Voliči: Vít Bárta hejtmanem? Proč ne. Poslanec Šidlo: V žádném případě
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Voliči v Plzeňském kraji si dovedou představit poslance Víta Bártu (VV) jako hejtmana. Toto je výsledek ankety, která v květnu proběhla na
našem webu Regionpodlupou.cz. Na anketní otázku, zda si jej dovedou v této funkci představit, hlasovalo z celkového počtu 1950
návštěvníků 80 procent pro odpověď, že v tom nevidí problém, 18,5 procent v žádném případě a 1,5 to je jedno.

Z prvních reakcí místních politiků se dalo vypozorovat, že je tento „nápad“ Víta Bárty nemile překvapil, naštval nebo šokoval. A není divu. Bárta svůj
záměr oznámil dva dny poté, co si u Obvodního soudu pro Prahu 5 vyslechl nepravomocný rozsudek za podplácení poslanců. A pikantní bylo
zdůvodnění jeho rozhodnutí. Svým případným působením na Plzeňsku chce údajně přispět ke zlepšení politické kultury. A co na to kandidáti na
hejtmana z nejsilnějších politických stran? Každému z nich jsme položili 5 otázek. Zatímco komunální politici byli v odpovědích velmi zdrženliví a
v naší anketě by nehlasovali, poslanec Karel Šidlo, který má s Vítem Bártou osobní zkušenosti z Parlamentu si jej v žádném případě nedovede
představit jako hejtmana.

Milan Chovanec (ČSSD), hejtman Plzeňského kraje
Jaká byla Vaše první reakce na oznámení Víta Bárty, poslance nepravomocně odsouzeného za podplácení, že hodlá kandidovat na
hejtmana Plzeňského kraje?
M. Ch. „Zásadně nekomentuji kandidáty a situaci v jiných politických subjektech. Konečné rozhodnutí je vždy na voličích a ti musí zvážit
všechna dostupná fakta, která o jednotlivých kandidátech mají.“
Myslíte si, že je zde, v místním regionu, potřeba zlepšit politickou kulturu?
M. Ch. „Zlepšení politické kultury je celospolečenský a celorepublikový problém. Plzeňský kraj nevyjímaje.“
Jaká pozitiva a negativa přinese Bártova kandidatura do předvolebních bojů politických stran?
M. Ch. „Je předčasné hovořit o pozitivech či negativech jednotlivých kandidátů. To prověří voliči a čas. Plzeňané a Západočeši jsou především lidé,
kteří jsou hrdí na svůj kraj, na místo odkud pochází. Jsou to, myšleno v dobrém, ti největší patrioti, které znám. Víc než sliby, jsou pro ně důležité věci
a skutky, které konkrétní člověk pro region udělal.“
Určitě jste měl připravenu vizi své politické předvolební kampaně, budete ji kvůli kandidatuře Víta Bárty měnit?
M. Ch. „Ne.“
Z celkového počtu hlasujících návštěvníků na našem webu, téměř 80 procent v jeho kandidatuře nevidělo problém, jak byste v naší anketě hlasovali
Vy?
M. Ch. „Toto rozhodnutí je v rukách voličů. Sám jsem kandidátem na hejtmana, bylo by tedy nefér, abych se k podobným anketám a otázkám
vyjadřoval.“

