Příloha č. 15: kódovací kniha – hodnoty
Výzkumná otázka:
Do jaké míry je v politické komunikaci obou stran na Facebooku
promítán křesťansko-demokratický ideologický základ?
Proměnné:
1. Datum publikování
3. Promítnutí hodnot
- Příspěvky jsou selektovány dle toho, zda se v jejich obsahu
jedna z definovaných hodnot promítla.
4. Hodnota
Označení hodnot v kódovací knize:
A – sociální spravedlnost
B – právo na soukromé vlastnictví
C – rodina
D – demokracie
E – ekologie
F – evropanství
Označení výskytu proměnné: 1

PROMÍTNUTÍ HODNOT KDU-ČSL

promítnutí
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červen

"Komunisté
měli 40 let čas na to, by tuto zemi zdevastovali
morálně a hospodářsky takovým způsobem, že se z
toho hrabeme dodnes. A já tady pozvedám hlas
proti této komunistické propagandě, která v roce
25 2017 zaznívá na půdě českého parlamentu!"

1

1

Zhruba
10 tis umlátili ve vězení, 248 popravili včetně
Milady Horákové, asi 800 lidí zemřelo va našich
hranicích. Komunistický režim skutečně byl zločinný
a na to nesmíme zapomínat. Naši zemi velmi
26 poškodil.

1

1

F

Dostatečná občanská
vybevanost je nezbytná pro kvalitní život na
venkově, stejěn jako pro rozvoj zemědělství,
podnikání a zaměstnanosti. "O tom, jak zajistit, aby
měli lidé na venkově dostatečné zázemí, chci
jednat s kolegy z dalších dotčených ministerstev a
8 institucí." Marian Jurečka

15

15

20
22

"Česko potřebuje mít
ekonomiku postavenou na 4 principech:
digitalizace, vzdělání, spolupráce, energie."
Pavel Bělobrádek: "Jsem
přesvědčen že česko má na to, aby bylo skutečně
silným hráčem v evropské lize!"
Dnes jsme představili ekonomické
priority a hlavní garanty našeho programu
"Ekonomika a hospodářská politika."
Priorita je pro nás vzdělání. Pro lepší
budoucnost.

1

1

1

1

1

1

1
1

Jiří Mihola: Školství je vynikající investice!
Komentář vicepremiéra Pavel Bělobrádek, poslance
Jiřího Miholy a Tomáš Zima, rektora Univerzita
Karlova k nedostatečnému financování vysokých
23 škol v navrženém rozpočtu pro rok 2018.
Bez kvalitního,
dobře zaplaceného a spokojeného učitele, který
má také svoje dobré postavení v rámci společnosti i
ve škole, nemůže být kvalitní vzdělání. Bez
kvalitního vzdělání nemůže být dobrá věda a
výzkum, nemůže být ani vysoká inovativní
schopnost našeho průmyslu, nemůže být ani
konkurenceschopnost. Proto je vzdělání naše
29 priorita.

Dlouhodobá
práce se konečně dostala do cíle!
Jsme Lidovci a naším prvořadým zájmem je člověk.
30 Každý člověk.
„Navštívil jsem zemědělce na jižní Moravě, které v
posledních týdnech trápí intenzivní sucho. Hledali
jsme možnosti, jak jim v letošním roce pomoci a
samozřejmě jsme se bavili i o tom, jak
problematiku sucha řešit dlouhodobě." Marian
Jurečka
Návrhy řešení a další nformace o aktuální situaci
27 najdete ve článku níže.
červenec
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1

1

1
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1
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Přestaňme hovořit o české ekonomice založené na
levné pracovní síle a o průmyslu jako o
montovnách. Nikdy takové nebyly. U nás se tvořily
dějiny průmyslu – ŠKODA, Křižík, Kolben, Bata,
Petrof, @Wichterle...
Konference o křesťanskodemokratickém
hospodářském modelu, nad kterou převzal záštitu
Pavel Bělobrádek, a která byla příspěvkem k
dialogu politiky a byznysu o tom, na čem stavět
rozhodnutí o budoucím rozvoji naší České
14 republiky.
Až 3 měsíce na péči o blízkého – o toto tzv.
ošetřovatelské volno budou nově moci v
zaměstnání požádat příbuzní pacienta, jehož stav
vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. Po tuto
dobu jim bude také vyplácena dávka ve výši 60 % z
vyměřovacího základu.
Vít Kaňkovský: "Toto opatření KDU-ČSL od počátku
podporuje, protože považujeme za zásadní
umožnit co nejširšímu okruhu příbuzných postarat
se v domácím prostředí o svého blízkého v
závažném zdravotním stavu. Podle našeho názoru
17 to patří ke znakům vyspělé společnosti."
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1

