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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozhovor s hlavním kreativcem ODS o volbách do Evropského parlamentu 

a cílení strany na mladé voliče v roce 2019 (přepis rozhovoru). 

 

Tak jo, tak začneme. Považujete volby do europarlamentu jako volby druhého řádu? 

Přistupovali jste tak k nim i ve vaší kampani?  

 

Myslím si, že jsme k tomu rozhodně nepřistupovali jako k druhořadejm volbám, a to hned z 

několika důvodů. První, že pro nás je to jako business a jsou to důležitý volby. Prostě protože 

jestli je třeba agentura vyhraje nebo ne rozhoduje v dalších zakázkách, takže pro nás nic jako 

druhořadý volby není. Úplně všechny jsou pro nás stejně důležitý. Pro tu stranu taky ne. Myslím 

si, že pro ně druhořadý nejsou, byť bych skoro řekl, že tam mají větší iniciativu samotní 

kandidáti než ten aparát tý strany. Když jsou třeba parlamentní volby, tak celej aparát i celá 

strana se soustředí na ty volby, že jo. Tady asi úplně ne, ale těm lidem v těch stranách na tom 

velmi záleží, velmi. Nejsem si jistej, do jaký míry jakákoliv strana věří tomu, že tam mohou 

něco reálně udělat, spíš bych řekl, že ano. Ale vítězství v eurovolbách je furt nějakej zářez. Jde 

říct: my jsme to dokázali, my jsme to udělali. Plus, asi trošku zmateně, ale berou to i jako 

ukazatel, jak budou vypadat další volby. Jestli reálně sílej nebo klesaj. Byť ten elektorát je jinej 

a eurovolby a reálný volby se můžou těžce odlišovat. Reálný, právě jsem to řekl, jak kdyby byly 

druhořadý, že jo... ale opravdu ty poslanecký, ty se můžou rozcházet ty výsledky. Spíš si myslím, 

že když se kouknete na trend nějakej toho, tak se ty výsledky čím dál tím víc sklápěj k sobě. Asi 

to bude i tím, že do europarlamentu budou lidi chodit více volit. Spíš bych řekl, že budou chodit 

volit víc a tím se k sobě budou ty výsledky více blížit.  

 

Kdo je typický volič ODS? Jaká je teda cílová skupina? 

 

Vycházelo nám to tak, že to jsou bílý muži povětšinou, kteří jsou kolem 30 let a výš, dejme tomu. 

Čím jsou starší, tím lepší. Konzervativního ražení. Vysokoškoláci nebo středoškoláci, ale těch 

je míň. Hlavně vysokoškolsky vzdělaní lidi, kteří jsou soustředění hlavně teda do měst a s vyšší 

příjmovou skupinou, samozřejmě. Není to až tak překvapivý, bych řekl, protože ta strana se 

volebním programem a ideema vyloženě těmhle těm lidem jako nabízí. Ale jsou to lidi, kteří tak 

nějak podle průzkumů vyžadují spíš řád ve společnosti, její stabilní fungování a jak jsou 

konzervativní, tak nechtějí moc změny. Ale velmi dobře reagují na slovo pořádek. Někteří voliči 
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třeba Pirátů, nebo Zelených budou dobře reagovat na slovo svoboda, na což třeba voliči ODS 

taky pozitivně reagují, na to slovo, ale daleko víc pozitivněji reagují na nějaký řád. Popsal bych 

to jako strejdu, kterýho každej z nás má, kterej si rád seká sám trávník. Má rád, když účty jsou 

v pořádku a neváhá občas někoho poučit o tom, jak se věci opravdu mají. Váš strejda v 

podstatě, nebo táta.  

 

Jaká byla hlavní témata, kterým jste se ve volbách do europarlamentu věnovali?  

 

Podle mě jsou dva typy témat, který ty lidi a my taky musíme řešit. Jedna je v uvozovkách tak 

jako mocenská, nebo ideová, dejme tomu. Kdy oni přemýšlí, že to téma těch voleb bude to, proti 

čemu se jakoby vymezí. Protože, když přijdeme k tý druhý skupině témat, ty praktický politický 

kroky, praktická politika… volební program, tak si myslím, když se podíváme na ty politický 

programy těch stran, že je velmi těžký je úplně navzájem oddělit. Všichni řeší dvojí kvalitu 

potravin, protože to je jako given, to je prostě... to nikdo nechce. Nenajde se žádná strana, 

která řekne: “Tak jako bacha, my si zasloužíme horší jídlo. A bude dražší, ježíš to si zasloužíme, 

vždyť jsme rozzlobili někoho.” Ne, to nikdo neřekne. No a když už někde ty témata maj, tak je 

velmi těžký se od ostatních odlišit. Kdo s ním přijde první, ten ho má. Já tomu třeba říkám 

přiblížení tématu, že je v podstatě jedno, jaký téma řešíme. My jsme se soustředili na sucho, 

dvojí kvalitu potravin a... to jsou nějaký praktický dvě věci, který ale maj všichni. A pak jedeme 

tu hodnotovou věc, kde si myslím, že má pravdu Marek Prchal, že jde hlavně o pocity. Ta 

pocitová linie byla – zachováme korunu, nebudeme chtít euro, zůstaneme nezávislou a silnou 

zemí a zreformujeme Evropskou unii. Aby byla pružnější, rychlejší, míň centralizovaná a tak 

podobně. Tam my moc nemusíme popisovat, jak toho dosáhneme, protože tam stačí říct, že když 

tam budou lidi jako my, tak ona taková doopravdy bude, že jo. A to je víceméně pravda, jo. 

Pokud by všude vyhrála ODS, po celý Evropě, tak Evropská unie bude v jejich pojetí volnější, 

bude to víc na byznys orientovaný, a ne na nějaký filosofický hodnoty jako je solidarita, 

humanismus a tak dále. To jsme jeli my hlavně, tu hodnotovou stránku věci. Celá kampaň se 

dá docela shrnout tím sloganem “rozum mezi dvěma extrémy”, protože v době Brexitu nikdo z 

ODS nechce odejít z Evropské unie, ale zároveň nikdo nechce ten trend, kterej pokračuje, jako 

vetší centralizace. A my jsme si řekli, že my budeme strana jako tohohle hodnotovýho boje proti 

tomu. Že na tom praktickym, a myslím si, že některý z těch stran poznali během eurobvoleb, 

toho moc v eurovolbách neuvaří. Ani nikdo moc jinej jako moc do praktických věcí nebyl, 

protože i třeba Piráti tam kandidovali jako nováčci. My jsme tam taky měli pár nováčků a pár 

veteránů. A ty lidi, včetně těch kandidujících, a hlavně občanů, nemají reálnou představu o 
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tom, jak se v europarlamentu něco pro svojí zemi prosadí, jo. A já doteď taky ne. A myslím si, 

že ti, co kandidovali ze všech stran taky do teď nemají reálnou potuchu, co jak slíbili, že v tom 

vlastně prostě prosaděj pro svojí zemi. Ale myslím si, že vsadit na tu hodnotovou stránku věci, 

myslím tu pocitovou, že nechceme XY a vlastně negativně jsme se velmi vymezili, a to se ukázalo 

jako úspěch. Protože lidi nemají přesnou představu, co od Evropský unie chtěj, a co se tam 

vlastně dá dělat, ale ví, co nechtějí, aby Evropská unie dělala... aby v uvozovkách ovládala v 

chapadlech jejich životy. Do jaký míry je to pravda nebo ne, nechme bejt. Ale ten sentiment 

jejich, to bylo naše téma. Ten sentiment vyjádřit. My jsme s váma, my ten pocit sdílíme. To si 

myslim, že se ukázalo jako správná volba.  

 

Já jsem si jako všimla toho, když jsem projížděla všechny příspěvky za květen, že se 

většina z těch příspěvků vymezovala vůči Babišovi. Proč jste zvolili právě tuhle taktiku? 

Není lepší se věnovat nějakýmu svýmu programu? Koho přesně jste tímhle chtěli přilákat 

nebo zaujmout? Jaký voliče?  

 

Naprosto upřímně, ono Babiš bude ještě dlouho vděčný téma. Jako my jsme nebyli jediní. Ale 

je to protože ty praktický témata těch eurovoleb pro Evropskou unii a europoslance jsou strašně 

těžko uchopitelná. I v případě, že tomu budeme dokonale rozumět, je těžký z tohohle odvařit 

kampaň. Piráti si to uvědomili naprosto taky, protože ty lidi tomu nerozumí. Pokud jim to 

vysvětlíte nějak jednoduše, protože jako Facebook je jednoduchá platforma třeba… a ta 

kampaň musí bejt jednoduchá. Oni tomu buď nerozumí nebo nevěří, i když tomu rozuměj. Tak 

na ně použijeme všechny mechanismy EU, abychom vysvětlili krizovej plán pro Česko a jeho 

vysychání. Jak k tomu teda zabráníme? To jsou takový floskule... lidi maj trochu pravdu ve 

všem. To je problém těch evropskejch voleb, že prakticky v těch tématech... tam je spousta 

jinech zemí, spoustu jinejch stran, ten europarlament má 750 členů prostě je tam X frakcí a 

tohle podat srozumitelně voličům nejde přes nějaký praktický témata. Když řekneme, že 

zamezíme tý dvojí kvalitě potravin, tak to si myslím, že si ještě nějak představit umí, ale když 

řekneme, že vyjednáme další smlouvy pro Česko? Jaký? Nevím. Vždyť ony to jsou prázdný 

slova. Tlučení slámy. Takže jsme se zasedli na Babiše, protože nám vycházelo, že díky EET 

a dalším věcem ho opravdu jako tvrdý voliči ODS nesnášej a chtěli jsme bejt ta alternativa 

proti Babišovi číslo jedna. Prostě jo, že jim rozumíme, co jim vadí na tom. Trochu jsme hráli 

na tu jejich strunu, máme to i v nějakejch těch videích, co si pamatuju, že nechceme bejt v 

europarlamentu s těmahle oligarchama. Aby tam neměl jako chapadla, kór když jde o Čapí 

hnízdo a o všechno teď. Trošku platí, že když nevíte coby, což při těch eurovolbách nikdo neví, 
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a těch témat je fakt málo, a vaříte furt dokola, tak vždycky pomůže Babiš. Neříkám, že nějak 

reálně pomůže, ale vyplní vatu. Navíc, další věc je, že to ten klient chce, on se chce proti němu 

vymezit, protože on je the king of the hill a každej se proti němu vymezit chce. Do jaký míry to 

funguje… to je na dlouho s tim Babišem.  

 

Já jsem právě byla překvapená, že tam byl zmíněný skoro v každém příspěvku, že tam 

byl vždycky nějaký Fialův citát o něm.  

 

Petr Fiala je kapitola sama o sobě v tomhle tom. My jsme teďka teda před dvěma týdny dělali 

analýzu profilu Petra Fialy, i teda ODS, a napočítali jsme snad myslím, že Petr Fiala tam měl 

za měsíc třeba 38 statusů, z toho 30 bylo proti Babišovi. A my se to teď přes léto snažíme 

spravit, že teď vypracováváme nějakej návrh. On už totiž nepůsobí jako člověk, ale jako nějakej 

panáček na provázek, za kterého zatáhneš a on řekne něco proti Babišovi. Protože můj osobní 

názor je, vůči politickýmu marketingu, že ty lidi, který štve Babiš a je to pro ně věc, už dávno 

přilákali. Už to není tak, že si někdo řekne: jo tak oni jsou ještě fest proti němu víc, tak teď je 

teda už opravdu zvolím. Společnost je rozdělena. Už je to jasný, kdo ho volí a kdo ne. Antibabiš 

je málo, si myslím, ale vyplňuje se tím vata. Myslím si, že my, jako agentura, jsme se ve volbách 

snažili tématu antibabiš co nejvíce vyhnout. My jsme ho nechtěli zmínit jménem.  

 

To jsem viděla hodně krát, no… že tam bylo vynechaný jméno.  

 

Třeba, že jsme proti dotační politice, která favoruje oligarchy, že jsme proti žlutému moru, 

který představuje řepka… ale ne, že jsme proti Babišovi. My jsme mysleli, že tím trochu 

přilákáme ti vzdělanější voliče, protože oni pochopí, co tím myslíme, a zároveň třeba oceněj, 

že neukazujeme prstem. Že vidíme ty problémy, nejenom toho člověka, ale ty problémy, který 

on dělá. Protože hodně těch politiků, mi přijde, že opakujou furt to samé dokola “on je STBák, 

on je prostě...”. A většině lidem už je úplně jedno, jestli byl v STB a další majetkový nesmysly. 

Nás prostě štve, co on tady vytváří za problémy, který jsou jako katastrofální. To sucho, ta 

dotační politika, korupční kauzy, to je hroznej problém. To, co už je on jako osoba, to už mi 

přijde takový míň zajímavý. Soustředit se na to, co on dělá, ne to, co je.  

 

A věnovali jste se v kampani nějak těmhle úplně nejmladším voličům, prvovoličům, 

studentům mezi 18 a 24 lety a jestli v nich vidíte svoje potenciální voliče vůbec?  
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Upřímně, větší pozornost jsme věnovali už i lidem, kteří jsou ze zahraničí, ale žijí tady. Nikdo 

z nás si nemyslí, že ODS by byla strana, která by svým konzervativním a pravicovým 

programem mohla v současnosti lákat hodně mladých lidí. Myslím si, že před dekádou to tak 

ještě mohlo být, ostatně, že se přetahovala s TOPkou o nějaký voliče, ale pravda je, že my nikdy 

nevíme, kolik těch mladejch voličů vlastně je. Z nějakých průzkumů a analýz vyházelo, když já 

jsem byl ještě byl na škole, to už je pár let zpátky teda, že těch mladých lidí chodí k volbám 

strašně málo. Což je paradox vzhledem k tomu, jak jsou politicky aktivní. Jak se to úplně 

rozchází, jo. Jak vytváří spolky, dělaj různý akce, chodí do stávek, chodí na demonstrace 

studentů… Můj osobní pohled je, že je to hodně tím, že ti opravdu hodně aktivní mladí lidi jsou 

levicově orientovaní a nemají co volit, pořádně. Ti raději zůstanou doma. Volit socdem 

nebudou, to je konzervativní strana jako zfosilněná. Zelený? Hm, to je, jak kdybych to hodil do 

koše, že jo. A co tam máme dál pro mladý lidi progresivní? KDU? Katolíci, nic moc. ODS, to 

jsou starý dědkové, který držej peníze v rukou, to se jim taky moc nelíbí. ANO? Ježišmarja, 

starej STBák a oligarcha. Komunisti, to už je vůbec nemyslitelný. Co jim zbývá? Nic moc.  

 

Piráti jsou jediný asi bych řekla a TOPka.  

 

Piráti, no. A Topka, ale myslím, že jí začali opouštět, pro Piráty. Chodí k Pirátům, a to je 

rozumný a myslím si, že Piráti mají velký potenciál přilákat mladý voliče, byť ještě nějakou 

dobu, ať už budou dělat cokoliv Piráti a ty jejich kampaně budou sebevíc aktivizační, tak budou 

zápasit s tou ležérností, a to nemyslím vůbec zle, těch mladých voličů, kteří k těm volbám prostě 

z nějakýho důvodu něchoděj.  

 

Oni překvapivě na tyhle úplně nejmladší voliče taky necílí. 

 

Jasně, oni cílej na lidi, kteří už vydělávají peníze, protože ty už maj na politice reálnej zájem. 

