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Dnes pokračujeme druhou částí pohledu na volební kampaň na internetu. Jak jsme už
viděli u první čtveřice v první části tohoto článku, některé strany dávají tomuto médiu
velkou váhu, některé prakticky žádnou. Ukazuje to na zájem o voliče. Pokud strany a
hnutí o voliče nemají zájem, ale jen o křesla, většinou tak vypadá i kampaň. Dnes se
podíváme na další čtyři strany kandidující v Třebíči

  

ODS – ještě minulý týden na vás z první stránky ods-trebic.cz smál kandidát hnutí Pro Třebíč
Daneš Burket. Na stránkách nebylo možné najít ani kandidátku, ani jakýkoli program ODS,
který strana nabízí. Nevím zdali po naší první části, či jiný záměr, ale stránky jsou již (!)
zaktualizované.

      

 Z první strany se na nás usmívá starosta, kandidátka je úplná, program strany též a kupodivu i
plán kampaně. Vzhledem k tomu že do voleb zbývá již jen necelých dvanáct dní, je tento přerod
trochu pozdě. Inu jako politika našeho starosty, který pokud někam přijde (neomluví se pro
vytíženost), přichází pozdě. Program strany nás ubezpečuje o slibech, které mohla ODS plnit již
nyní. Sama se také ve svém programu hlásí ke svým podporovatelům na radnici, když starosta
na úvodní stránce píše: „Zcela jasně rozlišujeme mezi socialistickou a sociální politikou a
požadujeme, aby nikdo nebyl bezdůvodně zvýhodňován na úkor druhých.“
Jelikož lídr ODS Petr Nečes sociální politiku odmítá, v Třebíči se tedy prosazuje socialistická?
Vypadá to že vliv KSČM je ještě silnější! Celkové hodnocení: stránky přehledné a designově
pěkné (autor Yashica), ale spuštěny pozdě.

  

  

TOP09 – i když se z hlavní stránky TOP09 o Třebíči moc nedozvíte, TOP09trebic už je jasnější
a přehlednější. Na úvodní stránce naleznete hned pozvánky na akce TOP 09, odkazy na
kandidáty, program atd. Vše tak jako vždy zaštiťuje portét Karla Schwarzenbergra na známce.
Stejně vtipně se nechali prezentovat všichni kandidáti, které můžete shlédnou na civilních
fotografiích a na známce, jako členy fajfkařského spolku s dýmkou v ústech. Zajímavostí
programu TOP 0íkterý nás zaujal, je podpora Vysoké školy a získání Magisterského studia.
Celkové hodnocení: obsahově velmi přehledný web, trochu více nápaditosti v jeho designu by
nebylo na škodu.
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KSČM – stránky strany KSČm Třebíč snad ani neexistují, našli jsme jen odkazy na stránkách
KSČM, nebo KSČM-Vysočina. Bohužel bez jakékoli informace, o kandidátech či propagaci
strany. Strana se spoléhá na svoji spolehlivou základnu z dob minulých a vzhledem i k věku
voličů zřejmě nemá zájem o webovou prezenaci. Ale jednu zajímavost jsme přeci jenom našli.
Na stránkách organizace Vysočiny jsme našli „něco“ jako program strany, kde jak bylo v
minulosti zvykem nejde k extremismu daleko a opět vyvolává otázku úplného zákazu této
strany. Na stránkách se píše: "Prosazuje se na úkor celé naší populace jedna menšina –
Cikáni, A jedny z nejhorších věcí, které se staly: omluva tzv. Sudetským němcům tj. bývalým
fašistům a kolaborantům, jejichž cílem bylo náš národ zotročit a zlikvidovat."
! Další hodnocení není třeba.

  

Věci veřejné – bolest větších stran, které vychází ze základu a to je primární web strany. Ale
pokud pochopíte princip fungování webu, není problém nalézt vše potřebné, kandidátky,
program a plány na akce. Lídr kandidátky Martin Svoboda je mladý lídr a na kandidátce Věcí
veřejných najdete jen dva kandidáty starší 40 let! V programu mají, nejen zlepšit vystupování
představitelů města, ale což je též potřeba, i všech úředníků a pracovníků městských úřadů. 
Celkově lze říci, že web je designově pěkný, ale chvíli trvá než příjdete na to jak se v něm
orientovat. Poté již je to zase snadné a přehledné.

  

Příště se zaměříme na poslední čtyři strany, Břehy, Heřman zpátky na radnici, Suverenita a Pro
Třebíč.

  

Jan Zeman
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