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V poslední části hodnocení připravenosti a propagace stran a hnutí na komunální volby
2010 se zaměříme na poslední čtveřici. Jedná se o hnutí a ne klasické politické strany.
Cílem našeho pohledu není doporučit či nedoporučit koho volit, ale spíše ukázat, že i
internet má dnes svoji váhu a podle toho jak se strany a hnutí k němu staví, budou se
zřejmě stavět i k voličům. Tedy poslední čtyřka.

  

Břehy – dle mého názoru nejlepší stránky, které jsme u stran nalezli. Perfektní kandidátka,
přehledný program strany, akce, aktuální informace jsou opravdu aktuální. Graficky velmi líbivé
stránky. Neschází jednoduchost, přehlednost, žádné zbytečnosti, které návštěvníky matou v
orientaci. Lídr Milan Zeibert zde prezentuje program a nás zaujal bod „ Budeme
spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle. Nemyslíme tím jen volební uskupení, ale také  různé
spolky v Třebíči a jednotlivce, ochotné přiložit ruku k dílu."
 Teď jde jen o to je rozeznat.

      

  

Pro Třebíč – i zde máme velmi pěkně zpracované stránky, jak graficky, tak obsahově. Jen
skupinové fotografie vyznívají poměrně ponuře. Je ale vidět, že zde jde o Třebíč. Uskupení
bývalých členů ODS pod vedením Pavla Pacala nic nenechává náhodě a ukazuje, že jsou
schopní lidé. Jak píše jeden z kandidátů Petr Šmejkal, je to uskupení lidí, kteří si nepotřebují v
politice „nahrabat“. Zaujal mě i výrok Pavla Pacala: „ Pak jsem to konečně pochopil –
nebylo co vysvětlovat, oni nemají politiku jako možnost ovlivňovat život města a jeho obyvatel,
oni mají politiku jako způsob obživy za jakoukoliv cenu!“
Jediné mínus je kandidátka. Chybí některé fotografie a pod jménem je záložka ...více. Zde se
kromě několika málo jednotlivců nedovíme nic. Bohužel ani u jednoho z lídrů Daneše Burketa.
Jinak ale palec nahoru.

  

Heřman zpátky na radnici – ani u této strany nelze než opět vyzdvihnout, že na voliči jim
záleží a že ví jak na to. Dozvíte se nejen všechny informace o kandidátech, programu, ale jako
hlavní opoziční strana nezapomíná na minulé kauzy vedení radnice, více či méně vyšuměné do
ztracena nebo nepotrestané. Ukazuje na neschopnost radnice, např. „
ve srovnání s Jihlavou máme na obyvatele poloviční příjem z dotací EU a proti Telči dokonce
desetinový
“. I graficky velmi povedené stránky kterým vévodí karikatura od Štěpána Mareše, jsou určitě
nejnápaditější. Jedná se o prakticky nezávislé kandidáty, nominované stranou Starostové a

 1 / 2



Volby a Internet (část třetí)
Středa, 06 Říjen 2010 09:25 - Aktualizováno Pátek, 08 Říjen 2010 13:00

nezávislí. Mohou počítat i s podporou autentických starostů, konkrétně třeba "malé" starostky
Pocoucova Marty Sobotkové. Opět musíme hodnotit velmi kladně.

  

Suverenita – blok Jany Bobošíkové  – Zde opět, tak jako u pravého bloku jde zřejmě o stranu
jednoho člověka. Kromě výroků a TV šotů Jany Bobošíkové nic nenajdete. Pod odkazem „Volby
2010“, jsou pouze volby do Poslanecké sněmovny. Na dotaz Třebíč jsme obdrželi 0 odkazů. Při
nabídce Českého rozhlasu Region o spotech, jejich lídr Martina Kršňáková jako jediný ze všech
vůbec nereagoval. Toť zájem této strany o voliče.

  

Voliči vybírej, volby se blíží, a nezapomeň správně odevzdat kandidátku. O tom jak správně
volit si řekneme příště.

  

Jan Zeman
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