1
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21 Poslankyně Pavla Golasowska do Číny neodjela! Nepojedu1 do Číny. Kvůli úmrtí čínského1disidenta Liou Siao-pa se neúčastním poslanecké delegace do Číny.
Miluše Horská senátorka za Pardubicko podpořila,
stejně jako ostatní naši senátoři, zákaz
kožešinových farem!
Jednání Senátu trvalo dlouho. Přijali jsme navýšení
nemocené pro dlouhodobě nemovné, do roku a
půl skončí kožešinové farmy a schválili jsme vyslání
23 našich jednotek do Pobaltí.

1

1

25 Proč mají lidovci liberální voliče

1

26 konzervativní ale otevření novým myšelnkám

1

Marian Jurečka se vrátil z podnikatelské mise v
africké Ghaně a Etiopii, kde se setkal s prezidenty,
ministry a dalšími zástupci, kteří mají velký zájem o
spolupráci v zemědělství.
"O České republice zde mají místní lidé velké
povědomí a mají zájem o naše stroje, technologie i
znalosti. Všechna jednání byla velice konstruktivní
a i podnikatelé potkali dobré partnery, tak věřím,
že se spolupráce začne daleko více rozvíjet."
26 Marian Jurečka

1

1

26 Evropanství máme hrdě v srdci a proto se za Evropu cítíme
1 zodpovědni.

1

srpen
Rodiče a děti na sebe především potřebují mít čas,
po práci a po škole. Proto podporujeme zkrácené
úvazky a další nástroje pro sladění rodiny a kariéry.
2 KDU-ČSL respektuje rodiny 💛

1

1

Patříme na Západ. EU je náš domov založený na
společných kořenech a principech demokracie,
svobody a solidarity.
3 Chceme být zodpovědnými členy a partnery.

1

Pokud bereme naši národní bezpečnost vážně
převezmeme za ni větší odpovědnost my sami PB,
4 článek o návštěvě PB v Bílém domě

Někdo jezdí do Číny, někdo zase do Ameriky.
Patříme na Západ, tam chceme mít naše spojence
5 a partnery a Pavel Bělobrádek na tom pracuje!
ti lidé se ztotožnují s našim
programem například s prorodinnou politikou,
6 ochranou lp a prozápadní orientací
Vzdělávání je naše priorita a bereme ho jako
národohospodářské téma.
Řádné vzdělání našich dětí nezajistí interaktivní
tabule, ale kvalitní a dobře zaplacený pedagog.
Proto pro učitele navrhujeme 130 % průměrné
8 mzdy!
Jsme zodpovědní za zemi, kterou jsme zdědili a
kterou máme předat.
Musíme bojovat se suchem i záplavami a zastavit
úbytek drahocenné půdy. I o tom je náš program
10 pro společný domov
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Máme radost, že snaha Víta Kaňkovského a Jana
Bartoška dopadla úspěšně! Zdravotně postižení se
konečně snáze dostanou k potřebným pomůckám
a zvýší se jim příspěvek na mobilitu. Novela už čeká
jen na podpis prezidenta.
Musíme pomáhat těm, kteří si sami pomoci
19 nemohou.

1

"V táboře v Letech u Písku zemřely stovky
nevinných dětí,
žen a mužů. Řešíme velký etický dluh, který vůči
společnosti máme, a proto se nám snad podaří
spojit pietní místo s areálem bývalého tábora do
22 jednoho důstojně uspořádaného celku."
„Podporu chceme zaměřit na drobné, malé a
střední podnikatele,
kteří na vesnicích hrají naprosto klíčovou roli. Tvoří
totiž základní infrastrukturu a obslužnost venkova,
ať už jde o malé obchody, řemesla nebo střední
24 firmy zaměstnávající místní lidi." Marian Jurečka
Daniel Herman - Jsem rád, že je po 20 letehch
25 nevyřešený dluh nevinným obetem z
Chceme, aby bohatství, které vznikne u nás, zůstalo
v
České republice. Ať už jde o zdanění zisků velkých
28 firem nebo těžbu surovin.

