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Volby 2017: Slibem nezarmoutíš
Slibem nezarmoutíš a za rok
si na něj už nikdo
nevzpomene. To je jedno z
hlavních interních hesel
stran v kampani před
říjnovými volbami. Řada
sloganů se už stala terčem
žertů. Svým vtipem nebo
tématy ale kandidáti moc
zaujmout neumí.

KAMIL DUBSKÝ

Pardubický kraj – Voliče na
východě Čech
Pardubický
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Čech
kraj
podle nedávné-

ho výzkumu agentury Sanep
nejvíc trápí špatný stav silnic,
drahé nájmy a voda, nedosta-
tek lékařů na venkově či ko-
rupce. A kandidáti slibují, že se
všemi těmito neduhy zatočí.

Nezatočí. Nezatočili s nimi v
Parlamentě doposud a zde
schvalované zákony tyto pro-
blémy samy o sobě nevyřeší.
Navíc mnohé ani politici
ovlivnit příliš nemohou. Máv-
nutím proutku skutečně ne-
postaví všechny slibované ob-
chvaty a ani díky nim nezlevní
máslo.

I přes mnohé nerealistické sli-
by je pro mnohé strany těžké
voliče zaujmout. Jejich slogany
se často stávají spíše terčem
vtipů. Kvůli chybějícímu hlav-

nímu tématu letošních voleb
se tak partaje snaží vymezovat
hlavně navzájem. Společným
nepřítelem hned pro několik
kandidátek je hnutí ANO.
„Volbám budou dominovat
ekonomická témata (mzdy,
daně) a veřejné služby (zdra-

(mzdy,
(zdra-

(mzdy,

votnictví, doprava).
veřejné
doprava).
veřejné služby
doprava).

služby
Zcela sa-

mostatnou kapitolou bude vy-
mezení se vůči ANO a Andreji
Babišovi, který se tváří, že je
stále jakýmsi disidentem v
politice, přitom jeho strana
sedí již čtyři roky ve vládě,“
řekl politolog Jiří Štefek.

vládě,“
Štefek.
vládě,“

Některé strany se také snaží
hrát na strunu strachu, ať už z
imigrantů, zákazu „tuzemáku“
či čehokoliv dalšího. Strach je
vedle falešných slibů a chlu-
bení se cizím peřím totiž také
zaručenou vábničkou.
Velkou neznámou, která kvůli
velkému počtu váhajících vo-
ličů do značné míry rozhodne
o výsledku voleb, je však vo-
lební účast. Pokud o volebním
víkendu bude hezky a stranám
se tematicky nebo aspoň vti-
pem nepodaří v kampani
vzbudit pozornost, nepřijde k
urnám ani 60 procent lidí z
posledních parlamentních vo-
leb v roce 2013. Uvidíme.
Kampaň se rozjíždí a její ostrá
fáze teprve přijde.

JSME JEDNIZVÁSACHCEMEVAŠEDOBRO! Výběr, komu vhodit při říj-
nových volbách hlas, je promnohé těžký. Kandidáti se většinou chvástají
nesplnitelnými sliby, kterými by se lidé neměli nechat omámit. Všichni
chtějí vaše dobro, tak si ho, naši čtenáři, nenechte vzít! Autor: Milan Kounovský

SVIDEOKLIPYSEROZTRHLPYTEL.Strany se snaží zaujmout předvo-
lebními spoty. Jedním z těch, které vzbudily velkou pozornost, je videoklip
Pirátské strany namířený proti Andreji Babišovi. Na akordeon v písni plné
břitkých narážek na lídra hnutí ANOhraje předsedaPirátů IvanBartoš. Fa-
vority předvolebních průzkumů ironizuje ve svémklipu natočenémpodle
propagandistických filmových týdeníků za bývalého režimu takéODS.

UKRADENÁZEĎNÁŘKŮ. Svo-
bodníměli v Pardubicích Zeďnářků
– na kterou lidé psali své připo-
mínky. Pak ji ale někdoukradl.

JAKOLENIN.Někteří lidé si utahují z billboardů lídra pardubickéhohnutí
ANOMartina Kolovratníka kvůli podobně vizionářskému výrazu, jakýměl
na ilustracích V. I. Lenin.

Vtipy týdne
• „Jaký je podle vás, největší pro-
blém českých voličů, neznalost,
nebo nezájem?“ ptá se snaživý
reportér kolemjdoucího občana.
„Nevím, nezajímá mě to.“

• S každými novými volbami se
blížíme naší světlé a nadějné mi-
nulosti.

• Hlavní heslo všech politických
stran: „Nedovolíme ostatním roz-
krást naši vlast!”

• Na letácích jedné strany došlo k
tiskové chybě – píše se, že v pří-
padě jejich vítězství „každý dů-
chodce dostane 13. důchod”.
Správné znění je „každý 13. dů-
chodce dostane důchod”. Za pro-
hození slov se tiskárna omlouvá.
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