Tím to nemyslím vůbec proti studentům nijak, naopak, studenti jsou skvělý. Ona se jich totiž ta 

politika nedotkne tolik. Oni Pirátům fandí a všechno, ale pamatuju si třeba svoje spolužáky, že 

když jsou o víkendu volby, tak se v pátek opijou, v sobotu na to zapomenou a v neděli jdou k 

babičce, protože je volno, no. Znám mnoho mladých lidí, teďkon prvovoličů, kteří opravdu na 

to zapomněli nebo si řekli “hele já jsem si myslel, že se z tý kalby ještě vrátim z chaty, co jsme 

byli o víkendu, jak je prodlouženej víkend, ale nestíháme to”.  

 

Nebo třeba nepřijedou domu z Prahy, kde studujou.  
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Nebo si nepřijedou domu, že. Protože v době zadluženosti lidí, kdo by si dal reálný bydliště 

tam, kde doopravdy bydlí. To jsou všechny tyhle ty věci, ale je to i o tom, že ještě nejsou tak 

vyhranění.  

 

Na to mám další otázku. Co si myslíš, že je zajímá ty mladý voliče a jak moc jsou 

informovaní třeba, jak se zajímají o politiku.  

 

Já si myslím, že mladí voliči jsou skvělý, ale tušil jsem, že ani Piráti na ně necílili, protože 

nejsou blázni. Učí se jednoduchá poučka, že peníze investovaný do kampaně pro prvovoliče 

jsou vyhozený. Oni nepřijdou. A Topka to dokázala. Furt se na ně soustředěj skrz Feriho, a oni 

nepřijdou. Ze všech analýz, a to není jen český pohled, to je všude na světě, vychází, že mladí 

lidé kolem 18 chodí k volbám ze všech demografických skupin nejmíň. Prostě úplně nejmíň 

zajímavá skupina pro marketéry, ale myslím si, že se to změní. Ale ta otázka byla proč?  

 

Jak si myslíš, že jsou mladí voliči informovaní a co je zajímá. Třeba jaká témata?  

 

Jsou hodně hodnotově založení. Jako hodně. Jakoby správně to myslím tak pocitově, ale myslím 

tím jako hodnoty, vlastně. Pro ně je důležitý, podle mě, která strana podpoří svatby gayů a 

stejnopohlavních párů. Pro ně je důležitý, jak se ta strana staví k imigrantský politice. Byť 

nezapomínejme, že ne všichni mladí lidé jsou vysokoškoláci a gymnasisti, spousta z nich jsou 

na učňáku a tam SPD bere mladý lidi jak pominutý. Pokud se ale bavíme o mladých, 

vysokoškolsky vzdělaných lidech nebo studentech, kteří chodí k volbám, tak budou volit 

liberální strany. Dokonce, to stojí za nějaký rozbor, oni jsou tak hodnotově založení, čeští 

studenti třeba, že volili Topku, ačkoliv by jim zavedla školný, který nenáviděj. To, že to je 

pocitově správná strana, a že ty hodnoty demokracie, masarykovství, volného trhu, svobody 

cestování a všeho, listopadu 89 a skrze Schwarzenberga i Havla, to pro ně bylo tak důležitý, že 

je volili zcela proti svým ekonomickým zájmům. Dokonce, když si najdeš nějaký články 

například na Deníku … (nebylo rozumět), tak málokterá strana, než Topka měla svůj 

ekonomický program tak zaměřenej proti mladým. Tak strašně jako… škrtání dávek na 

začínající rodiny prostě, to je úplně program proti malým lidem ekonomicky, ale pro ně ta 

hodnota, to ethos, je mnohem důležitější. Pak se to změní, pak začnou volit jinak, začnou 

vydělávat peníze, a nikdo jim to nevyčítá. Pak se na to začnou koukat z těch peněženek, a na 

svoje děti, na svoje partnery a na jejich dobro. Za deset, dvacet let začnou přemýšlet trošku 
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jinak. A to musím znova chválit Piráty, kteří maj podhoubí pro to, aby přilákali už prvovoliče, 

a teď výborně lákaj mladý lidi, kteří začínají ekonomicky žít. Nejsou nějak echt levicový, ale 

jsou určitě víc nalevo než Topka, a myslím si, že mladý lidi už jsou tak trošku víc nalevo. Za 

mýho mládí, když jsem byla starej třeba jako ty, tak všichni byli pravicový. Všichni studenti, 

všichni volili Topku a takhle. S tím, jak se ukazuje, jak je těžší žít, a je to těžší a těžší, třeba s 

cenama bytů a takhle, tak mám pocit, že mladší lidi už, ne že by byli levicový nějak úplně, ale 

už nemají nic proti tomu, že stát bude snižovat nájem, nebo že se bude ta krize bydlení řešit 

nějak jako trošku silou, a ne jenom trhem nějak jako, jo. A tímhle se přizpůsobíme k západním 

zemím a pak je lidi budou volit, protože tam u těch Pirátů budou mít jak ekonomickej, tak 

hodnotovej zájem. ODSka s tím ani nepočítá, to je konzervativní strana, starší bohatší lidi. 

Těch bude taky vždycky dost. Ale mají mladé členy! Ale myslím, že na ně necílej nějak.  

 

Mladí lidé mají většinou k Evropské unii dost pozitivní postoj.  

 

Ano, ano.  

 

Proč o ty volby nejeví takový zájem a zda by se to dalo změnit?  

 

Ta změna je za rohem a myslím si, že je to klimatická změna. To si myslím, že je za rohem. 

Protože ti lidé celou dobu žili v Evropské unii. Ti lidé, kteří se narodili v Evropské unii, těm je 

teď 15 let že jo. Ale jsou to lidi, kteří většinu života žijí v Evropské unii, a ten vývoj, kterej by 

se vyvíjel kolem jejich života, je tam velmi malej. Oni maj Evropskou unii rádi, protože mohou 

cestovat, umožňuje to Erasmus a všechny ty výhody, které všichni známe a jsou nám dokola 

opakované. Mír, cestování, bla, bla, bla, bla, bla, Evropské soudy, paráda. Ale když to nemůže 

vědět dospělej člověk, jak to může vědět mladej, co se tam jako reálně děje. Ty výhody Evropský 

unie nevypadaj ohroženě, ono i kdyby ODSka vyhrála, tak volnej pohyb v EU pro ně bude 

pořád stejnej. Furt tam budou Evropský soudy a všechno. A to si myslím, že, když tam není 

žádné ohrožení, proč jako jít něco dělat. Evropská unie je pro ně spíš než jako politická entita, 

soubor smluv a nějaká unie, je pro ně jako realita objektivní.  

 

Jasně, že to berou prostě jako jistotu.  

 

Ano, Evropská unie je jako samozřejmost a jako objektivní realitou, není nic jako nebude, nebo 

nebyla. Jako ti lidé si to jako racionálně uvědomujou samozřejmě… ale ona je světem už, kterej 
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tady byl od jejich mládí, je tady a vypadá to, že tady ještě bude dlouhou dobu. Nemyslím si, že 

mají problém zorientovat se, koho budou volit doma. Mají hodně debat o tom mezi sebou, kdo 

bude volit koho. Hodně do toho věnujou energie, hodně, ale ještě jako mít tak dobrou 

angličtinu, aby ještě ve volným čase se věnovali tomu, kdo v jaký evropský frakci je a jaký jsou 

ty maďarský politický strany, a ty nizozemský politický strany, jaký jsou, a o tom se ještě hádat? 

Na to nikdo nemá čas. Jsou rádi, že stíhají domácí děj. A teď ještě prolnout dva světy? Oni 

tomu nerozuměj. Ale jinde to není jiný moc, viz Británie. Tam taky hodně málo lidí má šajna o 

tom, co se v tom europarlamentu děje. Velmi málo. A mladý taky. Je toho moc na ně.  

 

Souhlas, no. Takže vy jste vůbec žádnou část budgetu ani jako nic jste na ty mladý voliče 

neinvestovali?  

 

No, budgetu nevím. Já asi můžu říct, že jsme o tom nikdy nijak neuvažovali, že to se jako špitlo 

nějak na začátku. Že jako třeba pro zahraniční studenty jsme udělali nějakej příspěvek myslím, 

jako v angličtině, že mohou volit i tady, ale jako brali jsme to tak, že pokud něco mladý lidi 

přiláká, tak to bude to vysychání Česka a tohle to. Myslím si, že na boj proti euru je 

nenalákáme, zjevně v mnoha důvodů. A tím pádem to nemá smysl. Až když mají jako starost 

vysychání, tak je to trefí ta reklama, ale jako že bychom vedli vyloženě kampaň na mladý lidi, 

to v žádným případě.  

 

Takže vy čekáte, že ty vaši voliči budou dorůstat?  

 

V podstatě jo.  

 

Protože tímhle můžete přijít o voliče do budoucna.  

 

Přesně tak. Na druhou stranu, málokterá úspěšná kampaň cílí na budoucí voliče, kteří je teprve 

budou volit, až budou starší. To nikdo nikdy neudělá, protože ty kampaně jsou okamžitý. Myslím 

si, že oni počítají s tím, že se mladí stávají časem více konzervativní. Stávají se pravicovější, 

nebo teda část z nich, to se nějak rozděluje, to je jasný, a to se jako tak nějak dá očekávat, to 

se jako stane. Oni asi počítají s tím, že se budou vyvíjet společně s těma lidma, že se jako 

přizpůsobí tomu tempu, i když nevím, jestli je to správně. Upřímně nevím. Trošku bych se bál, 

že jim ujede vlak. Na druhou stranu, zatím neujel. Asi je otázka, jestli nějaká strana na tu 

budoucnost vůbec myslí a jestli se trefí, ale rozhodně nemají myšlení “tady budou naši voliči 
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za dvacet let, tak se na to připravme”. Oni se přirozeně budou měnit s tím, jak budou nabírat 

nové členy. Poslední typ je, že se to nepovede, že to selže. Protože mám pocit, že ty strany a 

jejich členové stárnou, že ten jejich průměrný věk se zvyšuje mnohem více než věk populace. Je 

tam mnohem více starších lidí časem a ti mladí mají větší problém se tam dostat. Myslím si, že 

na to spoustu stran dojede, ale záleží na mladých lidech.  

 

Já jsem právě koukala na ty vizuály na Facebooku a pokaždý, když tam byli nějací lidé, 

tak byli jako fakt hodně mladí... já to mám někde vyscreenshotovaný. Že tam vždycky 

jsou pozadí hodně mladí lidi, to mě překvapilo, když to není cílovka.  

 

Ano tohle totiž není naše, to je ODS. Používají teda samozřejmě náš claim, naše logo, který 

jsme jim navrhovali, ale tohle to jsme my neudělali. To je přesně to, proti čemu my brojíme. To 

evidentně nejsou Češi, jistě.  

 

Já jsem se na to právě koukla a bylo mi jasný, že je to z nějakýho Shutterstocku.  

 

Evidentně nějaká stocková fotka. Dokonce tam je dodavatel ODS, zpracovatel ODS. Ale to si 

právě tohle dělají sami a já tomu nerozumím. My tam vždycky dáme buď Zahradila, někoho z 

toho týmu, aby to bylo o těch lidech. Kvůli tomuhle jsme se vztekali, to je hrozně lemplovský 

tohle. Přesně jak říkáš, je to fotka z fotobanky, nějaký podivní lidi to jsou. Když se na to podíváš 

na ten obrázek, tak jsou to členové ODS? Jsou to voliči ODS?  

 

Právě to nejsou ani voliči, že jo.  

 

Přesně. Kdo to je? Co to je lidi? Co si jako první člověk pomyslí z toho, to je zmatek. Co se mi 

tím snaží říct? Ani to nesouvisí s tím textem nijak. A to je marketing, který my nechceme, který 

my jsme nedělali. To jim podle mě strašně bere vítr z plachet... je to dělaný narychlo. To je 

práce nějakýho interňáka tam, je to otřesný.  

 

No a jak jste to měli rozdělaný ty příspěvky? Jako pade na pade?  

 

To šlo přes našeho produkčního. My jsme měli zcela pod kontrolou profil Jan Zahradila a 

částečně jsme měli přístup do ODS, ale jen částečně, jako třeba moderátoři nebo editoři, tyhle 

funkce. My jsme jim to posílali, přes prostředníka a ani to zveřejnili. Na tu ODSku jich bylo 
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fakt málo, protože naše kampaň byla zaměřená na Jana Zahradila, který je spitzenkandidát a 

byl mezi těma europoslancema jeden z nejznámějších. Většina lidí o něm slyšelo, tak jsme si 

řekli, že na jeho profilu to pojede vlastně. Ukázalo se nám to podle mě jako lepší, i přes to, že 

zdravý rozum radí jet to spíš přes ODSku, ale tam by to byl chaos. Lidi hodně volili na základě 

osobnosti si myslím.  

 

Za posledních pět let se zvýšila ta účast mladých voličů z 28 procent na 42, tak proč si 

myslíš, že to tak je?  

 

To je brutální skok, šílenej, dokonce je tomu těžký uvěřit.  

 

Jsou to první data z Eurobarametru, jakože možná se to ještě maličko vyvine.  

 

Eurobarametr asi bude mít nějaký důvody. Eurobarametr čtu často a rád, protože má strašně 

cenný informace, ale tohle to jsem teda nečetl.  

 

To je asi týden zpátky.  

 

Ty jo. Můj čistě osobní odhad, i když se třeba mýlím, je klima. Neumím si představit něco, co 

by mladý lidi zajímalo víc. Dokonce i z mý zkušenosti, protože i kampaň Evropský unie přes 

svojí instituci, co mají na Facebooku to neustále zdůrazňuje. Mě to samozřejmě zasáhlo, asi 

tou demografickou skupinou jako, že jsem ještě mladý člověk, což mi jako lichotilo hodně, že 

na mě evidentně mířej, že 27 ještě není jako konec světa. Víš, že myslím jako “běž volit EU”, 

“Evropská komise říká: běž volit” a jeden z prvních důvodů byl vždycky climate change nebo 

climate crisis a to si myslím, že to je ono. Protože oni lidi nejsou vůbec hloupý a podle mě 

správně tuší, že je to průšvih jak vrata, je to katastrofa, dá se říct. Nefalšovaná katastrofa. To 

je slabý slovo. A že jediný způsob, jak to řešit, je přes evropskou úroveň, pokud ne globální, 

tak aspoň přes evropskou. Protože mladý lidi napříč Evropou, včetně nás, nemají důvěru ve 

svoje vlády, že to s nima vyřeší. A kor teda česká. Český mladý člověk nemůže věřit, že Andrej 

Babiš nabídne zmírnění klimatický krize. Myslím si, že období Grety Thunberg a všeho tohohle, 

období Trumpa, kterej na to z vysoka kašle, a dokonce se tomu vysmívá, tohle mohlo donutit 

mladý lidi se aktivizovat a volili nejenom v Evropským parlamentu, ale volili i za záchranu 

klimatu, to je můj odhad osobní.  

 



 11 

Máš nějaký tušení, jaký procento z vašich voličů mohli být ti nejmladší voliči?  

 

Možná máme v kanceláři čísla, možná jsem to i viděl a nepamatuju si to, ale kdybych si měl 

tipnout, tak to bylo víc než obvykle, že to asi souhlasí s tímhle trendem. Víc než předtím, ale 

furt marginální skupina.  

 

Kdybys to náhodou viděl, tak mi to můžeš dopsat.  

 

Určitě, tak ti to přepošlu.  

 

Ale já jsem i třeba slyšela mezi lidma okolo mě, že někdo volil ODS, ale to je podle mě 

takovýto, že je volí rodiče.  

 

Oni mají i mladý voliče. Oni maj mládežnickou organizaci, jo. Já znám třeba 30 mladejch 

ODSáku, ale já si opravdu myslím, že oni jsou takový fragment, no. Jsou to mladí lidi, kteří 

nosí košile a kravatu jako volnočasový oblečení. Těch naštěstí člověk moc nevidí už.  

 

Teď tady mám otázku, jakými kanály jste komunikovali k mladým voličům, což vím, že 

jste nedělali… 

 

Na Instagram jsme se vykašlali a myslím si, že politické strany na něj ještě dlouho kašlat budou. 

