Od: Marek Hilšer
Datum: 12. září 2017 15:06:04 SELČ
Komu: <michalekl@senat.cz>
Předmět: vzkaz od dobrovolnice - Marek Hilšer

Vážený pane senátore,
dovolte mi abych Vás srdečně pozdravil. Včera mi jedna z dobrovolnic, která mi pomáhá se sběrem
podpisů, předala Vaši vizitku, se vzkazem od Vás.
Sdělila mi, že existuje určitá možnost podpory občanského kandidáta pro blížící se prezidentskou
volbu. Obracím se tedy na Vás, zda-li taková možnost stále trvá a zda byste nebyl ochoten věnovat mi
chvilku pro osobní rozhovor.
Přeji Vám pěkný den
s úctou
Marek Hilšer
Od: Michálek Libor <MichalekL@senat.cz>
Komu: Marek Hilšer
Datum: 22. 9. 2017 13:50:47
Předmět: Možné setkání 10.10.2017

Vážený pane Hilšere,
pan Šesták je v zahraničí a na výborech nebylo v tomto týdnu řada z níže uvedených osob.
Dovolil jsem si je tedy obeslat emailem (viz níže). Já příští týden odlétám do USA a vracím se 9.10.
Asistentka (v kopii) Vám dá vědět, zda navrhované setkání aspoň v užším kruhu proběhne.
Přeji hezký víkend
Libor Michálek
From: Michálek Libor
Sent: Friday, September 22, 2017 8:51 AM
To: Horská Miluše; Chmelová Renata; Jelínková Šárka; Seitlová Jitka; Syková Eva; Wagnerová Eliška; Bublan
František; Carbol Jiří; Dienstbier Jiří; Hampl Václav; Kantor Lumír; Kos Ladislav; Orel Petr
Cc: Láska Václav; Papoušek Zdeněk; Šesták Jiří

Subject: Podpora pana Hilšera?
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
při projednávání volebních zákonů pan místopředseda Šesták navrhoval, aby podpisy 10 senátorek a
senátorů obdržel kandidát na prezidenta, jehož podpora u občanů se bude pohybovat kolem 50 tisíc
podpisů, a to pro posílení právní jistoty.
Dle stávajících odhadů by se k této hranici s horizontem 1,5 měsíce mohl přiblížit pan Marek Hilšer.
Tento občanský kandidát má relativně slušnou podporu i v rámci projektu www.prezident21.cz a
výborně si vede i v soutěži na www.idnes.cz.
Prosím tímto alespoň o předběžné vyjádření, zda byste zvažovali jeho podporu nebo zda jste již
rozhodnuti podpořit jiného kandidáta. Domnívám se, že by reputaci Senátu prospělo, aby nominaci
získal ještě jiný kandidát, než pan místopředseda Kubera.

V případě, že ještě nejste rozhodnuti, zda někomu nominaci podepíšete, uvítali byste např. 10.10.
společnou schůzku s potenciálními kandidáty?
Předem děkuji za alespoň stručnou zpětnou vazbu.
Přeji hezký den
Libor Michálek
Vážený pane senátore,
velice Vám děkuji za iniciativu. Vážím si Váší pomoci a doufám, že budu mít možnost představit se.
Přeji Vám ničím nerušený pobyt v USA.
Hezký den
Marek Hilšer

