní
naučených rolí se dozví druzí
o člověku převážně to, co ten
člověk prozradit chce.
Například, kolik lidí v historii z různých stran křičelo A
žije svoboda, a přitom to každý
myslel jinak? Tvářili se u toho
všichni vážně a věrohodně, že?
Dokonce prý existuje někde
daleko Ostrov svobody (Kuba,
pozn. red.), ze kterého lidé utíkají zase za svobodou jinou.
Je v tom zmatek!
Přesto lidé nějak poznají,
kdo má přirozené charizma,
kdo je možný vůdce smečky,
jak se tomu říká u nás, psů. Říkají tomu řeč těla, neverbální
komunikace. Prý se lidé orientují více podle toho, co vidí,
než podle toho, co slyší.
Zrak tedy nic moc, sluch
mám výborný. Ale na to, abych
poznal, kdo je vůdce smečky,
kdo zvládne usměrnit ostatní
a ustát vedoucí roli, na to já
mám čuch! A tenhle Marek,
z něho je to cítit. Zkuste ho
poznat sami, nebo, jak to dělám já, očichat!
Artuš
Tak zatím pac.

desatero DOBROVOLNÍK A
Kandidátem na prezidenta se člověk
Pokud se pro tak odvážnou a obmůže prohlásit, mohou mu to lidé věřit,
čansky záslužnou formu podpory rozale oficiálně se jím stane, až když řádně
hodnete, možná oceníte pár jednodua včas odevzdá soudu kandidátní listiny
chých rad, které jsme ze zkušeností
spolu s aspoň 50 tisíci podpůrnými
s jinými peticemi sestavili:
podpisy – a soud uzná, že kandidát spl1) N
 a sbírání podpisů pod petici máte
ňuje všechny zákonné podmínky.
ústavní právo, bez ohlášení úřadům!
Proto je povinnou součástí každé
2) S tanovte si realistické cíle, kolik času
kampaně sběr podpisů pod petiční listy.
tomu chcete věnovat, a vás to baví.
Kromě placených služeb může kan3) Berte to pozitivně, nabízet neznamedidát spoléhat i na zástup dobrovolníků,
ná vnucovat, ale dávat možnost. Už
kteří chtějí svou podporu vyjádřit i sbíto je pozitivní akt. Pomáháte lidem!
ráním podpisů. Mohou požádat své zná4) Č
 itelnost je zásadní. Pokud možno
mé, aby si vzali arch, nechali ho podezkontrolujte, co a jak kdo vyplnil.
psat rodinou nebo dalšími, pak jej vrátili,
5) B
 ute trpěliví, i kdyby arch někdo vyideálně zcela zaplněný. Takový „samoplnil dvakrát špatně. Nejsme stroje.
sběr“ v blízkém okolí, archy kolují, než se
6) Nedávejte petiční arch lidem podnadostanou zpět k osobě, jež je pak odešle
pilým, či s jinak sníženým vnímáním
poštou kandidátovi.
toho, co podepisují.
Obtížnější disciplínou
7) M
 ohou podepisovat i ti,
je nabízet možnost podkteří již podepsali petici
pisu veřejnosti. Postavit
jinému kandidátovi.
se s peticí na náměstí, na
8) Reprezentujete kandinádraží, k místnímu divadáta. Myslete na to!
sběr
dlu či před supermarket
9) Archy pečlivě hlídejte.
podpisů
a nabízet kolemjdoucím
10) Odešlete archy včas.
možnost připojit podpis.
Hodně štěstí při sběru! Js
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Prezidentská vize

Marek Hilšer
faktograficky
Narozen:
23. 3. 1976, Chomutov

Obecná východiska své prezidentské vize vysvětluje Marek Hilšer následovně:
Období po listopadu 1989
bylo pro mnohé z nás
symbolem zásadních
životních změn, uskutečněných představ a nadějí, ale
i víry v budoucnost země.
Mnohé se splnilo, žijeme
v prosperující zemi a jsme
součástí svobodného světa.
čtvrt století od této změny
ale přineslo i neúspěchy
a zklamání z politiky
planých slibů, odtržené od
potřeb občanů. Je cítit
frustrace, pod tíhou událostí
máme pocit, že je nemůžeme nijak ovlivnit. Jakoby na
nás politici zapomínali.

připomínat. Do politiky by mělo
vstupovat více poctivých lidí.

Bezpečná, Bezpečnost,
sebevědomá stabilitu a hosrepublika podářský růst

ČR udržíme
díky pevnému
spojenectví s demokratickou
Evropou. Naši sílu hledejme
v inovativnosti a vzdělanosti,
tak, aby se od nás inspirovaly
i jiné země, a tím jsme si získali
jejich respekt. Naše zájmy musíme umět prosazovat, zároveň
bychom neměli přestat být
týmovým hráčem jak v EU, tak
v NATO. Boření bez rozvahy
nedává smysl. Budu prosazovat,
abychom hráli sebevědomou
a aktivní roli v Evropě.