Protože mladý lidi nejsou skupina, která smysl pro ně oslovit, tak kašlou na ty platformy, kde 

jsou. Je to zvláštní. My jsme na ně necílili. Otázka je, kdybychom to dělali, přes co bychom to 

dělali. Přes Instagram tady nikdo neumí dělat kampaň, a když už jsme u toho, nemyslím si, že 

to umí někdo v zahraničí. Žádná strana to podle mě neumí. Můžu se plést, ale myslím si, že to 

ty politický strany neumí zoufale. Nedávno jsem dělal rozbor, Viktora Orbána v Maďarsku, 

republikánskou stranu a konzervativce v Británii, a ještě Le Penovou ve Francii, koukali jsme, 

co dělají se sockama, kdo to, jak dělá, co jsou slabiny, co jsou silné stránky. A jejich 

Instagramy? Jenom fotky z meetingů. Žádný storiečka, nic, žádný stream, jenom fotky z 

meetingů. 

 

Tak to asi budou dělat jenom ti mladí politici, ne?  
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Ano a přijde mi, že to mají pouze z povinnosti. Kdo osloví na Instagramu spoustu mladých lidí 

a kdo už to dělá, umí to a dělá to správně je Alexandria Ocasio-Cortezová v Americe. Ta si na 

tom vybudovala tu značku, ta díky tomu uspěla a opravdu si myslím, že to je první globální 

politik, který uspěl ve volbách díky Instagramu.  

 

A ta je starší?  

 

Ne, jí je snad kolem třiceti. Možná jí není ani třicet jako. 29 let jí je, demokratka a je z New 

Yorku. Ta je prostě úplně skvělá v tomhle a udělala nejlepší věc, která se stala v politickým 

marketingu podle mě za dlouhou dobu. Ona ten Instagram uchopila. A ona tam ta demokratická 

strana nemá co dělat, oni tam ty mladý voliče neoslověj, ale ona jako osoba, ona jako mladý 

člověk je tam za sebe může oslovit. A dělá to skvěle. Ona tam prostě jako dává svoje fotky a 

dává tam svoje fotky, jak pere prádlo, dává tam svoje storiečka jak prostě je s holkama na 

drinku a u toho řeší nějaký věci. Ona je úžasná a úplně to rozbombila tohle a jako do míry, že 

to vyvolalo vlnu kopií, velmi špatnejch. Ji prostě sleduje v Americe spoustu lidí, stejně starejch, 

je jim věkově nejblíž, žije jako oni, mají k ní blízko a ona udělala legendární video prostě, že si 

jako dala mobil do kuchyně, spustila live stream na Instagramu a řekla „čau hele, jako úplně 

normálně, casual, já jsem tady na Facebooku našla nějakej recept prostě na zdravý jídlo a 

zkusím to uvařit, budu to tady komentovat v tom streamu a jestli se mě chcete na něco zeptat, 

třeba nějakej volební program, nebo co dělám v kongresu, ptejte se, já u toho vaření vám budu 

odpovídat.“ A teď začala tak jako vařit a vždycky se jako vyjádřila, že to je takhle a takhle a 

pak si otevřela pivo. Teď se jí to tam nějak vařilo a “teď se vám budu věnovat” a teď tam jako 

s lahví piva “jo to je takhle a takhle, já si osobně myslím, že to má být takhle a takhle” a jela. 

Mělo to úplně bezprecedentní úspěch. Do takový míry, že to snad chtěli zkopírovat ostatní. 

Musím říct, že Elizabeth Horinová dokonce udělala přímou kopii, že vrazila mobil “ahoj jsem 

na Instagramu na live streamu, tady jsem si otevřela pivo a můžete se mě ptát na co chcete”. 

Ale byl to neúspěch, protože to je imitace, to není real. A Instagram je skvělej a politikům 

umožnil, hlavně mladejm, ty přivábí hodně lidí, ukázat, že oni jsou real. Dominik Feri to dělá 

dobře podle mě.  

 

Tak ten to dělá skvěle podle mě pro mladý.  

 

Skvěle. “Hele tady na Stalinu odpolko na skejtu, pak jdu s klukama na pivko a pak večer před 

spaním tady přispívám na kompu, ptejte se mě na věci.” Ten ty mladý lidi získá. Až budou 
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aktivní, tak ty se z něj zblízněj a budou ho volit. Úspěch. V tom je Instagram skvělej v době, kdy 

lidi už nevolí strany. To je nejzásadnější vývoj na poli politickýho marketingu. Na tom jsme se 

shodli i s Honzou Vrobelem, který říkal to samý. Ten největší vývoj je v tom, že lidi už čím dál 

míň volí ty strany, chtěj volit ty lidi. Ty osobnosti. Pravici to došlo trošku dřív. Tam to začalo 

trošku dřív, tím Trumpem, Orbánem, Kaczynskim, Nigem Faragem, Le Penovou, nikoho 

nezajímá jejich strana, ale ta osoba. Co on říká, jak dělá tohle, to ti lidi volej. Ten trend dorazil 

i nalevo a do progresivistů a k nám liberálům, bude tady Alexandria Ocasio-Cortez, ten Young, 

co kandiduje v Americe a budou tady takovýhle osobnosti. A lidi budou volit ty lidi, ne ty strany 

a ten člověk pro ně bude rozhodující. Tím víc bude rozhodující i ten Instagram, který je víc o 

tom člověku a jeho životu. V tu chvíli to tak bude. A v tu chvíli bude mít smysl lifrovat peníze 

po milionech do toho Instagramu, pro toho člověka. Pro tu stranu, která bude chtít vyhrát, tak 

taky. A ve straně mají problém, že tam je vnitrostranický boj, tudíž strana neřekne “hele ty seš 

fakt dobrej na tom Instagramu, tobě to jde, tady máš peníze, aby sis vybudoval svůj chrám na 

Instagramu”. U nás politici na financování svýho Facebooku a všeho politici maj peníze 

vlastní. 

 

Fakt jo? Ale jako svým způsobem to dává smysl.  

 

Dává. Jak bys to chtěla jakoby účetně dělat. Když někdo dá na reklamu 50 tisíc měsíčně, tak 

jim dát další? To jako ne, tos dostal na tři měsíce. To jako ne, každý ať si to dělá sám. A naši 

klienti jako třeba Stárek si peníze shání sami na ten provoz toho Facebooku, od sponzorů.  

 

A jeli jste nějaký offline, jako celkově? Ne jenom na mladý ale jako i… 

 

V podstatě jako ne. My jsme digitální agentura. Ale zvažovali jsme to, nějaký promo i venku. 

Byť ano, dělali jsme offline, dělali letákoviny, s Jakubem Stárkem tu velmi úspěšnou Stárkovou 

mouku, to balení jsme dělali. Tyhle věci jsme offlinu dělali no, ale vždycky tak, aby z toho byl 

nějaký výstup pro digitál. Vždycky. Není to jako tak, že bychom uspořádali volební koncert, 

nebo volební sešlost z toho důvodu, abychom z toho neměli video. Neexistuje. My to děláme na 

socky. Ale je fakt, že my jsme zatím vlastně malý ryby. To byla komunální kampaň a eurovolby. 

Při eurovolbách se blbě jezdí do regionů, jich je 25 na tý kandidátce, jsou z celý země… blbě 

se to organizuje, proto to nikdo nedělá. Je to pitomost.  

 

Tak jo, díky.  
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Příloha č. 2: Rozhovor s manažerem sociálních sítí České pirátské strany o volbách do 

Evropského parlamentu a cílení strany na mladé voliče v roce 2019 (přepis rozhovoru). 

 

Považujete volby do evropského parlamentu jako volby druhého řádu? Přistupovali jste 

tak k nim i ve vaší kampani? Tím myslím, zda ta kampaň byla méně intenzivní než 

například kampaň při volbách do poslanecké sněmovny.  

 

Já myslím, že jsme určitě k eurovolbám nepřistupovali jako k volbám druhého řádu, nicméně 

dalo se očekávat, že bude nižší zájem o evropské volby než třeba o volby do poslanecké 

sněmovny, což se potvrdilo samozřejmě. Nedělali jsme na těch volbách nějakou velkou věc, 

typicky rebranding nebo nějakej silnej repositioning, ale rozhodně jsme je nepodcenili. 

Rozhodně jsme do nich dali poměrně slušnej budget, ten je veřejnej... je to asi 8 milionů korun 

a určitě jsme se snažili navázat na ty úspěšný strategie, který jsme dosud jeli. Zatím se to celkem 

vyplatilo a teprve do budoucna chystáme nějakou věští změnu případně, ale rozhodně jsme ty 

volby nechtěli podceňovat, ani jsme je nesunuli na vedlejší kolej. Naopak vstup do 

europarlamentu byl pro Piráty velmi důležitou metou jako proevropský strany.  

 

Kdo je váš typický volič nebo cílová skupina?  

 

Náš typický volič je... jsou muži a ženy ve věku osmnáct až pětatřicet let, zhruba. My to máme 

rozdělený asi do čtyř věkových skupin, né takhle podrobně rozsegmentovaný jak to maj v tom 

eurobarometru.  

 

… a třeba kde bydlí ty lidi, jaké mají zaměstnání?  

 

Tak trochu podrobněji... spíš vyšší vzdělání nepochybně. Viděli jsme i nějaký průzkumy, že 

voliči Pirátů mají nejvyšší vzdělání většinou, což je možná až trošku překvapivý pro mě, pokud 

je to pravda, ale mělo by to tak být. Nevzpomenu si teda teď na zdroj těhle researchů, jestli to 

byl Median? A největší volební účast jsme podle mě měli v Praze a Brně, ale nadruhou stranu 

to jsou obecně největší obce a rozhodně se nedá říct, že bychom neměli úspěch v menších nebo 

dokonce malých obcích, kde jsou řádově tisíce až desetitisíce lidí. Po republice jsou určitě 

desítky obcí, možná stovky, kde jsme uspěli, i když to jsou jako prťavý obce... v severních, v 

jižních čechách a tak dále, a tak dále. To kdyžtak poslanec Mikuláš Ferenčík tyhlety 
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demografický data zná velmi podrobně, když se na něj ještě obrátíte, tak vám bude schopen dát 

možná ještě podrobnější informace než já... ten to najíždí velmi precizně mnoho let.  

 

Jaká byla hlavní témata, kterým jste se ve volbách do EP 2019 věnovali? 

 

My jsme měli dvaceti bodovej program. Podobně jako do sněmovny máme dvacet 

programových priorit a ty se snažíme deliverovat těm voličům, že se snažíme plnit ty sliby, a 

dokonce máme i interní systém, nebo vlastně veřejný systém, který se jmenuje redmaine 

informační, kde lidi můžou sledovat až na úroveň dokumentů, jakým způsobem Piráti plní ty 

priority a stejný model bychom rádi zopakovali i v Evropských volbách, kde byl teda 

připravenej dvacetibodovej program, ten jsme si abstrahovali do tuším pěti holonů. My tomu 

říkáme holony, to jsou takový abstrakty... to připravoval stratég tohle to rozdělení, Tomáš 

Mrkvička. Jeden se týkal svobody, jakožto primární pirátský hodnoty, další upgradu 

evropských institucí jako takovejch. Pak tam bylo téma udržitelnosti, který se týká jak genderu, 

ale vlastně primárně environmentálních témat a změny klimatu a... ještě další dvě. Bohatství, 

který se týkalo daňových rájů primárně. To bylo velký téma pro nás rozhodně. Boj proti 

daňovým rájům je velký téma pro Piráty v Evropský unii a ještě tam spravedlnost. Tam si 

nevybavuju už přesně, čeho se to týkalo, ale rozhodně jsme šli do voleb s nepříliš 

mainstreamovými tématy, jako jsou svoboda internetu a ten boj proti tý copywritový směrnici, 

o který asi víte... a změna klimatu. Bohužel tam se nedostal jeden z našich klíčových osobností, 

Lukáš Blažek, který by se tomu věnoval, tak se obávám, že to nebude až tak primární téma... 

ale svoboda internetu, daňový ráje a tak dále no.  

 

Tyto volby pro vás znamenaly veliký úspěch, nebo teda například oproti minulým volbám 

do Evropského parlamentu zásadní... 

 

To nepochybně.  

 

V čem vidíte původ tohoto úspěchu?  

 

Jo tak my se samozřejmě pořád do jistý míry vezeme, když to řeknu takhle, ale nechci ať to 

vyzní příliš pejorativně, ale zase, nebudeme se tvářit, že to není výsledek kvalitně nastavený 

strategie z roku 2017... na kterou vlastně do určitý míry stále navazujeme. I když samozřejmě 

se tam objevují nové věci, nové myšlenky, nové elementy, nový tváře a samozřejmě to, že máme 
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mediální pozornost, kterou jsme předtím neměli. Ta je pochopitelně daná dvaadvaceti mandáty 

v poslanecký sněmovně a dneska už více než 360 mandáty na úrovni regionů, taky tím, že 

vlastně vládneme v Praze společně s koalicí Praha sobě a spojený síly... a taky teda doufám, 

že tím, že pánové a dámy ve sněmovně, a nejen ve sněmovně, odvádí dobrou práci a ukazují to 

delivery. To si myslím, že je velmi důležitý a v rámci toho my jedem. Proto máme webovku 

piratipracuji.cz. Proto se snažíme neustále komunikovat v rámci toho, co Piráti slíbili v tom 

roce 2017. To vlastně neustále dodávat těm lidem ať už vlastně na sociálních sítích nebo v 

médiích, no.  

 

Jojo, sleduju, takže vím, že tam hodně informujete. Teď už teda k mladým voličům.  

 

Ano.  

 

Věnovali jste se jim v kampani?  

 

Cíleně? 

 

Hm.  

 

Nijak zvlášť. My máme obecně nastavený kampaně spíše na mladší voliče. My jsme dosud 

nedělali žádnou sofistikovanou segmentaci cílových skupin. Samozřejmě, nějak jakoby spíše 

lehčeji jsme si s tím hráli. Například jsme cílili v těchto volbách na cizince žíjící v Český 

republice, který jsou zároveň občané EU, tak těm jsme pomáhali vyřizovat volební průkazy. 

Těm jsme pomáhali jakoby volit, protože oni tady můžou volit. A to bylo vlastně víceméně 

všechno. Ale rozhodně na tu cílovou skupinu 18 až 24… jak říkám, je to spíše těch 18 až 30, 

35, jsme se snažili cílit třeba tím videem ve finále Přemluv vnuka, který je samozřejmně 

inspirovaný starším, podobným, motivem, u kterýho stál i ten samej kreativec. To mělo vlastně 

vyznít tak jakoby hezky, že ti staříci přemlouvají ty vnuky, ať to teda nezaspí ty volby a podobně 

byl vlastně cílenej i ten song, no. A já se radši nechci tvářit, že ta kampaň byla nějak zásadně 

cool, že by zvedla mladý lidi takovým způsobem, aby šli volit, to je ve skutečnosti asi velmi 

náročná ambice...jako tak aby to bylo v signifikantním měřítku, který by bylo cítit. Ve 

skutečnosti Piráti nemají až tak disciplinované voliče, což je daný i tím, že to jsou prostě ti 

mladší a na druhou stranu mezi těmi mladými nás tedy volí třetina, což teda víme, no. Takže 
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jak říkám, obecně, ta kampaň nebyla příliš segmentovaná. Já se omlouvám, že to trochu beru 

ze široka ty odpovědi… 

 

To nevadí.  

 

… ale kdybych měl jít úplně po vašich otázkách, tak je to teda...kampaň byla obecně pojatá 

spíše na mladší. Starší se k nám dostávaj spíše navzdory těm kampaním a navzdory těm věcem. 