1
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září
Vzdělávání je naší prioritou.
Proto maximálně podporujeme zvýšení platů
6 učitelů o 15 %. Školu dělá učitel.

1

Prý jsme byli vždycky ve vládě, nebojovali proti
komunismu nebo
7 jsme jen poskoky církve je to pravda?
Jan Bartošek: "Pokud se snažíš, pracuješ a chodíš
do práce, máš děti
a vychováváš je, tak stát ti nechá peníze
prostřednictvím slevy na daních. A pak budeš mít
8 peníze například na kroužky."

1

1

1

Konec statisícovým až milionovým nákladům,
týdnům bez funkčních přístrojů, porušování
legislativních ustanovení a riskování pokut.
Nemocnice nově ušetří!
Zdravotnická zařízení musela doposud provádět
servisní zásahy - tedy opravy, ale i bezpečnostnětechnické kontroly výhradně externě. Nově budou
moci k této činnosti využít i své kompetentní
13 pracovníky. To vše díky Vít Kaňkovský 💪

1

Nemocnice ušetří a zjednodušší si život!
Novela zákona o zdravotnicích prostředcích z dílny
poslance Vít Kaňkovksý prošla úspěšně třetím
a byla schválena sněmovnou.
14 čtením
"Bez vzdělaných lidí budeme dále těžko
konkurenceschopní. Potřebujeme, aby naše firmy
produkovaly finální výrobky. Já si nemyslím, že
malé a střední podniky jsou na prd." Pavel
Bělobrádek v Duelu na Barrandov.tv.
Co si o tom myslíte vy? Napište nám 💭❓
19 „Rodina
a rodinná politika jsou pro KDU-ČSL
naprosto zásadní prioritou a za jiných okolností
bychom takovýto podraz od koaličních partnerů
nenechali být. Několik málo týdnů před volbami
však například ve vystoupení z vlády nevidím smysl
a navíc se de facto jedná už o mrtvý dokument."
19 Pavel Bělobrádek
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Ministr Daniel
Herman včera diskutoval v televizní debatě o
domácí i zahraniční politice! A naší prioritou je
jasná a konstruktivní proevropská politika 🇪🇺
20 Podpořit jej přišli členové Žlutý tým 💛💪🏻

1

Oblast lidských práv musí zůstat vlajkovou lodí
české zahraniční politiky. Tato tradice musí být
zachována. My sami máme zkušenosti se získáním
svobody a následnou transformací společnosti. To
21 je pro ostatní země zajímavé. #zodpovedne
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Jan Čižinský má jasno. Lidská práva jsou pro KDUČSL důležitější než panda 🐼
Jsme jedinou stranou, která dokáže pevně stát na
svých principech v oblasti lidských práv. My jsme se
neohnuli před Čínou – byli to naši senátoři, kteří se
ohradili proti nechvalně známému dopisu čtyř
ústavních činitelů. Jsme to my, kdo trvale bojujeme
22 za disidenty na Kubě!
Daniel Herman: "Naše země se hlásí k odkazu
Václava Havla.
Je nepřijatelné, aby lidé za své názory byli ve
22 vězení. Lidská práva jsou důležitým prvkem naší

Ondřej Benešík: "Rodinná politika
musí uznávat rodiny jako nejčetnější typ soužití a
největší stabilizátor společnosti! KDU-ČSL chce vždy
na prvním místě podpořit pracující rodiče. V nové
koncepci se nepočítá s dalším navyšováním slev na
děti a společným zdaněním manželů, chce se
omezit sleva na manžela a na manželku. To
24 odmítáme."

1
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Máme Marshallův plán pro bydlení! 🏠💛
Během čtyř let vybudujeme v obcích 30 000 bytů
pro mladé rodiny a seniory. Nechceme, aby byli
lidé závislí na sociálním bydlení a vysokých
hypotékách
#zodpovedne
26 Anička
má na💪🏻
učitele
docela štěstí
ve třídě už druhým rokem střídají angličtináři. Učí
se u něj ve velkých skupinách, takže žádné velké
pokroky jeho rodiče nevidí. Paní ředitelka jim navíc
řekla, že v prvních třídách budou příští rok muset
učit dnešní družinářky. Z peďáku nikdo vhodný
nepřišel.
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1
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Aby učili ti nejlepší, zajistíme do 4 let pro učitele
130 % průměrného platu 💛💪🏻 #zodpovedne
Taky máte takovou zkušenost? Napište nám a
26 sdílejte 😉

1

Kolika cizími jazyky mluvíte?
Europoslankyně Michaela Šojdrová s kolegy z
Evropská lidová strana v Evropském parlamentu
uspořádala v rámci Evropského dne jazyků odborný
seminář ohledně celoživotní výuky jazyků.
My prosadíme větší jazykovou gramotnost,
například i tím, že část dětských TV pořadů bude
vysílána v cizím jazyce, filmy upřednostníme v
27 původním znění s titulky.