Pavel Čížek (STAN), starosta Spáleného Poříčí
Jaká byla Vaše první reakce na oznámení Víta Bárty, poslance nepravomocně odsouzeného za podplácení, že hodlá kandidovat na
hejtmana Plzeňského kraje?
P. Č. „Nijak mi to nevadilo. Jsem rád, že u nás může jít do voleb každý, že nikdo dopředu neprovádí žádný výběr. Ten je na voličích.“
Myslíte si, že je zde, v místním regionu potřeba zlepšit politickou kulturu?
P. Č. „Znám desítky představitelů obcí, mezi nimi řadu starostů. Setkávám se u nich s velkým zájmem o rozvoj své obce, s ochotou řešit každodenní
problémy, kterých je veliké množství, setkávám se u nich se zájmem řešit většinu sporů v obcích dohodou, smírem. Proto si myslím, že v našem
regionu je politická kultura celkově dobrá. Plzeňský kraj je totiž krajem menších měst a obcí a dokonce často ani nevím, kdo ze starostů je z jaké
strany. V komunální politice jde především o co nejlepší řešení věcných problémů. Ve velkých městech už určitě politická příslušnost hraje roli.
Velkým městem je u nás Plzeň. Pokud bych měl hodnotit kroky Plzně, určitě to nikdy nebudu dělat z politického pohledu ale z pohledu rozvoje města.
A tady mám obavu, že Plzeň rozjela příliš velké investice a celé město může mít v důsledku toho v budoucnu problémy.“
Jaká pozitiva a negativa přinese Bártova kandidatura do předvolebních bojů politických stran?
P. Č. „Pevně doufám, že žádná negativa nepřinese. Moc bych si přál slušnou neosobní kampaň, v níž by se lidé rozhodovali podle věcných témat,
podle toho, s čím ta či ona kandidátka přichází, zda to, co navrhuje je také realizovatelné.“
Určitě jste měl připravenu vizi své politické předvolební kampaně, budete ji kvůli kandidatuře Víta Bárty měnit?
P. Č. „Nebudu. Rád budu diskutovat s každým o co nejlepších nápadech na rozvoj našeho kraje. Nevylučuji, že s dobrými náměty přijde i pan Bárta.“
Z celkového počtu hlasujících návštěvníků na našem webu, téměř 80 procent v jeho kandidatuře nevidělo problém, jak byste v naší anketě hlasovali
Vy?
P. Č. „V anketě nemohu hlasovat, protože neznám jeho program a konkrétní návrhy. Až je budu znám, okamžitě odpovím.“

Marcela Krejsová (ODS), předsedkyně správní rady Plzeň 2015
Jaká byla Vaše první reakce na oznámení Víta Bárty, poslance nepravomocně odsouzeného za podplácení, že hodlá kandidovat na
hejtmana Plzeňského kraje?
M. K. „Že žijeme ve svobodné zemi a pokud je někdo dospělý a způsobilý k právním úkonům, má pasivní i aktivní volební právo. Ke zvolení do
zastupitelstva kraje však musí mít i trvalý pobyt na tomto území a nesmí být odsouzený za trestný čin. Další kroky si musí každý rozhodnout sám,
zvolení za lídra té či které kandidátky by však mělo proběhnout demokratickým způsobem, tedy volbou. Ale to záleží na tom, jaká pravidla ta či ona
politická strana či uskupení má. Motivace jeho kandidatury dle jeho vlastního prohlášení mi přišla spíš úsměvná.“
Myslíte si, že je zde, v místním regionu potřeba zlepšit politickou kulturu?
M. K. „Vždycky je co zlepšovat a nikdy se si nesmíte říct, že už není co zlepšit.“
Jaká pozitiva a negativa přinese Bártova kandidatura do předvolebních bojů politic kých stran?
M. K. „Na to nedokážu odpovědět, nevím, s jakým programem se chce v kraji prosadit, to ukáže až průběh kampaní všech soutěžících stran.“
Určitě jste měla připravenu vizi své politické předvolební kampaně, budete ji kvůli kandidatuře Víta Bárty měnit?
M. K. „Rozhodně nic měnit nebudeme, stojíme za svým názorem a slovem.“
Z celkového počtu hlasujících návštěvníků na našem webu, téměř 80 procent v jeho kandidatuře nevidělo problém, jak byste v naší anketě hlasovali
Vy?
M. K. „Jako u první otázky, výsledek je na voličích.“

Petr Náhlík (KDU-ČSL), předseda plzeňské organizace
Jaká byla Vaše první reakce na oznámení Víta Bárty, poslance nepravomocně odsouzeného za podplácení, že hodlá kandidovat na
hejtmana Plzeňského kraje?
P. N. „Vzhledem k tomu, že hned v prvním oznámení bylo dle jeho sdělení uvedeno, že bude kandidovat za nějaké nezávislé občanské
sdružení, tak moje první reakce byla: Ministr a poslanec nezná zákon! Už od roku 1990 zakazuje zákon o sdružování občanů občanským sdružením
politickou činnost!“
Myslíte si, že je zde, v místním regionu potřeba zlepšit politickou kulturu?
P. N. „Politickou kulturu je potřeba zvyšovat neustále - nejen v regionu. Zatím můžeme pozorovat spíše opačný trend. To co do krajského
zastupitelstva přináší lidé se zkušeností z řízením obce či města je pro politickou kulturu i Plzeňský kraj rozhodně přínosnější než to, co přináší lidé
se zkušeností z parlamentu...“.

