
Brzy nás čekají parlamentní volby – tzn. volby 
do jedné z jeho dvou komor – poslanecké 
sněmovny. Co to znamená pro mě, 
moji rodinu, oddíl a celý stát?

OBČAN

Parlament má na starosti schvalování zákonů, které 
rozhodují např. o délce povinné školní docházky, jaké 
budou státní svátky, jak bude vypadat hygienická 
vyhláška, kterou se řídíte na táboře, jaká bude minimál
ní mzda pro pracující, v kolika letech půjdou vaši rodiče 
do důchodu, atp. Zkrátka skoro o všem, co se nás týká. 
Proto bychom se o volby a dění po nich měli zajímat.

Zkuste si s družinou volby na nečisto. Kdyby volil váš 
oddíl, kdo by volby vyhrál? Pojďme to společně zjistit.

Důležitou součástí voleb je kampaň. Během ní se 
snaží politické strany nalákat voliče, aby jim dali hlas. 
Vyzkoušejme si v družině, jak na nás kampaň působí.

VOLBY DO 
POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY

Jak byste
volili, kdyby jediné, co o stra-nách víte, byly

billboardy?

 Billboardy/plakáty    Zaznamenejte do mapy výskyt 
volebních billboardů/plakátů ve vašem okolí. Kdo jich 
našel z družiny více? Napište si, jaká politická strana 
jich má nejvíce. Jak na vás billboardy působí? Co si 
představíte pod jejich hesly? Připravte si tabulku 
a vyplňte ji:

odborkA

Bilboard strany Tvář bilboardu Důvěryhodnost Heslo Důvěryhodnost Celkový dojem

Strana XYZ Pan předseda 
Nový 5 z 10 Slibujeme zlaté 

z nebe 1 z 10 3 z 10

1�	 SKAUT 10/2017



Loni bylo ustanoveno, kolik mohou strany za kampaň utratit. Utratit více se nesmí. Od té doby se řeší ošemetná 
otázka, co všechno je vlastně kampaň?

V parlamentu zasedne každá strana, která dostane 
5 % hlasů a více (koalice dvou stran musí mít nad 
10 %). Hlasy se přepočítávají na mandáty (politiky 
ve sněmovně). Hlasy těch stran, které mají pod 5 %, 
propadají a mandáty se dávají úspěšnějším stranám. 
Proto se mohou voliči sledující předvolební průzkumy 

leknout, že jejich vybraná strana se nedostane do 
sněmovny, a raději volit nakonec někoho jiného. Také 
strany, které mají ve volebních průzkumech více hlasů, 
jsou častěji zvány do politických diskusí a v médiích 
dostávají větší prostor. Což se hodí.

  Volební průzkumy     Volební průzkumy jsou 
důležitou součástí kampaně. Ukazují, jak si jednotlivé 
strany vedou a mohou podle toho taktizovat. Stejně 
tak mohou taktizovat voliči. Letos se kvůli nízkým pre

ferencím rozpadla koalice KDUČSL a Starostů. Zkuste 
najít alespoň dva průzkumy (hledejte na internetu 
např. STEM, SANEP, …). Kolik procent má strana, o které 
uvažujete? A dostala by se do parlamentu?

  Kampaň a peníze    Strany vydávají na svoji kampaň nemalé částky, aby byly co nejvíce vidět a voliči si jich všimli. 
Zkuste se kolem sebe dívat a najít co nejvíce kampaňových materiálů. Udělejte si v družině sbírku. Co v ní všechno bude?

Co Kde jsem to viděl nebo 
dostal Jaká strana Jak zabodovala a proč

Propiska Na náměstí cestou do školy XYZ Propiska se vždycky hodí 10/10

Růže Rozdávali to u metra ABC Růži jsem nechtěl/a, nemám rád/a, 
když někdo trhá květiny, ale zas bych 
ji mohl/a někomu dalšímu dát 5/10

Reklama na facebooku Na facebooku BFLM Sdílel to kamarád (7/10)
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Jak vybrat vhodného kandidáta? 
Nejlepší je využít co nejvíce 
způsobů a zkoumat strany ze 
všech stran. Ale v praxi to zrovna 
není úplně reálné. Vyplatí se 
zvolit spíše aktivity zkoumající 
volební programy nebo lídry 
stran, protože z propisky tolik 
nepoznáte, co daná strana v 
parlamentu bude prosazovat za 
názory. Že je rozhodování časově 
náročné? Neexistuje varianta 
pro ty, co s tím chtějí strávit nula 
času. Ale kdybyste na ni někdo 
přišli, rádi ji zveřejníme. 