To je možná věc, na které budeme do budoucna pracovat. To teď jakoby řešíme tyhle ty věci. 

Takže obecně spíš na mladší, ale že bysme se snažili nějak zásadně aktivizovat nejmladší voliče, 

to se asi úplně říct nedá.  

 

Dobře. Co si myslíte o mladých voličích? Například jaká témata jsou pro ně důležitá, 

která jste řešili a jak moc se zajímají o politiku a jak moc jsou informovaní.  

 

Já se musím na chvilku zamyslet. 

 

Určitě, v pohodě úplně.  

 

My tady občas jako máme tendence některý si ještě furt myslet, že mezi ty nejmladší voliče 

patříme, i když už to není pravda. Z hlediska naší vlastní segmentace my vlastně ještě patříme 

do té samé skupiny jako vlastně ti nejmladší voliči ve finále. Hele, nám z průzkumů vychází, že 

prostě jsou méně disciplinovaní, pokud jde o volby. Asi to je pravda, to je nějaká číselná 

abstrakce. Já to přisuzuju tomu, že člověk na začátku toho dospělýho života, toho 

zodpovědnýho života, ještě nemá pocit, že by skutečně měl tu odpovědnost mít ve svých rukou, 

tak jako ho k tomu třeba mohou okolnosti donutit pozdějc. A co se týče informovanosti, tak já 

si myslím, že mladí lidé jsou často velmi vzdělaní a samozřejmě drží krok s aktuálními poznatky 

vědeckými a všim možnym. Takže... já si myslím, že mladí lidé obecně se zajímají o věci kolem 

sebe, o politiku, ale samozřejmě žádná skupina se nedá takhle generalizovat. Takže já 

každopádně znám mraky a mraky mladejch lidí, velmi mladejch, kteří jsou neuvěřitelně aktivní 

a neuvěřitelně chytrý, a který před sebou nepochybně mají velmi zajímavou budoucnost a já 

jim přeju ať jim vydrží ten elán a rozhodně to jsou lidi, který bychom jako Piráti v každým 

případě neradi ztratili a naopak doufám, že je budeme víc a víc oslovovat. A co je může 

zajímat? Tak určitě je zajímá jejich vlastní svoboda a prosperita, určitě je zajímá budoucnost 

této země a budoucnost této planety. Myslím si, že výrazně víc než generaci předtím. To je asi 
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tak signifikantní věc, kde bych našel nějakej zlom. Už taky přemýšlí v jinejch socio-kulturních 

vzorcích než devadesátková generace, do který teda já patřím, tedy lidi, kteří byli formulování 

devadesátkama... natož husákovi děti. A což jako je skvělý a je vidět, že se věci jakoby posouvaj 

dál. Našel bych ten zlom asi v těch ekologickejch tématech ve finále. To, co je pro dnešní 

čtyřicátníky spíš jako výstřední záležitostí a týká se to lidí, kteří patřili k punkový scéně v 

devadesátejch letech, kteří vlastně jako první řešili nějaký veganství a nějakej trvale udržitelnej 

rozvoj a tak dále, tak dneska je to mainstreamová věc, která se týká nějakýho střetu prizmat, 

který v současnosti geopoliticky probíhá asi tak.  

 

Dobře. V souvislosti s lidmi v mé věkové kategorii už jsem několikrát slyšela spojení 

“mileniál s kocovinou”. Váš volební klip s textem “notak vstávej, nezaspi to, je to rychlý, 

nebolí to” tento stereotyp lehce podporuje. Myslíte si, že toto je reálný problém u mladých 

voličů?  

 

Neee. (smích) Jako rozhodně ne. To je jenom ten aktivační fór, podle mě...já jsem teda to video 

nepsal, ale tam jde o ten moment jakoby připomenout těm lidem, že ty volby jsou. Myslím si, že 

nad tím, že se to týkalo kocoviny jsme nějak zásadně nepřemýšleli. Spíš se to týkalo toho, že je 

to pátek, než toho, že by ti lidi byli jakoby mladí. Ale, jak řikám, já jsem ten klip nevymejšlel, 

ani netextoval, nic takovýho. Ale pochybuju, že by si to tady někdo myslel, no. Tady celá řada 

lidí, včetně mě, reálně mezi ty mileniálský ročníky vlastně patří. Já teda nevím, jak jsou 

definovaný, já už jsem to zapomněl, no...Ale rozhodně si myslím, že to jsou lidi, kterým je 

kolik...pětadvacet až pětatřicet? Nebo tak něco, no...Tak to bysme byli hodně proti sobě, když 

by si tady lidi obecně mysleli něco jako negativního o mladých voličích. To jako v žádným 

případě si myslím. Naopak, myslím si, že úspěch Pirátů je hodně danej i tim, že Piráti jsou 

důkaz nějaký transgenerační proměny český politický scény, kdy nejenom, že mladý lidi 

obměňujou některý starší tradiční strany, ale taky vznikla jedna skutečně nová zespodu, která 

prostě nese témata, která jsou důležitý pro dnešní mladý lidi, nebo tak by to rozhodně mělo 

bejt.  

 

Mladí lidé k Evropské unii většinou mají pozitivní postoj. Proč tedy, podle vašeho názoru, 

nejeví o volby zas takový zájem? A zda by se to dalo změnit?  

 

Já si myslím, že obecně, a to se netýká mladejch lidí... lidi maj tendence obhajovat spíš nějaký 

status quo, který pro ně někdo vydobil, protože je to jednodušší… výrazně než se posunout 
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někam na nějaký neprobádaný území, kde ty věci můžou víc fungovat. Třeba Evropská unie 

nepochybně může bejt demokratičtější. Má spousta deficitů, který jsou i velmi organický, 

například mluvíme jinými jazyky a pochopitelně je to jedna z bariér, který znemožňují nějaký 

efektivnější evropský dialog i na tý občanský úrovni a nejenom na tý politický. Evropský 

organický národ asi jen tak nevznikne a je to daný tou kulturní a taky i tou jazykovou bariérou, 

si myslim. Takže já si myslím, že to hodně souvisí s tim uvědoměním si tý vlastní odpovědnosti 

a emancipace co z toho vlastně plyne. To se obávám, že není proces, který by trval rok u 

člověka, ale že to trvá jakoby dýl a že si člověk vždycky myslí, že stačí relativně málo, aby se 

člověk postaral sám o sebe a o svoji budoucnost, ale aby skutečně proběhla nějaká pozitivní 

změna, tak tý energie musí být vynaložený správným směrem poměrně dost. Musí být dobře 

zorganizovaná, musí stát na současných datech, současných poznatcích, nesmí být zbrklá. 

Člověk musí vědět, že je skutečně zodpovědný za svou budoucnost a ideálně se nezastavit u 

voleb, ale ještě pracovat takovým způsobem, aby ten jeho plán na nějaký budoucí živobytí 

zahrnoval třeba nějakou otázku společenský odpovědnosti a myslím si, že řada lidí dlouho, a 

to je celkem normální, v dnešní svobodný společnosti nemá ani představu o tom, co bude jako 

v životě pořádně dělat, nebo chce vystřídat mnoho kariér, a jak říkám, to je uplně normální, je 

to daný technologickým vývojem ve kterým žijeme. Já taky pracuju jako něco, co jsem ani 

nemohl vystudovat ve skutečnosti, že jo. Takže to je daný tim prostě, nějakýma globálníma 

trandama a také tím, že dneska máme mnohem těžší pozici v tom, najít si...nemáme ten 

nalinkovaný život, jako měla ta socialistická generace, ale o to víc budeme úspěšnější, pokud 

se v tom dokážeme zorientovat a dělat ty správný věci včas, no. Takže prostě myslím si, že je to 

hodně o osobní odpovědnosti, a to nemyslím si, že je snadný, aby to člověka nějaký reklamní 

spot nebo sebelepší kampaň jen tak naučil.  

 

To určitě. Zas na druhou stranu třeba podle Eurobarametru, tak teď vyšli nejnovější 

data a už od těch minulých voleb, tak přišlo o 50 % víc mladých voličů. 

 

Jasně! Já si myslím, že to je skvělý a jestli je to o padesát procent, tak je to báječný samozřejmě, 

to číslo vystoupalo na rok 2008 nebo devět zpátky, nebo kdy byli ty předposlední volby, kdy 

byla účast 28 %, tak tam jsme teď zpátky. V těch naopak volbách před uprchlickou krizí a před 

anexí Krymu, a tak dále, tak tam bylo jenom 18 %, takže to je vlastně víc než třetinovej nárůst 

zase. Byť na nějaký čísla, co už byli předtim, takže každopádně nějaký globální nebo i 

regionální problémy evidentně vybičovali nějaký lidi, aby se víc zajímali.  
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A vy jste teda pro tu aktivizaci voličů měli tyhle spoty nebo ještě něco jinýho? 

 

Já jsem řešil online, jo. Tam ve skutečnosti šla většina našeho budgetu pro tyhlety volby. 

Samozřejmě naše kampaň na velký volby bude řádově někde jinde. Tadyhle jsme aktivizovali 

dobrovolnický jádro a taky je to daný tím, že máte na kandidátce pouze pár lidí a víte, že se 

dostanou dva až pět, nebo dva až šest a je to něco jinýho než když lidi kandidujou v 350 obcích 

a teď je tam jiná ta dobrovolnická aktivizace a tak dále. My jsme udělali zase pirátský listy, to 

je dlouhodobě věc, která nám funguje. Ta cílí právě na lidi určitě napříč věkovými segmenty. 

Rozhodně i na starší, rozhodně to je způsob, jak se potkat s pirátskými kandidáty a s piráty v 

ulicích. My samozřejmě sami ty lidi vyhledáváme a spíš, než abychom jim házeli něco do 

schránek, tak jim to rozdáváme v ulicích a na náměstích po celé republice. To je, co se týče 

offinu. Naopak neinvestujeme do žádných billboardů, rozhodně ne v žádný větší míře. Snažíme 

se cíleně vyhýbat vizuálnímu smogu. Nejsem si jistej jestli jsme vůbec měli berousky? (bylo 

těžko rozumět) teď v evropských volbách. Myslím si, že spíš ne. Ty jsme měli v regionálních, 

rozhodně. A měli jsme takovej fór, kterej asi stál nula nula prd a na sociálních sítích měl 

poměrně velkej impact, i když je to poměrně hnusný. To byli takový pirátský lavičky, s kterýma 

vlastně se pak protočilo poměrně dost fórů. A co se týče onlinu, tam jsme měli hned několik 

spotů, z nichž asi nejoblíbenější byla ta písnička, v závěsu bylo asi to přemluv vnuka... takový 

videa jsme podle mě měli tři nebo čtyři a pak já jsem dělal takový social media seriály. Jeden 

jsem dal Humans of Piráti, na to asi budeme navazovat. To je samozřejmě okopírovanej 

Humans of New York, ale ono se to hodně hodí na Piráty, protože mají spoustu zajímavejch 

dobrovolníků - ženy, muže napříč věkovými skupinami, takže je to vlastně fajn způsob, jak se 

seznámit s kandidáty. Takže to jsem jel a pak jsme dělali pexeso. To byl způsob, jak vysvětlit 

zase program, to fungovalo v offlinu i v onlinu. My jsme to rozdávali jako pexeso, takový 

dystopický, že tam máte pozitivní a negativní budoucnost a ty dva obrázky patří k sobě na 

základě nějakýho vizuálního klíče. Tak to jsme měli na stáncích a pak jsme to používali jako 

ankety na Facebooku nebo obrázky na Instagramu, takže jsem se snažil nějakým způsobem 

vymyslet něco, co pak zužitkujeme na více frontách a zároveň vysvětlíme ten program, kterej 

tím, jak ten Evropskej parlament toho zas tolik dělat nemůže, tak ten program je vlastně ještě 

abstraktnější, než když se lidi snaží vysvětlit něco, co chtěj dělat ve sněmovních volbách. No, a 

to bylo více méně, nerad bych na něco zapomněl, ale víceméně to bylo asi všechno, co jsme 

chtěli nějak specificky dělat a pak samozřejmě píárově šlo o to, nemít zkaženej obraz v Praze, 

nemít zkaženej obraz ve sněmovně, a to jsou jako tak nejdůležitější věci.  
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Jo... tím navazuje teda, já jsem se chtěla zeptat jakými kanály jste komunikovali, to jste 

teďka shrnul.  

 

Přes sociální sítě, naše weby, to jsou pirátský listy, piráti pracují, piráti.cz. Tam přes sociální 

sítě, tak dostáváme leady, že jo, tak dostáváme ty lidi, abychom jim ukázali nějakej obsah. 

Primárně komunikujeme nejvíc asi na Facebooku, s mediálně angažovanou veřejností na 

Twitteru hodně komunikujeme. Tam to bylo předtím, než jsem přišel, pole dost nezoraný, tak 

teď už tam máme nějakou pozici, pevně věřim. Staráme se trošku o Instagram, ale tam není 

zatím žádná velká rozumná strategie, která by ještě nějak segmentovaně pracovala s mladými 

voliči, který tam zejména jsou, ale fungujou jako servis pro lidi, který nechtěj používat 

Facebook, nebo používaj jenom Messenger. No a jinak prostě, tak jak jsem říkal, v tom offlinu, 

no. Nějaké besedy, nějaká setkání, zejména pak pirátské listy.  

 

A kde si myslíte, že v tom offline světě nejvíc třeba chytíte ty úplně nejmladší voliče? 

Protože ty se samozřejmě chytěj spíš jako na netu, ale jestli jste měli třeba i něco v offlinu, 

co by bylo vyloženě pro ně nějak atraktivní. 

 

My jsme do voleb do sněmovny dělali freeride, což byl... to jsem ještě nepracoval pro Piráty... 

to jsem tehdy vystupoval pro ně, jako muzikant, a to bylo prostě s Jamesem Colem, ale to je už 

jako taky stařec, mezi rapperama samozřejmě, jo ale prostě je to taky daný tím, že člověk musí 

s influencer marketingem pracovat citlivě a na základě autentickejch vazeb a my zase se 

neznáme s těma klukama z Addictu, pořádně, a tak dále. Jako asi bych se k nim nějak dostal, k 

těm lidem, ale asi to nebyly úplně naše ambice. Někdy do budoucna možná zvážím něco 

takovýho vymyslet. Ale dělali jsme nějaký koncertní šňůry, ale zase jako, pro lidi, kterejm je 

kolem třiceti než ty mladší.  

 

A zas jako na druhou stranu, ty studentský volby jste jednoznačně vyhrály. Takže si 

myslím, že je to celkem úspěšný právě u těhle úplně nejmladších lidí.  

 

No tak my se na rozdíl hlavně od ANO, který potřebujou vyfabrikovat dost odlišnej mediální 

obraz proti tomu, co Andrej Babiš skutečně je a představuje, i když Marek Prchal by řekl, že 

oni ho jenom dobrušujou. Tady u Pirátů se skutečně snažíme podtrhovat tu jejich autentičnost, 

což samozřejmě neznamená, že všemu přisuzujeme stejnou váhu a některý informace 

samozřejmě tlačíme víc než jiný. Některým přikládáme větší důležitost, to už je to PR, ale já 
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věřím, že lidé právě cení to, že vidí, že ty lidi nejsou odtržení od reality, a že se nám daří 

komunikovat dobře a efektivně ta témata, která jsou prostě pro mladý lidi důležitá. Prostě vidí, 

že Ivan Bartoš nebo Olga Rychterová chtějí a dělají ty věci tak, aby to bylo prostě pro prospěch 

týhletý země. Takže věřím tomu, že ty lidi to tak vnímaj a že to není o tom, že Ivan má 

dredy...nebo jako je (smích), ale věříme ne tolik, kolik by někteří naši oponenti rádi.  

 

A tak ono to hodně stojí i na jejich osobní profilech i a tak ne, že všichni takto 

komunikujou přímo.  