Jsem
běžný
občan

Jsem učitel na
lékařské fakultě. Nevyrostl
jsem ve světě
klientelistických
sítí. Nevozím se limuzínami.
Vím, co je realita života běžného člověka. Ve svém profesním
životě jsem se setkal s lidským
utrpením. Chci pracovat pro
veřejnost, nikoli být loutkou
zákulisních hráčů.

Každý
člověk má
hodnotu

Často poměřujeme hodnotu
člověka bohatstvím. Mnohdy
zapomínáme, že
úspěch spočívá také v poctivosti, slušnosti a pomoci druhým.

I malé, dobrými úmysly vedené
činy každého z nás, mají velikou
cenu. Prezident musí posilovat
toto vědomí a dávat naději
všem lidem.

Silní
Společenská
nesmí
soudržnost,
ignorovat zachování
slabé
svobody a pro-

sperita většiny
občanů nejsou udržitelné
bez vzájemné pomoci, bez
respektu mezi společenskými
vrstvami. Obohacování se na

úkor druhých je destruktivní.
Sociálně rozštěpená společnost oslabuje naši zemi. Chci
otevírat důležitá témata, kterým se politici raději vyhýbají.

Politika
je služba
lidem

Ztrácíme často
důvěru v politiku, protože
z ní mnozí dělají
špinavý obchod.
Politika je služba lidem. Politici
musí začít u sebe, až pak mohou
apelovat na občany. Budu politikem, který to bude neustále

Pozitivní
Přestože
přístup je máme mnohdy
základem oprávněný
řešení
pocit marnosti:

skepse není
řešením! Zaznamenal jsem řadu
příkladů, kdy občanská aktivita
prospěla všem, a už na úrovni
obce, regionu nebo celostátní.
Neztrácejme proto naději –
naše osudy můžeme ovlivňovat!
Pevné přesvědčení, že lze věci
měnit k lepšímu, zvyšuje šanci
na úspěch. I pověstný David
porazil Goliáše, neztrácejme
odvahu. Chci Vám být oporou.
MH
Pojme spolu do toho!

Vzdělání:
Absolvoval bakalářské
studium mezinárodních
vztahů a politologie.
Poté vystudoval
1. lékařskou fakultu UK,
kde získal titul MUDr.
Jazyky:
Hovoří plynně španělsky
a anglicky.
Rodina:
V roce 2015 se oženil.

Jeho žena Monika pracuje jako lékařka na ARO.
Koníčky:
– horolezectví a fotbal
– argentinské tango
– zpěv v komorním
sboru Piccolo coro
– včelaření a kutilství
– modelářství
– od roku 2015 aktivní
blogger na iDnes.cz

Životopis vašeho kandidáta
Dětství a mládí prožil na Chomutovském
sídlišti Březenecká.

V červnu 1989 jeho rodina emigruje
do Španělska. Za půl roku po napínavé emigraci vypuká Sametová revoluce.
A tak se vrací v roce 1991 domů.

hlíží do politiky jako asistent předsedy
Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. První nahlédnutí do
fungování politiky, první zklamání a ztráta
mladických iluzí vedou k rozhodnutí, odložit na čas politiku a studovat medicínu.
Nikdy nevstoupil do politické strany.

ho senátu. Ve stejném roce zahajuje svou
kariéru pedagoga na UK.

tlaku nakonec vláda premiéra Topolánka
od záměru odstoupila!

V práci se věnuje jak výuce mediků, tak
výzkumu zhoubných nádorů mozku.
V současné době je členem týmu, který

V roce 2011 a 2012 vyjíždí opakovaně na
lékařské mise do rozvojových zemí. Dobrovolná lékařská práce pro humanitární
organizaci ADRA. Po návratu v roce 2012
vystupuje proti reformě vysokého školství
z pera ministra Dobeše. Po odporu veřejnosti vláda na plány rezignuje.

V roce 1999 cestuje do USA a také do
Austrálie, kde se živí jako kopáč, uklízečka, stěhovák, stavbař a instalatér.
To se mu později hodí při stavbě domu
rodičů v ČR.

V roce 1995 maturuje na státním gymnáziu v Chomutově.