1

V jaké České republice chcete žít?
✔ Kde jsou rodiny opravdu respektovány?
✔ Kde se postaráme o ty, kteří se sami o sebe
postarat nemohou?
✔ Kde bráníme své tradice, kulturu a bezpečí
občanů?
28 Pro takovou Českou republiku volte KDU-ČSL 💛💪
Klasická masová média ztratila monopol na
informace. Stále více lidí hledá základní informace
na síti. Mediální výchova z 90. let neznala Facebook
ani proruské dezinformační weby. Svoboda a dobrý
úsudek podle KDU-ČSL stojí na sebevzdělávání 😉

1

Na tom, abychom měli kritický odstup od světa
médií. Chceme, aby lidé jako Aleš uměli
prokouknout manipulace a zůstali svobodní. Aby
rozeznali informaci od reklamy. Proto
podporujeme veřejnoprávní média. A proto
chceme mediální výchovu šitou pro dnešek a pro
budoucnost 💛💪 #zodpovedne
A co vy? Rozeznáte skutečnost od polopravd a
30 dezinformací? Podělte se s námi o názor! 🙂

1

1

říjen

V čem se liší KDU-ČSL od ČSSD? 
Zatímco my důsledně podporujeme pracující
rodiče, sociální demokraté naopak chtějí všechno
řešit sociálními dávkami. Bez ohledu na
zásluhovost, bez ohledu na řádnou výchovu dětí.
Díky našim daňovým slevám zůstane rodinám v
kapsách každý rok o 5,5 miliardy korun navíc.
2 #zodpovedne
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1

1
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Chceme ocenit každého, kdo pracuje a stará se o
děti! #zodpovedne
Snížíme daně rodičům pomocí daňových slev na
děti. Rodiče se dvěma dětmi by si tak mohli odečíst
z daní až 34 244 korun ročně, to je o 9 636 Kč více,
než je tomu dnes.
A pokud má někdo nižší plat a celou slevu by
neuplatnil, nevadí. Chceme totiž odbourat strop na
3 tzv. bonus. Rozdíl mu tak stát pošle na účet.

Konec dvojí kvalitě potravin!
Nedovážejme, co si můžeme vyrobit!
Do 4 let chceme vyvézt více potravin, než kolik jich
3 dovezeme!

1

V loňském roce se do ČR dovezlo zboží za více než
32 miliard. Pokud bychom tuto hodnotu udrželi v
české ekonomice, jenom na odvodech by ve státní
pokladně přibylo téměř 7 miliard korun.
A zároveň by to znamenalo vznik několika tisíc
nových pracovních míst na venkově. To je pro KDUsměr. bude
#zodpovedne
že jasný
naše země
dál patřit na
3 ČSL a Marian Jurečka
Západ a bude
zodpovědným partnerem v NATO. Připravíme
přijetí eura a budeme se aktivně podílet na
5 reformě EU. 🇨🇿 💛 🇪🇺 #zodpovedne
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Slušné bydlení je nezbytnost. Pokud si ho
nemůžete dovolit, těžko založíte rodinu a začnete
vychovávat děti. A rodina je základ 👨👩👧👦
 zajistíme 30 000 bytů pro rodiny a seniory
 za každé dítě dotace k ceně bytu či úrokům z
hypotéky
 pomocí Demoličního fondu podpoříme ty, co
5 místo starého domu postaví nový
"Kvalitu života neurčuje jen
ekonomická prosperita. Zdravé jídlo doslova
6 prodlužuje život. KDU-ČSL bude bojovat, abychom
🏠 Bydlení dnes není levná záležitost. Chceme
proto ve spolupráci
s obcemi a městy vybudovat finančně dostupné
bydlení pro mladé rodiny a seniory s regulovaným
8 nájmem. #zodpovedne
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"Musíme podporovat pracující rodiče, ti kteří se
dlouhodobě a systematicky vyhýbají práci,
nedostanou nic navíc.
Pracující rodina s jedním dítětem bude mít ročně
navíc 18 tisíc korun, s dvěma dětmi o 24 tisíc
korun, se třemi dětmi o 36 tisíc korun." Jan
11 Bartošek