 

No jasně. Já si myslím, že takovýto ultimátní měření všeho může přinést často jako zbytečný 

problémy, to můžeme vidět třeba u SPD, kde podle mě lidi jako poslanec Volný, se snažili 

generovat obsah, aby měli čísla, který vykazovali potom...já nevim, jestli Okamurovi nebo 

komu. Tak my často máme spíš osobní profily než page, který sice nezměříte, ale máte tam ty 

autentický vazby s těma lidma a vidíte, jak tam rostou ti followeři stejně na těch osobních 

profilech. Takže myslím si, že osobní profily, jejich autentičnost, to jsou všechno jako velmi 

důležitý věci. A v tom zejména nám hlavně slouží ještě ten Facebook, no. 

 

Mě osobně, jako jednoho z nejmladších voličů, kampaň zaujmula hodně, už jenom ty 

lavičky, i když jako nebyly úplně nejhezčí, tak jako nějaký zabránění vizuálního smogu, 

což na nás podle mě bylo dost dobře mířený.  

 

Jo? Líbily se vám lavičky? 

 

Hmm. Líbilo se mi, jak byla komunikovaná udržitelnost a celkově. Nedalo se to teda číst 

všechno, nebo jako obecně si neuděláme čas na to, abychom vše četli.  

 

Často to bylo dělaný tak, abyste si přečetli první větu.  

 

Jo, tak ono to stačilo hlavně, že jsem se z toho dozvěděla všechno vždycky.  

 

Jo tak já se vždycky snažím, aby v tý první větě...ať už to čtete kdekoliv, tak aby tam bylo 

všechno a ten zbytek tam byl pro lidi, který potřebujou argumenty, no. Takže vlastně vždycky 

se snažím tam mít vyčerpávajícím způsobem všechny informace na úroveň dokumentů nějakým 

způsobem, aby to vždycky bylo dohledatelný, ale aby tam byl zároveň vždycky long story short.  
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Jo, tak super, tak já si myslím, že jsem se dozvěděla všechno, co jsem potřebovala, tak 

moc děkuju.  

 

JV: Výborně, tak jo. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s volební manažerkou TOP 09 o volbách do Evropského 

parlamentu a cílení strany na mladé voliče v roce 2019 (přepis rozhovoru). 

 

Začátek nahrávky uprostřed věty.  

 

… kde jsme se ptali, kde Topka stojí. Jestli se nám voličstvo změnilo víc v liberální, nebo jestli 

máme stále konzervativnější jádro. A z toho nám vyšlo právě paradoxně, že nejmladší voličská 

skupina, což oni maj 18-29, není to úplně prostě do těch 24, tak nám vyšlo nejvíc v procentech, 

jo, že to bylo i víc než u Pirátů. Pak klasicky jsme měli střední třídu, nebo ne střední třídu, ale 

takovou tu podnikatelskou rovinu, což byli lidi od 30 do 45, což byla druhá největší skupina 

voličů naše. Právě jsme byli překvapení, že ti mladí voliči jsou prostě buď my, nebo Piráti… 

že to pro ně byla první nebo druhá volba. Takže i tím pádem jsme na to nějak tu svou kampaň 

přizpůsobovali potom.  

 

Tak já přistoupím k první otázce. Považujete volby do evropského parlamentu jako volby 

druhého řádu? Přistupovali jste tak k nim i v kampani? Jako, že byla míň intenzivní.  

 

My je tak nepovažujeme, určitě, protože pro nás je to velmi důležité, protože jsme silně 

proevropská strana. Topka se na tu Evropu vždycky orientovala, i doteď jsme měli silný 

zastoupení v tom Evropskym parlamentu. Myslím si, že to řešíme i daleko víc než jiný strany. 

Co se týče tý intenzity, tak ta byla trošku menší než u těch národních, protože samozřejmě, ne, 

že by to nebyla úplná priorita, ale prioritou jsou pro nás prostě národní volby. Tím pádem, co 

se týče financí, tak tam se těch financí dává míň. Jo, tudíž, já jsem tu menší intenzitu cítila tím, 

že jsem na to měla míň peněz, než kdyby se jednalo o ty volby národní… ale jinak si myslím, že 

jsme to nebrali uvažováním, že by to byly druhořadý volby.  

 

Pak tady mám teda, kdo je typický volič, což už jste tak nějak zodpověděla. Tak ještě 

možná, jestli to jsou spíš lidi z měst a tak.  

 

Já mám tu prezentaci, což vám asi můžu poslat. Já s tím většinou školím naše lidi. Tak, volič 

TOP09. Tohle to jsou průzkumy z ledna 2019. Takže jako muži, z větších měst nad 100 000 

obyvatel. My jsme takhle cílili i tu kampaň do eurovoleb, že jak jsme byli spojení se STANem, 

tak my jsme jim přenechávali ty vesnice, ty menší obce a veškerá naše kampaň probíhala v 
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krajských městech. Tady máte ty nejmladší voliče, jak jsem říkala, to není zase taková 

kategorie. Co já beru v potaz, protože mi to přijde uchopitelné jsou studenti a vysokoškolsky 

vzdělaní. To byla vždycky naše cílovka. No, podnikatelé, taky.  

 

Jaká byla ta hlavní témata, kterým jste se věnovali ve volbách?  

 

Tak, my jsme se orientovali hlavně na ekonomiku, životní prostředí a na bezpečnost. Od toho 

se odvíjely naše headliny, co byly na billboardech a na které jsme měli navázanou i online 

kampaň. Můžu vám je říct, pokud si na ně vzpomenu. Bylo to “prosazovat české zájmy, pečovat 

o životní prostředí, podporovat svobodu podnikání”. Tak tyhle tři.  

 

S těmi 11 a půl procenty cca jste byli 4. nejsilnější stranou. V čem si myslíte, že jste lidi 

zaujali? Jaké bylo jádro úspěchu?  

 

My jsme měli největší ohlasy na spojení se Starostama, což nám pomohla i jejich voličská 

základna. My jsme byli i ve spojení se Zelenýma a s Lesem, což těm našim voličům trošku jako 

vadilo, ale nemyslím si, že tam byl nějaký odliv od tohohle. Což teda je jeden důvod, protože to 

nám rezonovalo v kampani výborně… plus pak vlastně ta naše proevropskost a ten pozitivní 

přístup k Evropský unii, který jsme propagovali a který byl vlastně všude v té naší kampani, 

což ty lidi podle mě nejvíc chtěli slyšet. Plus pak program propracovanější, no.  

 

Co si myslíte o mladých voličích? Jak moc je zajímá politika? Jaká témata je zajímají a 

jak moc jsou informovaní třeba.  

 

No, ono vysokoškoláci k tý politice přistupujou jinak než studenti i na těch středních školách 

ještě. Nebo jako i ty mladší ročníky. My jsme měli třeba zajímavou kampaň vedenou na 

Instagramu, kde jsme cílili fakt na ty mladé, že to bylo od 15 výš, jako ani ne nad tu volební 

hranici těch 18. Tak jsme si najali influencery, kteří se věnovali životnímu prostředí, týrání 

zvířat, nebo respektive boji proti týrání zvířat, prostě tomuhle lifestylu, který teďka mladé 

zajímá. Na to jsme měli velmi zajímavé ohlasy právě od téhle mladé generace. Já nevím, jestli 

znáte našeho předsedu, nebo on byl pan Pospíšil byl lídr voleb, tak vlastně influencerka Dewii 

ho měla ve streamu svém. A bavili se o… on je vegetarián, takže proč je vegetarián, jak bojovat 

proti týrání zvířat, jo.  
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To je super. 

 

Takže to byl takový lifestyle, který jsme zkoušeli, ale tohle funguje vlastně jenom na tu mladou 

voličskou skupinu, jo. Tohle nefunguje už od pětadvaceti vejš.  

 

No jasně.  

 

Tam už ty lidi chtějí řešit jakoby zásadnější problémy. My jsme měli třeba zajímavou kampaň 

vedenou na Instagramu, kde jsme cílili fakt na ty mladé, že to bylo od 15 výš, jako ani ne nad 

tu volební hranici těch 18. Tak jsme si najali influencery, kteří se věnovali životnímu prostředí, 

týrání zvířat, nebo respektive boji proti týrání zvířat, prostě tomuhle lifestylu, který teďka 

mladé zajímá. Na to jsme měli velmi zajímavé ohlasy právě od téhle mladé generace 

 

Jo, to je dobrý. To jsem ani nezaregistrovala ten Instagram upřímně, já jsem koukala na 

Facebook hodně.  

 

No on tohle byla kampaň předsedy, nebo teda lídra našeho. A my jsme to na našem Instagramu 

nemohli sdílet, protože to byli většinou jenom streamy. Třeba u Nikol Moravcové byl, kde se s 

ní bavil. Tak to byla úplně jiná skupina, to byla spíš Praha. Upozorňovali jsme na to, že budou 

ty streamy probíhat na těch profilech, ale víc se toho dělat nedalo.  

 

Jojo, tak jo. Mladí lidé mají k Evropské unii většinou pozitivní postoj. Proč tedy podle 

vašeho názoru nejeví zase takový zájem o ty volby a zda by se to dalo třeba změnit. 

 

Jakoby… což je úplně jedno, jestli jsou evropské nebo poslanecké volby, tak mladý volič je ten 

nejméně stabilní volič. Prostě mladé je strašně těžké dostat k volbám. Buď je to nezajímá, nebo 

nejsou informovaní, nebo se jim jako prostě nechce, nechtěj to řešit, což je úplně normální, 

takhle to chodí úplně všude, v každý evropský zemi si myslím. Jako aby byli aktivní mladí lidé, 

aby tam byla jako převaha u těch voleb, tak to jako nikde není, no. Jde to změnit, aspoň jako 

říkat “hele jsou nějaký volby”. Protože ono jako když studujete, lístky vám chodí domu, bydlíte 

prostě někde 300 kilometrů od domu, tak se vám nechce jezdit z Olomouce, prostě volit v nějaký 

Dobrušce, protože prostě nebudete těch 300 kilometrů sedět v tom vlaku, že jo. Třeba to byl 

můj problém, když jsem byla na vejšce, takže jako, moc dobře to znám. Voličský průkaz je 
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hrozně těžký si vyřídit, je to hrozná otrava… takže jako. No a ještě, když je hezky! Jo, jako i 

když se to zdá banální, tak prostě takhle to funguje.  

 

Ale zase na druhou stranu se teď právě zvedla ta účast o 50 % od minulých voleb u těch 

nejmladších voličů podle Eurobarametru. Bylo to 28 a teď je to 42, celoevropsky. Byl tam 

třeba program This time I am voting a tyhle věci. Tak měli jste něco třeba podobnýho?  

 

Jo, tak já jsem to sledovala. A oni vím, že to This time I am voting bylo od Evropský komise 

program. Já jsem to začala sledovat a říkala jsem si “ty jo, to je jako dobrý”. Ale češi to 

hrozně...ono to dělalo vnitro, myslím. Dělali to hrozně blbě.  

 

To bylo strašný no, já jsem to viděla.  

 

Ale vím, že na Slovensku k tomu přistupovali jinak a objížděli s Laco Mikojem. Dělali s těma 

politikama a objížděli, měli to zaměřený teda na seniory...protože tam mám jednoho 

kamaráda...a dělali to úplně jinak. Protože každá země si to dělala sama. Ale tady to úplně…  

buď to podcenili, nebo se jim to nechtělo dělat, protože jako jednou týdně přišel email a prostě 

to bych vůbec nenazývala nějakou kampaní pro mladé.  

 

Jsem právě i hledala, co je v Česku a našla jsem jenom nějaký videa, který vypadali, jak 

kdybych to natočila já.  

 

Jo oni tam dávali něco s tím porodem a s tou ženskou, no to bylo hrozný. Já jsem si právě 

říkala, no tak bylo dobrý, tak si od nich půjčíme něco, protože ono jako sehnat video content, 

který je třeba volně dostupnej, tak je blbý, ale pak jsem koukala na to video a říkala jsem si, no 

to snad nemyslej vážně. No takže, tohle bych úplně jako nedávala za příklad.  

 

A dělali jste něco podobnýho? Až na ty influencery teda.  

 

Noo, my jsme… My jezdíme po gymplech teda. Vždycky se strašně snažíme domlouvat 

přednášky o Evropský unii, ne o volbách, protože gymply vás nepustí s politickou přednáškou 

většinou. Ale Luděk Niedermayer hodně jezdil přednášet. Jo je tady nějaká Evropská komise, 

takhle funguje, jo a by the way, každých pět let jsou jako volby… ale tyhle volby jsme to 

nedělali, ještě za pomoci našeho think tanku, tak jsme měli projekt Gymply, kde my jsme měli 
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jednu prezi sdílenou. A měli jsme na to i od toho think tanku nějakou dotaci, že jsme vysílali 

jakoby ambasadory, že to nebyli politici, ale mladí lidé, prostě z našeho Top týmu, kteří se 

přihlásili, vzali si tu prezentaci a jeli přednášet na ty gymply. Bylo to docela zájem a dostali za 

to každej přednášející nějakou tisícovku, jo, aby byla nějaká motivace. Tak tohle bylo takový 

hezký provázání, že ty školy jsme furt navštěvovali, ale nebyla tam nějaká výrazná politická 

agitace, ale byl tam alespoň nějakej pokus o vzdělání těch lidí, což málokdo dělá, jo. Tak to 

bylo tohle.  

 

Jakými kanály jste komunikovali k mladým voličům, jestli to bylo jako přes online média, 

což jako bylo asi převážně.  

 

No, hodně online.  

 

Ale jestli tam i třeba i nějaký offline.  

 

Offline je pro mladý… mladí nečtou noviny, že jo. Takže, tam ta cílovka úplně není. Nevím, 

rozhodně jsem to vědomě nijak neřešila. Jako jo, dělali se nějaký meetingy, dělali jsme třeba 

pub quizy, na pivo… 

 

Jo vlastně v tom Swimu ještě byla párty.  

 

MF: No, to jsme dělali jako velkou akci, což bylo přesně jako pro mladé, že jo s Dominikem 

Ferim. Tak jako nějaký akce byly, ale protože ty piva jsme dělali hodně v každých volbách a 

lidi už jsou na to zvyklý a už je to tolik nebaví, takže když už jsme někam přijeli, tak tam sedělo 

jako 5 Topáků a 5 nějakých dalších lidí. Tak jsem řikala “hele, jako pokud tam nejste schopni 

dostat alespoň nějakých 20 lidí z města, nějakých, co nejsou straníci, tak se na to vykašlem, 

protože to už očividně postrádá nějaký smysl”. A pro ty mladý to nebylo taky nic lukrativního, 

pokud je nepozvete do Swimu a neuděláte jako party s welcome drinkem.  

 

A právě i v těch studentských volbách jste skončili hned druzí za Piráty, co myslíte, že je 

pro ně tak atraktivní?  

On i Luděk byl v Člověk tísni, dělal nějakou debatu, kterou vysílal Seznam.cz a tam vlastně to 

vyhrál. Tam to bylo asi pro 200 studentů a tam to celý jako vyhrál. A ti mladí na něj hrozně 

slyšeli. Jo, na takovýho toho prostě erudovanýho europoslance se zkušenostmi, ale jinak si to 
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nedokážu vysvětlit. Ale podle mě je to prostě ta proevropskost, protože my jsme v tomhle fakt 

nejvíc čitelní a je to ta vize tý zahraniční politiky, která každýmu sedí, a to že my propagujeme 

Evropu v rámci volnýho pohybu, cestování, jo. My jsme se vždycky o tohle opírali.  

 

Erasmus… 

 

Erasmus. Že si to nechceme dát vzít, tak myslím, že tohle je taky zajímá. 

 

A třeba tím životním prostředím jste cílili hodně na mladý? 