Připravila: Gymi, foto: Vamp 

  Jdu pro radu     Není od věci si občas nechat 
poradit nebo se zeptat lidí, kterým důvěřujete. 
Ale pozor, nemusí vám říci, koho volí, volba je 
vždycky tajná a věcí jednotlivce. Koho volí vaši 
rodiče? Vaši prarodiče? A proč? A naopak, koho by 
určitě nevolili? Souhlasíte s nimi?

  Lídři volebních stran     Každý z družiny si 
vybere/vylosuje jednoho volebního lídra strany. 
Přečte si s ním nějaký rozhovor, sežene si nějaké 
informace a vystaví mu vysvědčení jako ve škole. 
Hodnotí např.: 1) podloženost argumentů, 2) 
ochotu reagovat na protichůdné názory, 3) snahu 
hledat společná řešení, 4) nabídku konstruk
tivního a realistického řešení, 5) přesvědčivost, 6) 
kultivovanost, 7) soulad se skautskými hodnota
mi. Družině zdůvodní svá hodnocení a popíše 
faktory, ke kterým přihlédl při tvorbě vlastního 
názoru.

Tím bychom měli dostat v družině plastičtější 
obraz lidí, kteří stranu zastupují a možná budou 
i budoucím premiérem.

Aby se dalo v parlamentu něco prosadit, je 
potřeba mít nadpoloviční většinu. Málokdy ji 
má jedna strana, proto se strany mohou spojit 
a vytvořit tzv. koalici. Lídra strany, která vyhraje, 
prezident obvykle pověří sestavením vlády a stává 
se premiérem. Ve vládě jsou zastoupeni ministři a 
ministryně ze stran vládnoucích v koalici. 

  Volební program     Vytiskněte si nebo stáhněte 
z internetu volební programy vybraných politických 
stran. Prohlédněte si jich tolik, kolik uznáte za vhodné a 
dostačující k tvorbě vašeho názoru. U každé vyberte body, 
které se vám líbí a proč byste stranu volili, a ty, které se 
vám naopak vůbec nelíbí. Sdělte si to vzájemně v družině. 
Je nějaké téma, které mají strany stejné? Navrhují stejná 
nebo různá řešení?

Vyzkoušeli jste některé z předchozích aktivit? Máte 
jasněji, koho volit? Tak do toho, přistupte k samotné 
volbě. Jak na to?

1) najděte si seznam kandidujících stran (můžete využít 
volební lístky vašich rodičů nebo si seznam stáhnout 
na internetu). Hlasovací lístky můžou být jednoduché, 
např. seznam stran a kroužkování jedné nebo bílý 
papír, na který napíšete vybranou stranu.

2) připravte si v oddíle zavřenou krabici = urnu, kam 
bude možné vhodit lístek.

3) připravte si tzv. plentu, místo, kde budete moci nap-
sat svého kandidáta na papír, aniž by kdokoli mohl 
přečíst, co píšete.

4) napište nebo zaškrtněte jednu stranu, kterou chcete 
zvolit.

5) Hoďte lístek do urny.
6) až budou mít všichni zahlasováno, může se začít počítat. 

Kdo u vás vyhrál? jste s tím spokojení? a jak dopadnou 
volby skutečné? doprovoďte rodiče k volbám a pak 
sledujte výsledky. 
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Nestihli jste aktivity vyzkoušet do parlamentních voleb? 
Nevadí, hned na začátku nového roku budou volby prezi
dentské a aktivity můžete vyzkoušet i na ně.

V odborce   Občan/Občanka   je aktivita podobná 
Lídrům volebních stran. Přímo o parlamentních volbách 
není žádná předem napsaná aktivita, protože jsou 
jednou za čtyři roky (pokud nejsou volby předčasné, 
ale o tom zase jindy). To však nevadí, můžete si ji tam 
připsat! V každé odborce je jedna volitelná aktivita. 
Využijte ji na to, co se právě děje! Vaše nová aktivita 
může být např. Volby nanečisto. Zúčastním se v oddíle 
voleb nanečisto. Zjistím si co nejvíce 
informací o kandidátech a 
zodpovědně se rozhodnu, koho 
zvolím. Těmito programy tak 
můžete mít splněné hned 
dva body do dané odborky. 
Odborku lze stáhnout na 
odborky.skaut.cz.
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