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3. LEKCE

Chlapec:
Ahoj…

Dívka: 
Nazdrar.

Chlapec:
Jak je? 

Dívka:
No, dobrý…

Chlapec:
Bylas o víkendu volit?

Dívka:
Nebyla, ty jo?

Chlapec:
No jasně! Proč jsi nebyla?

Dívka:
Tak víš, že mě politika nezajímá, 
nemám ji ráda.

Chlapec:
No, to je právě ten největší 
problém tady v Česku. Spoustu 
lidí politika nezajímá, nechodí 
k volbám a pak si stěžujou. 
Nebo mají pocit, že ten jejich 
jeden hlas nic neovlivní. A když 
si to pak řekne sto nebo tisíc 
lidí, tak to pak ovlivní hodně. 
Přitom politika má prý vliv až 
na 99 % našeho života! Podmínky 
a možnosti studia nebo 
zaměstnání, výše důchodu, to 
všechno politika ovlivňuje.

Dívka:
To máš pravdu.

Chlapec:
Vždyť to je přece to, proč jsme 
bojovali za demokracii, vládu 
lidu. Nejenom kvůli rovnosti 
občanů, lidským právům 
a svobodě projevu, ale abychom 
účastí ve volbách mohli ovlivnit 
to, jak náš stát funguje.

Dívka:
Ale já bych stejně nevěděla, koho 
mám volit.

Chlapec:
To je jednoduchý, stačí vědět, co 
pro sebe, svou rodinu, svoje děti 
a budoucí generace obecně chceš.

Dívka:
Jako třeba co?

Chlapec:
Prostě jak si představuješ stát, 
ve kterém by se ti dobře žilo, co 
všechno tam má fungovat a jak, 
co je pro tebe nejdůležitější.

Chlapec:
Zkrátka každá strana, ať už je to 
pravice nebo levice, zastává různé 
hodnoty a názory, a ty bys měla 
volit tu stranu, která je svými 
názory a hodnotami nejblíž tobě.

Dívka:
No… To je mi jasné, stejně ale 
nevím, jak se v tom mám pořádně 
zorientovat.

Chlapec:
Takže… Jsou základní oblasti, 
ke kterým každá strana 
přistupuje trochu jinak… Je 
to bezpečnost, armáda, daně, 
školství, zemědělství, doprava, 
zaměstnanost, důchody… 
A v každé té oblasti si dají nějaké 
cíle, které chtějí splnit. Jsou to 
spíš takové sliby pro voliče. A ti 
se pak rozhodují podle toho, co je 
pro ně důležité.

Dívka:
To jsou volební programy stran, 
že?

Chlapec:
Ano, a abys je všechny nemusela 
číst a zároveň se mohla 
rozhodnout, která z těch stran 
je nejblíž tvým zájmům, existují 
na internetu volební kalkulačky, 
které ti na základě odpovědí 
na otázky spočítají, koho volit.

Dívka:
Aha… Dobře, k příštím volbám už 
určitě půjdu!
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