 

Taky, no. To taky. Právě jak byly ty Fridays for Future, tak my jsme pak řešili sucho, vlastně 

nejvíc sucho. Protože začali z Evropský unie chodit takový ty červený obrázky celý Evropy, kde 

jsou prostě přehřátý ty místa. Tak toho se dalo využít. Vlastně i nějaká ekologie, nabádání 

neplastujte. Den země byl, pak ještě nějakej mimo den země… tak my jsme chodili sbírat 

odpadky, dělali jsme to ve všech krajích, jo a ti mlaďáci se do toho taky zapojovali.  

 

Jo, to je super. Tak to je všechno.  

 

To je všechno? Tak dobrý.  

 

Já vám moc děkuju. 
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Příloha č. 4: Rozhovor s poradcem předsedy hnutí SPD o volbách do Evropského 

parlamentu a cílení strany na mladé voliče v roce 2019 (přepis rozhovoru). 

 

Tak první otázka úplně. Jak přistupujete k volbám do Evropského parlamentu? Jako 

jestli je berete jako menší volby, nebo jako volby druhýho řádu? Jestli je to znát i třeba 

v kampani nebo celkově v tý komunikaci?  

 

Noo, oni už byly teda. Takhle, ty Evropský volby byly pro nás naopak extrémně důležitý, protože 

to byly v našem případě naše první Evropský volby, kde jsme byli součástí nějaký širší 

mezinárodní koalice. Což byl vlastně ten Mens?(není jasně rozumět), kde našim lídrem byl 

Matteo Salvini, to je jedna věc. A druhá věc je, že v našem případě tam byla šance, pokud 

bysme získali nějakou rozhodující část hlasů, nejlépe většinu, tak možnost ty reformy, nebo ty 

změny, který my chceme udělat, udělat je zevnitř, jo, protože náš program je ve své podstatě 

jako navrátit Evropu do časů před Lisabonskou smlouvou, jo. To znamená, je mýtus a je velký 

zjednodušení to, že jsme protievropští, chceme dobýt Evropu… jo. Ano, pokud není jiná volba, 

tak jsme pro výstup ze stávající Evropské unie v tom smyslu, aby všechny země vystoupily, 

pokud to nejde reformovat zevnitř, a potom se znovu sdružily v něčem, co by byla obdoba 

Evropského hospodářského společenství. To znamená společný trh, společná hranice, jo. A 

maximální společná úzká spolupráce. S tím, že ale zůstává zachována suverenita každé té země, 

jo v nějakém tom klíčovém rozhodování. Nemusí to bejt jenom migranti, ale prostě o té zemi by 

měl rozhodovat majitel té země, a to je občan. Což je právě, že prosazujeme opět jak 

celoevropský referendum, tak zákon o referendu v daných zemích prostě proto, že ty elity mají 

tu moc propůjčenou a my můžeme maximálně tlumočit jejich vůli, jo. Ale hlas poslance je furt 

hlas jednoho občana jako hlas jakýhokoli člověka. Takže pro nás Evropský volby velmi klíčový, 

ať už jde o investice, práce, tak se do toho řádově něco dalo. Pochopitelně ale nejsme nějak 

bohatá strana, v podstatě nemáme žádnej majetek, historicky. SPD vznikla na dluh, když si 

SPD půjčila devět milionů, za které ručí majetkem Tomio a Radim a ten se potom splácel. S 

tím, že občas lidi si jako pletou peníze a peníze... ty strany dostávaj potom od parlamentu za 

mandáty peníze, to je pravda, ale kvartálně, a je to rozložený na 4 roky jo. Neznám přesně ty 

částky, ale samozřejmě, každej měsíc dostáváme třeba jednu šestnáctinu. Takže nějaký příjmy 

strana už má, máme samozřejmě členský příspěvky, v každým případě, budget je omezenej a 

nechceme se zadlužovat, jo. Takže pokud se ptáš, investice, v rámci možností, prostě to, co bylo 

možný, tak strana investovala, to je jasný, řádově je to něco přes 10 milionů, nevim přesnou 

částku. Druhá věc je, osobně jsme do toho vrazili maximum, protože pro nás to byly extrémně 
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klíčový volby v tomhle tom ohledu jo. Protože neplatí, že my jsme proti stávajícímu Bruselu a 

Evropské unii, že jedna z výčitek zněla… klasickejch, no oni chtěj vystoupit z Evropské unie, 

tak proč tam kandidují. Jako co jinýho mám dělat?  

 

No jasný.  

 

Jo, v podstatě to, že se nám nelíbila tehdejší vláda kdysi, tehdejší premiéři a tehdejší parlament, 

tak co nám zbylo jinýho, než jít kandidovat a jít do voleb a pokusit se to změnit zevnitř, jo. Pak 

je tady volba vzít kalašnikovi, ale my jsme strana přímé demokracie, takže my chceme naopak 

všechno na maximum řešit tím, že o tom rozhodneme v těch volbách, jo. A když chci zákon o 

referendu, tak jsou tady dvě volby. Můžu běhat tady po náměstí, zkusit to vynutit silou, anebo 

zkusit přesvědčit maximum voličů a prosadit to prostě u těch voleb, jo. Já jsem pro tu druhou 

cestu. I když teda samozřejmě nemám nic proti demonstracím. Je to podpůrná část. Ale neměl 

by to bejt cíl, ale jenom prostředek na sebe upozornit, jo. Protože ten klíč pro nás vždycky jsou 

ty volby, takže tím bych to uzavřel.  

 

Jojo. Kdo je váš typický volič? Nebo na koho tak jako cílíte? Kde třeba ty lidi bydlí?  

 

My neděláme marketing v tomhle tom směru.  

 

Neděláte?  

 

Já jsem absolutní nepřítel tady tohohle. Netvrdím, že někteří lidi takhle neuvažují, ale s Tomiem 

jsme za ty léta zjistili, že to tak není a bejt nemůže. Můj cíl není přece získat 10 %, náš cíl je 

prosadit přímou demokracii, třeba. Anebo tu svobodu v tom smyslu, že se nebudou protlačovat 

ty omezení jako já nevim… zákazu kouření a svobodu slova.  

 

Tak to je asi starý model politiky, že je důležitý program.  

 

To nám vyčítaj, že jsme populisti, protože jsme třeba vytáhli miganty. Jenže málokdo si 

uvědomuje, že ty migranty jsme přivedli Klára Samková, Tomio a já v roce 2013, půl roku 

dejme tomu před volbama do Evropskýho parlamentu. Tehdy to nikoho nezajímalo. Všichni 

byli, jakože to je úplně marginálmí téma. ODS měla, že chce euro a já si pamatuju, že jsem 

seděl v televizi s Takáčem a hodinu mě tam dusil furt, že vlastně jdeme do něčeho, co není 
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problém, co nikoho nezajímá. Já řikal “počkejte ale, to bude problém, bude vás to zajímat”. 

Teď se vracím zpět… tehdy to ještě téma nebylo, ale já jsem už věděl, že to je problém. To 

myslím nelegální migraci, ne normální migraci. Žena je migrantka. Ta je sice ze Slovenska, ale 

předtím jsem žil s Iráčankou. Já s tím nemám problém. Je rozdíl mezi nelegálním a legálním a 

u toho nelegálního je zásadní problém, že je v řádů statisíců až milionů, to prostě je problém… 

bezpečnostní, ale i sociální, ekonomický, to je jednoznačný. A čím míň tomu budu bránit, tím 

víc to bude narůstat, protože samozřejmě to vzbuzuje poptávku ta nabídka. Takže když já řeknu 

“kluci, já se o vás postarám, dám vám sociální dávky”... no nic, vrátím se zpět. Tehdy to bylo 

absolutně nezáživný téma, my jsme s tím prohráli volby, samozřejmě, protože jsme si řekli, že 

to je klíčový téma, ne nějaký euro a koruna, anebo já nevim, nějaká obhajoba národních zájmů, 

ale v podstatě obrana Schengenu, obrana evropských hranic, v tom smyslu, že musím 

kontrolovat, kdo sem přichází, koho sem dovážíme a co se s ním potom stane. To je 

jednoznačný. No nic, sešel se rok s rokem, asi dva nebo tři roky a byl útok na Charlie a pak 

najednou to téma už nám zůstalo. Ze Švýcarska jsme přitáhli reklamu jak bílý ovečky vykopávaj 

černou ovečku. To jsem prostě vzal grafiku a udělal jsem pár plakátů… sice nám je nevyvěsili 

nikde, ale teď jsme u toho marketingu. Ta výbušnost toho návrhu grafickýho byla taková, že 

všechny noviny o tom mluvili, psali… a televize. Takže i když naši kolegové, kteří už tehdy proti 

nám kuli pikle, tak nakonec je nikde nevylepili. Já jsem nikdy neviděl ten billboard s ovečkama 

vylepenej. Ale všichni věděli, že Okamura tady měl rasistickej plakát. On nebyl rasistickej 

samozřejmě. Na tom nic nebylo. Dokonce se pokusili nás urvat za plagiátorství, naštěstí já jsem 

si to ošéfoval tam v tý partaji, že kamarádka to naskreslila… prostě všechno jsme si udělali 

sami. V každým případě, díky tady tomuhle, kdy jsme v podstatě za nula korun šli na hranu, 

což je teda klíč k tomu marketingu, tak o nás všichni mluvili v souvislosti s tímto tématem. A 

díky tomu jsme se za pár let mohli stát lídrem tohoto tématu. My jsme byli jediní, a dodnes jsme 

jediní, důvěryhodní v tomto tématu. Je teda pravda, že kvůli tomu se z nás stali ti rasisti a 

nacisti, to je jedna nepříjemnost, druhá věc je, že tohle to nám nikdo nevezme, byť samozřejmě 

Andrej bojuje a snaží se nám to vzít, to ne že ne. Akorát teda když všichni jeho poslanci 

hlasovali pro kvóty a tak dál, tak nevim, jo, jak to může udělat.  

 

Jaká byla hlavní témata, kterým jste se věnovali v těchto volbách? Já jsem koukala, že 

tam byla dvojí kvalita, pak nějaká reforma EU, ne ilegální migraci…  

 

Otázka je, jestli to vzít podle důležitosti, tak to důležitý pro nás je samozřejmě reforma 

Evropské unie, to je jasný. Pak následně obrana tradičních hodnot a samozřejmě Evropských 
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hranic. A pak byly ty detailní věci, který ne, že bysme my přitáhli, respektive my jsme o nich 

mluvili léta, o tý dvojí kvalitě… ale když se na tom začali zviditelňovat ostatní, tak jsme o tom 

začali mluvit a psát. V roce 2003 se poprvé začalo jednat o dvojí kvalitě, teda Slováci s tím 

přišli, a od tý doby se tím Evropská komise plus Evropský parlament v podstatě nezabýval, 

přesto že občas to tam někdo nadhodil. A nebyl důvod, protože pochopitelně zase ty západní 

země a jejich poslanci, europoslanci, mají důvod nechtít to, protože jejich firmy z toho mají 

větší výdělek. A tady zase jsme u toho, že tohle já naprosto respektuju. Jestliže německej politik, 

francouzskej, nebo italskej hájí zájmy své země, a každý stát má být suverénní, tak vychází z 

jediný premisy a ze základní, a to je to, že bohužel bližší je košile než kabát a každý ve finále 

hájí svoje zájmy. A já to nikomu nezazlívám, ale já zas říkám našim politikům, že oni mají pocit, 

že my se vzdáme té ambice hájit svoje zájmy, a za nás je obhájí Brusel. To je blbost. Ten Brusel 

není nic jinýho, než konglomerád zemí, které tam ovládaj nějak tu moc a ty hájí to svoje přece… 

to platí, co jsou dějiny dějinama. Tady si nemůžeme nikdo ani sekundu představovat, že někoho 

zajímáme my. Já jsem to viděl na vízech a na dalších, kde na nás totálně prděli, jo. To jsou 

jenom takový mýty a víry. Nám tam třeba vyčítali, že poslanci Le Pen byli proti projednání tý 

dvojí kvality. Vždyť to se nijak nevylučuje s náma. Oni hájí svoje firmy, my svoje. A to jediný, 

co je teďka problém je, že my tady máme nějaký plošný nařízení, který vychází z toho, kdo co 

komu nadiktuje, ale z Marine se shodneme určitě na jedný věci, že konečný slovo o tom, jaká 

má být kvalita v dané zemi, má rozhodovat národní stát. Vyřešeno, hotovo. Pak si s tím tady 

poradím. Když mi v tom nebudou bránit evropský směrnice, tak si tady nastavím pravidla, jaký 

já chci a je to vyřešený.  

 

Jak jste byli spokojeni s výsledkem voleb? Jako přes 9 %, 5. nejsilnější strana.  

 

Jak kdo. Tak já si myslím, že někteří kolegové byli spokojeni. Myslím si, že předsednictvo to 

vnímalo tak nějak, že to nebylo nejhorší. Já osobně to beru jako hodně špatnej výsledek, no.  

 

Mě dost překvapilo, že na tý kandidátce postoupil asi 7. nebo 8.  

 

No, 7. Pan generál Blažko. To je věc personální politiky no. Tady se bavíme o tom, že musíš 

těm lidem nabídnout nejen téma, ale i důvěryhodnýho člověka, kterýmu to téma uvěřej. Když 

já půjdu prodávat deodoranty, tak mi to nikdo neuvěří. Když půjde o chlast, tak věřím, že 

prodám cisterny. A to samý platí v těch volbách. Ten lídr, ty lidi, kteří jsou vidět v partaji, musí 

být důvěryhodný v tom daným tématu. Takže, jak už víme, náš bonus je v tom, že Tomiovi ty 
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jeho témata každý věří. Prostě ví, že on je proti migrantům a nikdo o tom nepochybuje, takže 

to jádro naše máme vždycky. Druhá věc je, jestli nám věří to, že jsme schopni v tý Evropský 

unii něco změnit. To prostě hold věří lidi víc tomu Andrejovi, protože si říkaj, jo sice si tam 

něco zmanipuloval, občas si dá něco domu, ale v tý Evropě on tam jedná s nima, on je schopný, 

umí já nevim… tři jazyky, je to premiér, je silnej, dokáže to. Tak mu to tam nasypou. Podotykám 

včetně našich voličů. A co si myslím, že jsme neuměli, je přesvědčit ty lidi v tom, že máme tu 

sílu. Ono to teda nedokázalo víc partají po celý Evropě, z těch našich. Protože řikám, původně 

jsme tam nějakou tu sílu měli, ten potenciál, kdy tady bylo asi 9000 stran z celé Evropy, které 

se spojili v jeden blok. Ještě máme vyjednávací potenciál s dalšíma, že krom našeho bloku ještě 

tam jsou další, se kterými bychom mohli udělat minimálně nějakou blokační menšinu, třeba 40 

%. Ale dobrá, nepřesvědčili jsme ty lidi, že to myslíme dobře. A ty starý partaje... třeba to 

ALDE, za který kandidoval Andrej, celou kampaň vedl s antiprogramem ALDE. ALDE je ultra 

liberální “neomarxismus”, to je ono. To jsou ti největší liberálové. V tom smyslu, že nechtějí 

žádné evropské tradice, chtějí smíchat tu Evropu. Beru to jako legitimní politický názor. Na 

druhou stranu, mě hodně štve, že my jsme tady nedokázali to odkomunikovat tak, že Andrej 

kandidoval za partaj, která je uplně opačná a po celou dobu, třeba těch 20-30 let, co tam 

existuje, tak prosazuje tu politiku toho Junga, kterou tady sám Andrej kritizuje. To přece je 

jejich práce. “Jeho” poslanci, jeho frakce to tam všechno odhlasovali. Oni tam nic nedělali, 

oni nechránili hranice… neprotestovali proti ničení ničení Libye, která byla hrází Tuniska, 

Egypta, Sýrie, pochopitelně. Ty země tak zničili, že vytvořili ty vlny uprchlický pochopitelně. 