1

1

Představili jsme rodinný balíček! 🏡👨👩👧👦
Jedná se o 60 miliard investic do rodin 💛
✔ Daňové slevy pro pracující rodiče
✔ Bonusy při narození dítěte
✔ Nižší odvody pro rodiče na důchodovém
pojištění
11 ✔ Porodné pro všechny matky

1
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11 Potřebujeme české děti jinak budeme muset vozit lidi ze zahraničí.
1

1

Musíme zodpovědně hospodařit s půdou, vodou i
krajinou. Proto jsme představili Desatero pro
krajinu 🏡🌳🌲🌻
✔ Připravme půdu pro život mladé generace na
venkově
✔ Nezastavujme kvalitní zemědělskou půdu
12 ✔ Zadržujme vodu v krajině a braňme suchu
30000 bytů pro mladé rodiny a seniory a za každé
dítě dotace k ceně bytu či
13 úrokům z hypotéky.
„Komunisté měli 40 let čas na to, aby tuto zemi
zdevastovali
morálně a hospodářsky takovým způsobem, že se z
toho hrabeme dodnes. Je to nepřijatelné a je to
hanba české politiky, že komunisté stále v
16 Parlamentu sedí.“ Daniel Herman
Do 4 let až 30 000 nových bytů. Především
pro mladé rodiny a seniory. Aby mladí mohli
normálně fungovat a starší důstojně bydlet.
16 #zodpovedne
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Digitalizace je cestou k budoucí prosperitě České
republiky. Proč se neinspirovat tam, kde jsou v tom
dobří? 😉
Stejně jako jsme navázali spolupráci s Izraelem 🇮🇱
v oblasti vědy, pozveme experty z Estonska. 🇪🇪
Zavazujeme se, že digitalizaci, inovace a rozvoj
rychlých sítí prosadíme jako prioritu celé vlády.
18 Potřebujeme k tomu jediné, důvěru od občanů.
Jedním z 5⃣ bodů naší důchodové reformy je
dřívější
odchod do důchodu o 1 rok za každé vychované
dítě pro maminky, které kvůli tomu nebudou mít
18 nižší důchod.
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Představili jsme návrh důchodové reformy v pěti
bodech:
✔ Slevy na pojistném pro pracující rodiče.
✔ Společné důchodové pojištění manželů.
✔ Zkrácené úvazky pro maminky bez sníženého
důchodu.
✔ Volitelný dřívější odchod do důchodu o 1 rok za
každé vychované dítě pro maminky, které kvůli
tomu nebudou mít nižší důchod.
✔ Zřízení Fondu budoucnosti - výnosy z českého
18 nerostného bohatství půjdou na důchody.
celkem
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PROMÍTNUTÍ HODNOT ÖVP
promítnutí
hodnoty

hodnoty
A
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B

C

D E

F

květen

červen

integrationsgesetz beschloseen im sinne
eines guten
18 zusammenlebens

1

Die EU
muss reformiert werden und Geld sparen.
Außenminister Sebastian Kurz zu den
22 Konsequenzen des #BREXIT.

1

Die direkte
Unterstützung vor Ort hilft die Migration
nach Europa einzudämmen. Unter der
Federführung von Sebastian Kurz werden
weitere 2 Mio. Euro an humanitärer Hilfe für
30 die Krisenregion um Syrien bereit gestellt.

1

klimaschutz ist nicht nur für uns
ein wichtiges Thema, sondern ouch für
22 die kommenden Generationen
Klimaschutz geht uns alle an.
Aus voller Überzeugung treten wir dafür
4 ein.
Im Sinne der nächsten
Generationen, müssen wir uns auch
weiterhin für den Klimaschutz einsetzen.
Das ist eine globale Aufgabe für uns alle.
Unsere Generalsekretärin Elisabeth
5 Köstinger.