Jaká pozitiva a negativa přinese Bártova kandidatura do předvolebních bojů politických stran?
P. N. „Vzhledem k tomu, že Věci veřejné neuspěly v Plzeňském kraji v žádné obci ani v Plzni v komunálních volbách před 2 lety, neočekávám ani
žádný přínos od kandidatury Víta Bárty“.
Určitě jste měl připravenu vizi své politické předvolební kampaně, budete ji kvůli kandidatuře Víta Bárty měnit?
P. N. „Není důvod. S populismem lze soutěžit pouze větším populismem. Tudy cesta nevede. Kromě toho by to bylo zbytečné - jako moderní
konzervativní strana se sociálním akcentem oslovujeme poněkud jiný typ voličů. Je jich možná méně, ale volí raději jistotu než nezodpovědný
experiment.“
Z celkového počtu hlasujících návštěvníků na našem webu, téměř 80 procent v jeho kandidatuře nevidělo problém, jak byste v naší anketě hlasovali
Vy?
P. N. „Máme zastupitelskou demokracii a tak může kandidovat každý, kdo splní podmínky dané ústavou a zákony. Představit si lze všechno. Z
vybraných otázek si tedy vybírám: nevidím v tom problém“.

Karel Šídlo (KSČM), poslanec Parlamentu ČR
Jaká byla Vaše první reakce na oznámení Víta Bárty, poslance nepravomocně odsouzeného za podplácení, že hodlá kandidovat na
hejtmana Plzeňského kraje?
K. Š. „Pan Bárta má za sebou velmi problematickou a pro většinu občanů velmi negativně vnímanou účast v národní politice. Přesto má odvahu a
doslova drzost řešit svoji očistu vstupem do krajských voleb v Plzeňském kraji a to ještě na čele kandidátky. Zákon o krajských volbách stanoví určité
podmínky, které v případě nabytí právní moci rozsudku uvedený kandidát nemůže splnit. I kdyby k tomuto nedošlo je pro mne, a předpokládám i pro
voliče v Plzeňském kraji, zcela nepřijatelné, aby si kdokoliv řešil své osobní spory a problémy prostřednictvím volební kampaně a voleb. Veřejnosti je
předložen návrh, který místo prezentace volebního programu, nabídky vlastní osobnosti k výkonu mandátu a funkce v zastupitelstvu kraje řeší pouze
osobních ambice. Vyřizování si účtů s politickými protivníky, a dokonce snaha o vlastní politickou očistu před veřejností je evidentním zneužitím voleb
a volební kampaně. Považuji postoj pana Bárty za další arogantní projev pohrdání demokratickými pravidly, zákony a zejména voliči v našem
regionu.“
Myslíte si, že je zde, v místním regionu potřeba zlepšit politickou kulturu?
K. Š. „V Plzeňském kraji nedochází k projevům zhoršování politické kultury. V současném volebním období byl pro ustavení orgánů zastupitelstva
kraje, kromě Rady, uplatněn princip poměrného zastoupení podle výsledku voleb. Vystupování politiků při jednáních volených orgánů i při řešení
problémů v kraji není provázeno negativními jevy z národní politiky.“
Jaká pozitiva a negativa přinese Bártova kandidatura do předvolebních bojů politických stran?
K Š. „Těžko lze odhadnout, co přinese Bártova kandidatura do předvolebních bojů a na co budeme nuceni reagovat. Předpokládám, že regionální
prostředí nebude kopírovat mé negativní zkušeností s vystupováním pana Bárty na zasedáních Poslanecké sněmovny PČR nebo jednáních
Hospodářského výboru.“
Určitě jste měl připravenu vizi své politické předvolební kampaně, budete ji kvůli kandidatuře Víta Bárty měnit?
K. Š. „Vize předvolební kampaně je pouze nepřímo ovlivněna počtem volebních subjektů a jejich představitelů. Nemíním nic na našem záměru měnit.
Prezentace a obsah volebního programu zůstává stejný bez ohledu na protivníky.“
Z celkového počtu hlasujících návštěvníků na našem webu, téměř 80 procent v jeho kandidatuře nevidělo problém, jak byste v naší anketě hlasovali
Vy?
K. Š. „V anketě bych uvedl, že je pro mne účast pana Bárty problematická. Důvody jsem uvedl již v první odpovědi. Odpověděl bych, v žádném
případě.“
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