Není to jen, že někdo je ekonomickej migrant, samozřejmě jsou miliony lidí, který pobíchaj po 

světě, protože jsou oběťmi válek, nebo protože tam je bída, protože to tam někdo ničí. A kdo to 

ničí? Jako jsou to samozřejmě Spojený státy, ale ty by to nikdy neudělali jako, ty si vždycky 

jako křoví berou NATO a státy Evropský unie. Vždycky. Oni do ničeho nejsou sami těďka, oni 

jsou poučený od Vietnamu. Chtěj mít krytý zadek. Těch našich tři sta vojáků v Afghánistánu 

tam není proto, že by tam něco udělali. Těch 300 lidí na těch já nevim, 100 milionů, je jako 

nula. Ty tam jsou formálně proto, že jsou součásti aliance a když se vyvěsí vlajky, tak tam není 

jen ta americká, ale je tam 50 jinejch ještě. O to jde. Jde o to politický krytí, to my poskytujeme. 

Říkám samozřejmě ty kluci, když si potom řeknou, že na to kašlou, třeba teďka v tom 

Afganistánu, tak bez problému si sednou s Talibánem, že jo. Vždyť ho stvořili, amíci, jo. V 

70. letech. Ty mudžahedíny vyzbrojili, vycvičili a vyslali je dělat teroristický útoky vůči 

muslimskejm zemím Sovětskýho svazu… Tádžekistán, Uzbekistán a tak dále. Tam vysílali 

normálně teroristy. Ta válka v Afganistánu nebyla, protože by chtěli Rusové okupovat 

Afganistán, nebyli magoři. Ta byla z jedinýho důvodu, protože… to byl poradce několika 
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prezidentů americkejch, Polák samozřejmě, nenáviděl Rusy. Aspoň se tim chlubí, jo. On měl 

svůj sen, kterej se mu splnil. Připravit sovětům jejich vlastní Vietnam. Ta příležitost se naskytla 

v tom Afganistánu. Tam byla revoluce, kde se sestavila občanská vláda proti této občanské 

vládě, to znamená sekulární školství, holky v Kábulu chodily v minisukních, prostě naprostá 

rovnost, jak genderová, tak občanská. Tak pár ortodoxním muslimům se to nelíbilo a frajeři to 

vzali jako možnost, amíci, zkusit tyhle ty, protože tu byla zkušenost z Irska, z Baskicka, že ty 

náboženští fanatici jsou ochotní umírat. V té době ještě muslimský terorismus v podstatě 

neexistoval, ale že by to bylo dobrý to vyzkoušet. Protože koukej, jednak začali je poštvávat, 

jezdili tam poradci, kteří říkali, že bůh je jenom jediný, ať už ten jejich, nebo náš protestantský 

a tady bezvěrci, ateistický školy, jo, ničí vaše tradice. Holky do škol jo? Vždyť už ani nemají 

nic přes obličej, vždyť to je strašný. Ty se začali bouřit, no a pak jim začali dávat zbraně. A v 

podstatě to kulminovalo tím, že se v celý oblasti začali objevovat teroristický útoky. Kdy prostě 

ty školy, obecní úřady, kde byla starostka třeba, nebo politička, tak ty baby začali střílet, házet 

bomby do škol, kde byly holky. No a vláda si s tím nevěděla rady. Skončilo to tím, že si pozvali 

ty sověty, aby jim pomohli, proti těm teroristům. No a v ten moment už tam začali valit rakety, 

už ve velkym ty zbraně. A fakt těm Rusům připravili ten jejich Vietnam. Oni tam teda pár let 

bojovali, marně, a nakonec Gorbačov v rámci toho oteplení v 89 tuším se stáhli. A chci jenom 

říct, že tady mládenci připravili opravdu peklo i sami pro sebe, protože toho ďábla, ten 

náboženskej fanatismus si pak otočili proti svejm, protože ti mudžahedíni tam zůstali, že jo. Ty 

talibánci a tak. A to šíření toho ortodoxního islámu se zalíbilo všem se zbraní v ruce. To 

znamená Saudská arábie, Spojený arabský emiráty, Katar, Kuwait, tak jako paráda. 

Podotýkám, ten blbej Saddám Husajn byl sekulární, to samý Assad. My se pořád bavíme o tom, 

že ti zločinci, jako Assad… to je člověk, v jehož vládě byli židi a křesťani. Jo, jako ministři. Je 

tady nějaký náboženský spektrum a i přesto, že ve volbách neměli nejvíc, tak jim dobrovolně 

dal, protože chtěl, aby ta komunita, ta menšina byla spokojená. Což samozřejmě voda na mlýn 

těm fanatikům, proč ten Assad je špatnej. Co si budeme povídat, a teď nevím, jak je to 

doopravdy, jestli Assad někdy někoho zastřelil u zdi, na to kašle pes, to nikoho nezajímá. 

Takovejch lidí zastřelí miliony všude, jak Amíci, tak ti islamisti. Ale on hanil a tupil víru. To je 

to, co mu všichni vyčítali. Nám v Evropě zase, protože bychom jim jinak nerozuměli, tak nám 

museli v Aleppu vymyslet chemickej útok. Což je absolutně nesmyslný, protože z vojenskýho 

hlediska to nemělo žádnej význam. Cui bono, si vždycky říkám u těhle věcí, jestliže tady já budu 

prezidentem, tak přece nepustím plyn do civilní čtvrti. Jako umím si představit, že bych ten plyn 

klidně, když tady bude nějaká jednotka někde, tak to tam na ně svrhnu, jako proč ne. Ale 

rozhodně ne do nějaký civilní čtvrti. To nemá žádný význam. Jediný, co se stane, že to poštve 
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proti mně neznámý společenství. To by udělal jenom magor. A tohle je člověk, který má 

Cambridge. To je vysokoškolsky vzdělaný člověk z evropský vysoký školy. Má nějakou 

politickou výchovu a tak dál. Jako ten rozhodně není takový idiot. Já si vůbec nedělám iluze, 

že se drží moci všemi způsoby a že nějaká jeho policie občas někoho umlátila. O tom 

nepochybuju. Ale my bysme měli začít u Američanů, který denně zastřelí na ulici několik 

černochů jen tak. Jenom protože se zdá podezřelej. A o tom, že někoho umlátí nebo popraví, 

tak to je snad automatika v těch státech. Ale dobrá, tady je tahle záminka. Dobrá, odbočili jsme 

jenom k tomu, že vzhledem k tomu, že skutečně neexistují nějaký společný zájmy… vždycky 

každá země má svůj zájem. No, to znamená, že když tady jdu po Babišovi, tak jasný, potřebuje 

zakázku… potřebuje zakázku na Temelín. Bohužel, Babiš se to bojí rozhodnout. Je potřeba 

sejmout. To samý Nečas, Topol. Kdysi jsem těmhle věcem nevěřil, ale když se potom podívám 

na veškerý souvislosti s odchodem Nečase, a ještě jeden člověk… to byl tehdejší velvyslanec 

USA, teď si nevzpomenu na jeho jméno. Ten měl jeden jedinej úkol, byl to spolužák Obamy a 

měl nějakou vazbu na Českou republiku a jeho jediný úkol byl prosadit stavbu Temelína. V 

momentě, jak bylo jasný, že to skončilo ta zakázka, tak sbalil kufry a odjel. Práce tatytoho 

člověka tady skončila. A opět, já vůbec nezazlívám amíkům, že dělaj tvrdej business, když jel 

Trump do Saudský Arábie a udělal tam za 200 miliard dolarů, nebo 200 milionů, nebo 70 

miliard? Teď bych kecal, ale historicky rekordní objednávku zbraní. Kašle na jakýkoliv lidský 

práva, jo. Rusko je proti Saudský Arábii Švýcarsko. Co si budeme povídat jo. Tady řešíme, 

jestli tam na náměstí někoho přetáhli na náměstí obuškem. Policajti to tady řezali hlava 

nehlava. Lítali dlažebky. Ale dobrý, ale my tady řveme, jak je tam Putin ty demonstranty zbil. 

Fajn, ale jako v Saudský Arábii lidi nedemonstrujou. My to ani neřešíme, protože by nikoho 

nenapadlo v Saudský Arábii vylézt ve dvě stě lidech a začít pořvávat nějaké blbosti. Promiň.  

 

To nevadí, zajímavá odbočka… Volí vás hodně mladých lidí? A věnujete se jim nějak? 

Jakože v komunikaci, nebo nějaké návštěvy škol. 

 

Tak ze zákona je návštěva škol zakázaná.  

 

Jo, už si to uvědomuju.  

 

Což teda všechny ostatní strany striktně nedodržují. Takže od Schwarzenberga až po další… 

tam chodí pod záminkou ala lidská práva a tak, jasný, nebo Putin v Rusku anebo správný výklad 

historie. My to neděláme, ale díval jsem se loni před volbama na nějaký průzkum, tam jsme 
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měli překvapivě velkou část, třeba do 20 %? Voličů asi do 30 nebo 25 let, to bylo jedno z 

největších čísel. Oproti jinejm partajím. Andrej, ten tam měl třeba 5 %. A naopak, žil jsem v 

tom domnění, že naše voličská skupina jsou ti starší, a ti důchodci a z venkova, naopak to jsou 

často mladí lidi. Až násobně tuším nižší než ten Andrej, ale i některý jiný strany jako KSČM 

nebo ČSSD. Bych z pohledu médií, nebo laika, nebo i teda mě, jsem si buď říkal naši voliči jsou 

ti z venkova, méně vzdělaní, starší. Tak to byli ne velký města, byly to střední, to znamená 

krajský ta největší část a do těch 25, 30 let. Středoškolský vzdělání. Takhle... je to daný tím, že 

ty starý a nejmíň vzdělaný nám vysál Andrej. Je mi to líto, že je nemáme my. Asi bychom byli 

pro ně partaj. Ale bohužel nám je vysál on. A nějakým způsobem se ještě podělil s 

komunikastama a se socanama. Respektive, socani o ně přichází teďka taky, protože cílí na ty 

mladý liberály v Praze, ale to prostě nemá smysl. To by sis asi našla ty čísla, ale takhle ti říkám 

jenom.  

 

A střetáváte se tedy někdy s těmi mladými voliči nebo nějaký setkání?  

 

Ne. 

 

Takže spíš se staršíma.  

 

To nee. My se setkáváme se všema. My neděláme cílenej marketing tak, že bysme si řekli “tak, 

naše cílovka je XY tohle, teď pro ně připravíme tohle tohle a půjdeme za nima tam a tam je 

nalákáme”. Chodíme na akce buď obecnýho druhu, to znamená že, když je někde normálního, 

nebo sami jsme pořádali teďka nějakou demonstraci, akci, prostě pro všechny. Ale že bysme 

udělali jednu demonstraci nebo manifestaci pro důchodce, druhou pro mladý, to ne.  

 

Jasný, chápu. 

 

Nebo že bychom vyloženě začali objíždět domovy důchodců, to taky ne. Je to možná chyba, ale 

snažíme se zasahovat plošně, spíš na základě témat. My si říkáme, že když si ty voliče v 

uvozovkách, připravíme. Já mám vždycky zásadu, že nemá smysl, to řešit tím stylem, že si řeknu 

hele, tady tihle ti kluci se zajímaj o fotbal, tak začneme všichni hrát fotbal. Ne, já mám prostě 

nějakej problém, společensky závažnej, a pak přemýšlím opačně. Jak těm lidem vysvětlit, že je 

to problém, že krom fotbalu by je mělo zajímat i tohle. A pokud se mi to povede, tak ty voliče 

mám. Protože jsem důvěryhodnej v tom tématu, když jsem ho třeba přivedl první.  
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A vy se s lidmi spíše setkáváte a objíždíte, než abyste na ně cílili na sociálních sítích? Že 

to máte spíš orientovaný na offline?  

 

Tomio sám na sebe určitě hodně objíždí, jako on je strašnej dříč. To znamená, že on objíždí 

celou republiku a navštěvuje všechny možný akce. Buď to jsou akce, který pořádáme my, nebo 

naši příznivci, poslanci. Nebo na akce obecnýho rázu od hokeje až po nějaký krojovaný 

slavnosti na Moravě. Můžeme to považovat za součást nějakýho marketingu, kterej má ten 

význam v tom, že jednak je dobrý, když je ten člověk vidět mezi lidma, druhá věc je, že on si 

načerpá nějaký poznatky o tom, co ty lidi zajímá a co je trápí. Protože ta přímá reakce je úplně 

nejlepší. Protože vím, že oni mi řeknou “hele vy jste tady ve sněmovně udělali tadytu blbost, 

místo toho byste měli řešit tohle a tohle”. Je tam ten přímej vztah. Samozřejmě člověk nezvládá 

dělat všechno, Tomio má okolo sebe určitě tým lidí, jehož jsem součástí, kde zase on ty podněty 

předává nám a my to řešíme, ale je to něco, z čeho vycházíme v tý práci.  

 

A co si myslíš o mladých voličích? Co je zajímá, jaká témata jsou po ně důležitá a třeba 

jak moc jsou informovaní, celkově, politicky. 

 

Co je zajímá je přece daný tím, kdo to je.  

 

To určitě, je to spíš takový zobecňování.  

 

Pochopitelně ty nejmladší zajímá Facebook, mobily a laptop.  

 

Tak nějaký ty prvovoliče… třeba teď si myslím, že to mohlo být životní prostředí, nebo 

tyhle témata.  

 

Jako Gréta? Tu maj za blbku všichni, takže to bych asi úplně neřešil. Zase tady je to věc tý 

mediální masáže, to znamená tam mam zkušenost, dokonce i nějaký cvičný volby… my jsme 

tam byli nějací první či druzí, na gymnáziích, SPD. Což jsem zíral jako péro. To bylo třeba 15 

nebo 20 %. Ale to je uplně irelevantní, protože je to spíš ta informovanost, která je daná tím, k 

čemu maj ty lidi přístup. Paradoxně, díky tomu, že mají přístup na ten Facebook, tak velká část 

si umí najít i ty nemainstreamový informace, a to nám nahrává. Proto máme možná lepší 

výsledek u těch mladejch, než u těch starších, který jsou odkázáni na televizi Novu, na Českou 
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televizi, anebo na Mladou frontu. Tam vidím naši mezeru velkou. Že tady lítá tisíc informací a 

lidi vlastně nic neví. To je tragédie. Bohužel s tím se dá velmi málo dělat. respektive bojujeme, 

aspoň ta Česká televize by se to měla naučit. To je strašnej boj a teď se nebavím o politice, 

obecně. Protože lidi neví nic o historii, ta je tak zmanipulovaná, překroucená. To je bolestný. 

Viz tadyten Afghánistán a tisíc jinejch věcí od druhý světový války. Paktování Hitlera s 

Chamberlainem až po dohody Amiků, Texako oil a další firmy vydávali Hitlerovi, to málokdoví. 

Proto amíci nechtěli jít dlouho do války taky, protože těžili z obou stran. Truman, o tom nemůžu 

mluvit jo, proč shodil bomby. To jsou věci, o kterých třeba Oliver Stone natočil krásnej cyklus 

Americké dějiny, napsal i knížku. To jsou věci, že člověku padá takhle brada. To je něco 

strašnýho, co my nevíme všechno. Což ostatně i já se v politice ex post dozvídám. Já dělám 

nějaký… jak bych to řekl, semináře, konference na téma přímá demokracie. Mi tam profesor 

(jméno není rozumět) vyprávěl “no tak to už jsme prosadili do ústravy roku 68”. Říkám 68? 