1

1

1

1

1

1

Für uns war es immer wichtig, dass es
bei der möglichen
Einführung von Modellregionen zur
gemeinsamen Schule ein
Mitspracherecht der Eltern sowie der
Lehrerinnen und Lehrer gibt. Dies wurde
mit der vorliegenden Lösung erreicht", so
Wirtschafts- und Wissenschaftsminister
Harald Mahrer zur heute beschlossenen
19 Einigung in Sachen Bildungsreform.
Die Mittelmeer-Italien-Route muss
geschlossen werden, um die illegale
Migration zu stoppen und um zu
verhindern, dass immer mehr Menschen
19 im Mittelmeer ertrinken.
der Wirt muss fur den Gast da sein.
Dafur mussen vor allem burokratie
21 Hurden abgebaut werden
Sebastian Kurz bekraftigt seine klare
Linie zu den islamischen Kindergarten in
24 Wien
Auch die Polizei setzt auf
Umweltfreundlichkeit
und startet eine Testphase mit E-Autos.
Mehr Infos von Innenminister Wolfgang
25 Sobotka im Video. #133 #abgasfrei

1

1

1

1

1

Durch die Aufstockung der Humanitären
Hilfe wird Menschen vor Ort eine
28 Perspektive gegeben.
10 Punkte für ein besseres Gesundheits& Pflegesystem. Mehr Hausärtze,
28 Finanzierung der Pflegekosten, …

1

1

1

1

1

červenec
Integration muss bereits im Kindergarten
beginnen.
Islamische Kindergärten fördern
Parallelgesellschaften und schaden der
7 Integration.

1

"Wir stehen für hundertprozentige
Transparenz", so
10 Generalsekretärin Elisabeth Köstinger.

1

Landeshauptmann Markus Wallner &
Sebastian
Kurz waren heute beim Unternehmen
System Industrie Electronic in Lustenau,
um über den Standort zu diskutieren. Um
unser Land wieder an die Spitze zu
bringen, müssen wir vor allem die Steuer& Abgabenquote senken und unnötige
18 Bürokratie abbauen.

1

1

1

Die Dürrekatastrophe in Afrika wird
immer
akuter. Österreich leistet wichtige Hilfe
und stellt weitere 5 Millionen Euro aus
dem Auslandskatastrophenfonds bereit.
"Damit geben wir Menschen
Perspektiven vor Ort und lindern den
23 Migrationsdruck," so Sebastian Kurz.

1

1

srpen
Auch weiterhin setzen wir uns gegen
illegale Grenzübertritte ein.
Innenminister Wolfgang Sobotka hat
daher heute vermehrte Kontrollen
9 angekündigt.

1

Sebastian Kurz hat heute Rudolf
Taschner als Kandidat für die
Bundesliste präsentiert. Professor
Taschner steht für ein lebenslanges
Lernen und versteht es, junge Menschen
für technische und mathematische
Fächer zu motivieren – herzlich
9 willkommen.

1

Innenminister Wolfgang Sobotka zu der
aktuellen Situation im Mittelmeer.
Politische Extremisten, die im Mittelmeer
NGOs angreife, sind ein klares Zeichen
14 für radikalisierungs-tendenzen in Europa.

1

Heute beim Pressegespräch mit
Landwirtschaftsminister
Andrä Rupprechter in Alpbach: Für uns
ist klar, dass der Tourismus ein
entscheidender Wirtschaftsfaktor für
unser Land ist & gerade für den
ländlichen Raum von großer Bedeutung
30 ist.

1

1

září
říjen
6 Martina
darum am
Ess15 oktober SK
über ihre Standpunkte in der
Familienpolitik. Teile das Video wenn du
diese unterstützt.
9

1

1

Wir müssen verantwortungsvoll
mit unserem Steuergeld umgehen und
dürfen vor den Wahlen keine Wahlzukerl
11 verteilen
celkem
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POLITICKÁ TÉMATA
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Proměnné:
1. Datum publikování
2. Politické téma
Označení hodnot v kódovací knize:
A – bezpečnost
B – zahraniční politika
C – migrace
D – EU
E – ekologie
F – školství
G - zdravotnictví
H - sociální politika
I - venkov + zemědělství
J - hospodářství + ekonomika
K - rodina
L - historie
M - lidská práva
Označení výskytu proměnné: 1
POLITICKÁ TÉMATA KDU-ČSL
politické téma
datum
publikování

příspěvek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

květen
"Komunisté měli 40 let čas
na to, by tuto zemi zdevastovali morálně a
hospodářsky takovým způsobem, že se z
toho hrabeme dodnes. A já tady pozvedám
hlas proti této komunistické propagandě,
která v roce 2017 zaznívá na půdě českého
25 parlamentu!"