V roce 2001, už na medicíně, je zvolen do
akademického senátu 1. LF UK. V roce
zvolen 2004 předsedou tohoto senátu. V roce 2005 je zvolen do Akademického senátu celé Univerzity Karlovy.

se snaží vyvinout nové způsoby léčby
rakoviny: „Rakovině jsem se vždy chtěl postavit, jak té medicínské, tak společenské.“

V roce 1997, během studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, poprvé na-

V roce 2007 jako čerstvý absolvent podruhé zvolen předsedou akademické-

O rok později organizuje protesty proti
skryté privatizaci fakultních nemocnic. Po

Na první tisíce mrtvých Ukrajinců reaguje v řijnu 2014 účastí na happeningu
na tiskové konferenci vlády ČR. V roce
2015 protestuje na ruské ambasádě proti
anexi Krymu a eskalaci agrese na Ukrajině.
V únoru 2016 iniciuje Výzvu občanům
Velké Británie, aby zůstali v EU.
Červenec 2016 – oznamuje svou kandidaturu na prezidenta republiky.
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PODPORU KANDIDATUŘE MARKA HILŠERA VYJÁDŘILI...
MUDr. Jiří Hönig

doc. Adam Halaš, Ph.D.
chirurg;

režisér, pedagog,
mim a moderátor;

lékař Městské
nemocnice Kadaň

„Marka Hilšera znám od gymnaziálních let. Již za
studií měl velkou schopnost lidi spojovat. Zprvu
se jednalo o akce kulturní, společenské. Časem
se angažoval ve věcech veřejných a politických.
Vždy se snažil vidět dění v souvislostech. Nebál se
veřejně vystoupit proti bezpráví, prospěchářství,
politikaření, lži. Právě pro jeho smysl pro
spravedlnost, pro jeho velký cit k člověku jako
jednotlivci, pro jeho odvahu, pro jeho chápání
české politiky v tradičním českém i evropském
kontextu podpořím Marka Hilšera v kandidatuře
na prezidentský úřad. Je pro mě zárukou
spravedlnosti a správného směřování republiky.“

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
řečený Orko,
kněz, biolog
a vysokoškolský
učitel;

vedoucí Katedry
nonverbálního
divadla HAMU

„Marka znám od dětství, jsme přátelé od
základní školy. Je to člověk inteligentní,
sympatický, ambiciózní a odvážný. Mezi jeho
přednosti patří slušnost, skromnost a trpělivost.
Jeho schopnost mluvit s kýmkoliv ve vzájemném
porozumění je pozoruhodná. Léky proti zákeřným
nemocem jsme vymýšleli už na základce jako
děti a slíbili si, že v tom budeme pokračovat
až budeme dospělí. A Marek drží toto slovo
svou prací v ústavu biochemie. Kromě medicíny
se věnuje dlouhodobě neduhům občanské
společnosti. Naše společnost potřebuje vzdělané
a kreativní persony jako je on.“

Jak přiložit
ruku k dílu
Jak se říká, není malých rolí, každý se může stát součástí
mozaiky, která jako celek bude znamenat velkou změnu.
Staňte se součástí něčeho většího, i když to bude formou
mikropříběhů, které provázejí a formují každou veřejnou
kampaň. Příkladů z historie, kdy se ze skromných začátků
podařilo krok za krokem splnit nějaký velký úkol, známe
jistě hodně. Podívejme se konkrétně, jak je možné pomoci kandidatuře Marka Hilšera, když se k tomu nějakou formou rozhodnete:
• sdílejte Facebookové stránky, propojte se na Twitteru,
propagujte volební web MarekNaHrad.cz, tento občasník
dejte přečíst rodině, známým, nechte jej na veřejném místě;
• přispějte finančně zasláním daru na transparentní účet
kandidáta: 2500932815/2010;
• nabídněte e-mailem své spojenectví v regionech (až Vaším směrem pojedeme, ozveme se, můžete přijít a přivést známé); případně sami projevte zájem o návštěvu
Vaší lokality a něco nám o ní napište;
• nabídněte se jako dobrovolník pro distribuci petičních
archů, vyberte si ze dvou možností této dobrovolné činnosti (více viz Desatero dobrovolníka na str. 2).
red

přednosta
Ústavu etiky na
lékařské fakultě
„Marka Hilšera znám mnoho let. Z jeho
rozhodnutí účastnit se prezidentské kampaně
mám radost a hned řeknu proč. Marek je vzdálen
touze po slávě, penězích či čemkoli podobném.
Tím si jsem jist na tisíc procent. Jen je možná
citlivější než my a má ostřejší smysl pro pravdu.
Tento jeho povahový rys jej vede k přesvědčení,
že pokud určitá dobrá díla neuděláme my,
nebudou udělána vůbec. Proto jeho kandidaturu
plně podporuji. A vím, že zázraky se občas dějí.“
... více najdete na www.MarekNaHrad.cz

Pro plnou verzi profilového rozhovoru s kandidátem,
aktualizace jeho vize a další materiály, stejně jako pro vybrané příběhy,
kdy aktivita občanů vedla k pozitivním výsledkům, sledujte online zdroje:

www.MarekNaHrad.cz
na Facebooku hledejte:
Marek Hilšer na Hrad
na YouTube.com hledejte spojení:
Marek Hilšer videoblog
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