“Jasný, to je pakl roku 69, kdy byla přímá voba a odvolatelnost poslanců”. Na základě toho 

odvolali dokonce ty poslance, kteří nechtěli volit Havla, tak je odvolali, dosadili tam jiný 

poslance, aby měl Havel většinu v komunistickým parlamentu. Tak to jsem ani netušil, se o tom 

nemluvilo, a na to měla následovat samozřejmě přímá volba prezidenta, odvolatelnost, a 

protože Havel by neprošel, protože by tam kandidoval Dubček a ten by dostal většinu, tak v 

tichosti smázli nejen tu přímou volbu prezidenta, ale zrušili dokonce v nové ústavě i přímou 

volbu poslanců a odvolatelnost, protože viděli, jak je to zneužitelný. Já si říkám, že za těch 

komunistů byla ta ústava.... tak jsem si ji koupil v antikvariátě a začal jsem ji číst. Jako tam je 

desítka věci, který byly daleko demokratičtější než dnes. Druhá věc je, že k těm paragrafům 

musíš mít ještě instituce, které je prosadí. Pokud máš mocenskej aparát, jako měli komanši, tak 

samozřejmě ten demokratickej zákon nebo ústavní právo neprosadíš, co si budeme povídat. Ta 

demokracie potřebuje několik silnejch pilířů. Samozřejmě, že to jsou ty zákony, ale je tam ta 

přímá odpovědnost, kdy ten člověk může vést k odpovědnosti i toho policajta, úředníka, soudce, 

státního zástupce. Protože samozřejmě ty tlaky dneska máme jako kdyby demokracie, ale ty se 

dějí jinými způsoby, že ty lidi manipulujou přes práci. Dneska už lidi standardně vyhazujou. A 

krajské úřady a krajské organizace jsou plný politickejch trafikantů, nebo lidí, kteří se bojí 

něco říct, protože by je vyhodili. Já s tím mám denně zkušenost. Řeknu paní, vedoucí knihovny 

u nás v Březový, tak ta je “moje fanynka”, jako čtenářka a já, když jsem jí říkal, jestli by 

nechtěla za nás kandidovat, tak říkala “jen to ne, já jsem předsedkyně organizace ČSSD tady”. 

No tak říkám, že bude předsedkyní organizace SPD. “To nejde. Zřizovatelem knihovny tady je 

kraj a já bych letěla. Já to mám nakázaný, že tam musim bejt. Takže součástí její práce je 

zároveň vést tu buňku. Za to dostala tu trafiku. To místo vedoucí v knihovně, že při té práci, 
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když tam sedí, tak povede tu buňku ČSSD. I když není volič ČSSD ve finále. Je členka, ale volí 

nás, jo. Ale prostě takhle to má celý kraj. Třeba u nás v kraji socani a lidovci. Ty jsou teda v 

tomhletom mistři jo, celý ministerstvo kultury, lidovci. Tam je nasazenej jeden vedle druhýho. 

Všichni ty náměstci, to je tragédie, na zabití. A chudák Staněk jim do toho vlítne a dělá jim tam 

hovado.  

 

Já tady už pak mám vyloženě marketingový otázky, což jsem pochopila, že necílíte 

vyloženě na mladý lidi, takže pro ně nemáte programy.  

 

Jasně, že máme. Jde nám o jejich budoucnost.  

 

Jo, ale že to není tak, že byste je vnímali jako cílovou skupinu.  

 

Piráti náš program celej okopírovali. Tu přímou demokracii a tyhle věci, takže ano, v podstatě 

Piráti to akorát zabalili do jinýho balíčku… třeba zákaz cenzury a svobody až po přímou 

demokracii, to my máme už dávno. Takže já doufám, že program pro mladý máme. Akorát to 

nehalím do hávu, že to je pro mladý, a to je pro starý. Protože, to je pro vás pro všechny.  

 

Ještě teda mladí, což se dá asi zabalit i do nějaké skupiny “městský liberál”, mají k EU 

převážně pozitivní postoj, tak proč podle tebe pak nepřijdou k těm volbám? 

 

Tak ten problém je jednoznačnej v tom, že nevidí jediný význam, co by tím ovlivnili. Ostatně to 

je problém volební účasti vždycky. Když se podíváš na účast u voleb, tak podle toho zjistíš, jak 

ti lidi důvěřujou té dané instituci. Když jsou obecní volby, tak je tam procento 60, 70. My jsme 

měli teď účast přes 70 % u komunálních voleb, protože těch nás 300 lidí si zvolíme svýho 

starostu. U parlamentních voleb je to u těch 30 % jo, v případě evropskejch to bylo těch 20, že 

jo, kolem těch 20 %. V případě senátních tak třeba Dienstbiera volilo 8 %. Ten moment je 

jasnej. Ta přímá demokracie má to kouzlo v tom, že přitáhle ty voliče, protože volim frajera, 

na 4 na 6, na 5 let, tak už vlastně nic neovlivnim. To je vlastně zbytečný. Ale jestli já tady zvolim 

prezidenta nebo politika, a budu vědět, že když to pokazí a bude špatně pracovat, tak když 

udělám petici, na jeho odvolání a převolím ho. Tak zaprvý, mám motivaci jít volit, protože to 

má smysl, za B ten vlk, kterýho zvolím má sakra motivaci chovat se slušně a nenaštvat mě jako 

voliče. To působí preventivně. To znamená v zemích, kde ta odvolatelnost je, to znamená 

Spojený státy, celá Latinská Amerika, část Evropy, tak tam ty volby nejsou na to odvolání, tam 
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nikdo nikoho neodvolává z jedinýho důvodu, protože není důvod je odvolávat. Musím teda říct, 

že důvod odvolání je někdy i z jiných důvodů… tady nikdo neřeší, že kdyby se prezident, nebo 

jakýkoliv jiný politik zbláznil, jak ho odvolat? Jako zákon o odvolání jakýhokoliv politika by 

měl bejt už z toho titulu, že onemocní a bude schizofrenní a začne střílet. Prezident je 

beztrestnej. To znamená, že ho nelze trestat i když ukradne auto nebo zastřelí frajera, tak ho 

nelze zažalovat. No jako dobrá, tak teď je příčetnej, ale jde i o prevenci. Jsem to říkal Markovi 

Bendovi, když jsme se hádali i v rádiu o přímé demokracii. On řikal, že nikdy. Já řikám, a co 

Zeman, že by šel odvolat. No tak to jo, do toho bysme možná šli. Já říkám, ale přímá demokracie 

není přímá volba, to si všichni pletou. To je přímá odpovědnost, to je ta přímá demokracie. To, 

že někoho přímo zvolím ještě neznamená přímou demokracii. Přímou demokracii to dělá v 

momentě, když toho člověka můžu přímo kontrolovat a donutit pracovat, to znamená – buď ho 

odvolám, nebo odvolám zákon, kterej on nařídil. Samozřejmě, já to zjednodušuju. Ono to není 

přímá odvolatelnost, ale je to tak, že vlastně ty máš možnost v petici vyvolat nové volby, kde si 

ten člověk buď znovu obhájí ten mandát, nebo bude zvolenej někdo jinej. Takhle byl třeba 

zvolenej Schwarzenegger v Kalifornii. Že tehdejšího guvernéra na základě nějakých podvodů 

ne odvolali, ale lidi si v petici vymohli nový volby. Takže když to funguje ve Spojených státech, 

proč by to nemohlo fungovat u nás. Každej říká Švýcarsko, my nejsme Švýcarsko. Ve Venezuele 

to maj, na Kubě. Všude na světě už dneska. Co si budeme povídat, i ve 14 státech Spojenejch 

států, ale v jinech těch státech zas tam funguje trošičku jinej model tý přímý demokracie. A to 

nemluvím o městech, kde teda to je téměř všude. To znamená starosta, policejní náčelník alias 

sheriff, soudci jsou voleni a přímo odvolatelní prostě. A žijou tam s tim 200 let. Není to jenom 

Švýcarsko, je to samozřejmě Lichtenštejnsko.... Hele tak běžíme.  
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Příloha č. 5: Rozhovor s vedoucím kanceláře poslankyně Evropského parlamentu a 

místopředsedkyně ÚV, KSČM o volbách do Evropského parlamentu a cílení strany na 

mladé voliče v roce 2019 (dokument poskytnutý respondentem).  

 

Považujete volby do EP jako volby druhého řádu? Přistupovali jste k nim tak i ve vaší 

kampani?  

- tedy volby méně důležité, pro voliče neatraktivní... 

 

Každý typ voleb má samozřejmě svá specifika, nicméně KSČM paradoxně k volbám do 

europarlamentu přistupuje velmi odpovědně, o čemž svědčí i vynaložené náklady (cca 10 mil. 

Kč), které se de facto rovnají nákladům na komunální volby. Takže v případě KSČM nelze o 

eurovolbách hovořit v termínu druhořadé. O tom ostatně svědčí i sestavená kandidátka, 

v jejímž čela stála jedna z nejvýraznějších tváří současné KSČM – Ing. Kateřina Konečná.   

 

Kdo je váš typický volič? 

- př. věk, vzdělání, bydliště, příjem... 

 

Obvykle občan středního až vyššího věku z venkovských sídel do 25 tis. obyv. v kategorii nízko 

– až středně příjmových. 

 

Jaká byla hlavní témata, kterým jste se ve volbách do EP 2019 věnovali? 

- dvojí kvalita potravin, odchod z EU, ekologická témata, … 

 

Především dvojí kvalita potravin (které jsou zároveň při porovnání kupní síly výrazně dražší 

než v západní části EU), obrovské rozdíly v odměňování českých zaměstnanců (třetinové mzdy 

ve srovnání se SRN), institut referenda (resp. jeho využití při případném přijetí eura nebo 

vystoupení z EU), vyvádění prostředků do daňových rájů, sebevědomá zahraniční politika 

(zájmy občanů ČR a EU nesmí být ve stínu zájmů USA a nadnárodních korporací), omezení 

výdajů na zbrojení či zastavení cenzury internetu.  

 

Věnovali jste se v kampani do EP 2019 mladým voličům? Vidíte v nich své potenciální 

voliče? 

- případně proč ne 
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Ano, více než v jiných volbách, a to právě kvůli specifiku evropských voleb. Tradiční levicoví 

voliči (a zvláště voliči KSČM) totiž nepřikládají tomuto typu voleb velkou důležitost, a tak je 

nutné hledat podporu i mimo obvyklé voličské segmenty. České prostředí je v tomto trochu 

odlišné. V západních zemích je běžně podpora levice spojena s mladší generací, což je ze 

socioekonomického hlediska logické, neboť tito lidé musí na počátku svého produktivního 

života vynaložit velm vysoké náklady související s pořízením bydlení nebo rodiny, případně 

ještě musí hradit náklady z dob studií. Naproti tomu starší generace – obvykle ekonomicky již 

zajištěná – je spíše konzervativnější a pravicové hodnoty u ní převažují. U nás v ČR je tomu 

přesně obráceně. Mladší generace se přiklání k pravicovým stranám, zatímco ta starší častěji 

podporuje levicová řešení. Nicméně platí, že ve chvíli srážky s realitou – obvykle nastává tehdy, 

opustí-li tito lidé mamahotel či odejdou ze vzdělávacího zařízení – mnozí z nich pochopí, že 

levice nerovná se rozhazování, utrácení či podpora neschopných, ale spravedlivější distribuce 

bohatství. I v tomto ohledu se tedy KSČM více zaměřovala na voliče mladších ročníků, které 

ovšem mají již výše uvedenou zkušenost za sebou a vychovávají už své potomky.  

 

Co si myslíte o mladých voličích? 

- co je zajímá, jaká témata jsou pro ně důležitá, jak moc se zajímají o politiku a jak 

moc jsou informovaní 

 

K jejich názorovým preferencím přistoupila KSČM v eurovolbách s velkou úctou, o čemž 

svědčí i skladba kandidátky, která měla velmi nízký průměrný věk kandidátů – jeden 

z nejnižších v rámci relevantních kandidujících politických subjektů. Na druhou stranu se 

KSČM snažila přenést sdělení, že ne vše lze zredukovat do jednoho tweetu či statusu na 

Facebooku. To je sice líbivé a rychlé (proto to také mladší ročníky mají rádi), ale ne vždy úplně 

objektivní a přesné.  

 

Mladí lidé mají k EU většinou pozitivní postoj. Proč tedy, podle vašeho názoru, nejeví o 

volby do EP takový zájem? Myslíte, že by se to dalo změnit?  

 

To obecně souvisí s vnímáním politiky jako takové. Dále pak s pocitem, že ČR sama o sobě 

nemůže v EU nic změnit. Dokonce zaznívaly i názory od mladší generace, že politika je 

nezajímá a k životu ji nepotřebují. Nicméně v tomto ohledu bych rád připomenul, že jestliže 

lékaři mají v rukách životy jednotlivců, pak politici ovlivňují životy celých národů… 
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Měli jste připravený nějaký program, který by se snažil mladé voliče přilákat k volbám?  

- jako je např. this time I am voting  

 

V souvislosti s výše uvedeným – tedy tím, že mladší generace upřednostňuje krátká a jasná 

sdělení – KSČM použila např. komiksové sdělení, dále byly vytvořeny memy nebo přelepky 

profilových fotek na Facebooku, související s heslem KSČM v eurovolbách 2019 („Nenechme 

to tak!“). Samostatná kampaň směřující k nejmladší generaci vytvořena nebyla.  

 

Nepřicházíte tím o voliče do budoucna? 

 

KSČM se primárně zaměřuje na jiné voličské skupiny, které v celkovém počtu oprávněných 

voličů jasně převažují.  

 

Podle prvních dat, která vyšla z Eurobarametru se zvýšila účast mladých občanů v celé 

EU (ve věku 18-24 let) o 50 %. Co si myslíte, že mohlo zapříčinit tento trend?  

 

Celá řada faktorů. Podle mého soudu zejména související s regionálními specifiky (jako např. 

obrovská nezaměstnanost mladých ve Španělsku). 

 

Máte tušení, kolik procent vašich voličů tvořili právě mladí voliči? Ať už si je definujete 

jako mileniály, generaci Z, nebo cokoliv jiného.  

 

Obvykle voliči do 29 let tvoří v celkových výsledcích KSČM 5-8 %. Tedy v rámci posledního 

zisku v eurovolbách mluvíme o cca 0,4 – 0,6 % z 6,8 % voličských preferencí pro KSČM. 

 

Jakými kanály jste komunikovali k mladým voličům? Bylo to převážně přes online média, 

nebo jste na ně cílili i v offline světě? Čím se dá mladý volič zaujmout? (popř. otázka 

směřovaná na celou kampaň – jakými kanály jste komunikovali) 

 

Hlavní tíha ležela na offline kanálech – tedy volebních novinách, tištěných materiálech a 

kontaktní kampani. V porovnání s jinými volbami ovšem v rámci online kanálů měla KSČM 

progres, což souviselo i s věkem většiny kandidátů, pro něž je online prostředí a online 

komunikace běžnou součástí života.  
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Soustředíte se v kampani spíše přes komunikaci skrz profily jednotlivých kandidátů? Jak 

je to s jejich rolí při přidávání příspěvků? Starají se o své profily osobně? 

 

Kandidáti v eurovolbách si své stránky administrovali sami a tyto profily sloužily jako doplněk 

centrálních facebookových stránek KSČM a volebních stránek (Nenechme to tak! na 

Facebooku a webu). Twitter KSČM ke komunikaci pro tyto volby nepoužívala.  

 

Ve volbách jste nakonec obhájili pouze jedno křeslo, byl to pro vás úspěch či zklamání? 

Čekali jste od těchto voleb víc?  

 

Bylo to zklamání zejména při znalosti faktu, že další křeslo uniklo pouze o velmi malý počet 

hlasů (cca 2,5 tis.), což nebyla nedosažitelná meta. Nicméně voliči rozhodli a je třeba to 

respektovat.  

 

 

 