1

Zhruba 10 tis umlátili
ve vězení, 248 popravili včetně Milady
Horákové, asi 800 lidí zemřelo va našich
hranicích. Komunistický režim skutečně byl
zločinný a na to nesmíme zapomínat. Naši
26 zemi velmi poškodil.

1

červen
Dostatečná občanská vybevanost je nezbytná
pro kvalitní život na venkově, stejěn jako pro
rozvoj zemědělství, podnikání a
zaměstnanosti. "O tom, jak
zajistit, aby měli lidé na venkově dostatečné
zázemí, chci jednat s kolegy z dalších
dotčených ministerstev a institucí." Marian
8 Jurečka

1

"Česko potřebuje mít ekonomiku
postavenou na 4 principech: digitalizace,
15 vzdělání, spolupráce, energie."
Pavel Bělobrádek: "Jsem přesvědčen
že česko má na to, aby bylo skutečně silným
15 hráčem v evropské lize!"
Dnes jsme představili ekonomické priority
a hlavní garanty našeho programu
20 "Ekonomika a hospodářská politika."
Priorita je pro nás vzdělání. Pro lepší
22 budoucnost.

1

1

1
1

Jiří Mihola: Školství je vynikající investice!
Komentář vicepremiéra Pavel Bělobrádek,
poslance Jiřího Miholy a Tomáš Zima, rektora
Univerzita Karlova k nedostatečnému
financování vysokých škol v navrženém
23 rozpočtu pro rok 2018.
Bez kvalitního, dobře zaplaceného a
spokojeného
učitele, který má také svoje dobré postavení
v rámci společnosti i ve škole, nemůže být
kvalitní vzdělání. Bez kvalitního vzdělání
nemůže být dobrá věda a výzkum, nemůže
být ani vysoká inovativní schopnost našeho
průmyslu, nemůže být ani
konkurenceschopnost. Proto je vzdělání naše
29 priorita.
Dlouhodobá práce se konečně dostala do cíle!
Jsme Lidovci a naším prvořadým zájmem je
30 člověk. Každý člověk.
„Navštívil jsem zemědělce na jižní Moravě,
které v posledních týdnech trápí intenzivní
sucho. Hledali jsme možnosti, jak jim v
letošním roce pomoci a samozřejmě jsme se
bavili i o tom, jak problematiku sucha řešit
dlouhodobě." Marian Jurečka
Návrhy řešení a další nformace o aktuální
27 situaci najdete ve článku níže.
červenec

1

1

1

Přestaňme hovořit o české ekonomice
založené na levné pracovní síle a o průmyslu
jako o montovnách. Nikdy takové nebyly. U
nás se tvořily dějiny průmyslu – ŠKODA,
Křižík, Kolben, Bata, Petrof, @Wichterle...
Konference o křesťanskodemokratickém
hospodářském
modelu, nad kterou převzal záštitu Pavel
Bělobrádek, a která byla příspěvkem k
dialogu politiky a byznysu o tom, na čem
stavět rozhodnutí o budoucím rozvoji naší
14 České republiky.

1

Až 3 měsíce na péči o blízkého – o toto tzv.
ošetřovatelské volno budou nově moci v
zaměstnání požádat příbuzní pacienta, jehož
stav vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči.
Po tuto dobu jim bude také vyplácena dávka
ve výši 60 % z vyměřovacího základu.
Vít Kaňkovský: "Toto opatření KDU-ČSL od
počátku podporuje, protože považujeme za
zásadní umožnit co nejširšímu okruhu
příbuzných postarat se v domácím prostředí
o svého blízkého v závažném zdravotním
stavu. Podle našeho názoru to patří ke
znakům vyspělé společnosti."
Daší podrobnosti:
http://www.kdu.cz/…/…/kdu-csl-dlouhodobe17 osetrovne-schvaleno
Poslankyně
Pavla Golasowska do Číny neodjela!
Nepojedu do Číny. Kvůli úmrtí čínského
disidenta Liou Siao-pa se neúčastním
poslanecké delegace do Číny. Je to dle mého
správné rozhodnutí. Lidovecký klu mě v tom
21 podpořil.
Miluše Horská senátorka za Pardubicko
podpořila, stejně jako ostatní naši senátoři,
zákaz kožešinových farem!
Jednání Senátu trvalo dlouho. Přijali jsme
navýšení nemocené pro dlouhodobě
nemovné, do roku a půl skončí kožešinové
farmy a schválili jsme vyslání našich jednotek
23 do Pobaltí.
25 Proč mají lidovci liberální voliče
konzervativní ale otevření novým
26 myšelnkám

1

1

1

Marian Jurečka se vrátil z podnikatelské mise
v africké Ghaně a Etiopii, kde se setkal s
prezidenty, ministry a dalšími zástupci, kteří
mají velký zájem o spolupráci v zemědělství.
"O České republice zde mají místní lidé velké
povědomí a mají zájem o naše stroje,
technologie i znalosti. Všechna jednání byla
velice konstruktivní a i podnikatelé potkali
dobré partnery, tak věřím, že se spolupráce
26 začne daleko více rozvíjet." Marian Jurečka

1

Evropanství máme hrdě v srdci a proto
26 se za Evropu cítíme zodpovědni.

1

srpen
Rodiče a děti na sebe především potřebují
mít čas, po práci a
po škole. Proto podporujeme zkrácené
úvazky a další nástroje pro sladění rodiny a
2 kariéry. KDU-ČSL respektuje rodiny 💛

1

Patříme na Západ. EU je náš domov založený
na společných kořenech a principech
demokracie, svobody a solidarity.
3 Chceme být zodpovědnými členy a partnery.
Pokud bereme naši národní bezpečnost
vážně převezmeme za
ni větší odpovědnost my sami PB, článek o
4 návštěvě PB v Bílém domě
Někdo jezdí do Číny, někdo zase do Ameriky.
Patříme na Západ, tam chceme mít naše
spojence a partnery a Pavel Bělobrádek na
5 tom pracuje!

1

1

1

ti lidé se ztotožnují s našim programem
například s prorodinnou politikou, ochranou
6 lp a prozápadní orientací

Vzdělávání je naše priorita a bereme ho jako
národohospodářské téma. Řádné
vzdělání našich dětí nezajistí interaktivní
tabule, ale kvalitní a dobře zaplacený
pedagog. Proto pro učitele navrhujeme 130
8 % průměrné mzdy!
Jsme zodpovědní za zemi, kterou jsme zdědili
a kterou máme předat.
Musíme bojovat se suchem i záplavami a
zastavit úbytek drahocenné půdy. I o tom je
10 náš program pro společný domov

1

1

Máme radost, že snaha Víta Kaňkovského a
Jana Bartoška dopadla úspěšně! Zdravotně
postižení se konečně snáze dostanou k
potřebným pomůckám a zvýší se jim
příspěvek na mobilitu. Novela už čeká jen na
podpis prezidenta.
Musíme pomáhat těm, kteří si sami pomoci
19 nemohou.

1

1

"V táboře v Letech u Písku zemřely stovky
nevinných dětí, žen a
mužů. Řešíme velký etický dluh, který vůči
společnosti máme, a proto se nám snad
podaří spojit pietní místo s areálem bývalého
tábora do jednoho důstojně uspořádaného
22 celku."

1

„Podporu chceme zaměřit na drobné, malé a
střední podnikatele,
kteří na vesnicích hrají naprosto klíčovou roli.
Tvoří totiž základní infrastrukturu a
obslužnost venkova, ať už jde o malé
obchody, řemesla nebo střední firmy
24 zaměstnávající místní lidi." Marian Jurečka

1

Daniel Herman - Jsem rád, že je po 20 letehch
nevyřešený dluh nevinným obetem
z koncentračního tábora v Letech u Písku
25 konečně vyrovnán.
Chceme, aby bohatství, které vznikne u nás,
zůstalo v České republice.
Ať už jde o zdanění zisků velkých firem nebo
těžbu
surovin.
28

1

1

září
Vzdělávání je naší prioritou. Proto maximálně
podporujeme zvýšení platů
6 učitelů o 15 %. Školu dělá učitel.

1

Prý jsme byli vždycky ve vládě, nebojovali
proti komunismu nebo jsme jen
7 poskoky církve je to pravda?

Jan Bartošek: "Pokud se snažíš, pracuješ a
chodíš do práce, máš děti a vychováváš
je, tak stát ti nechá peníze prostřednictvím
slevy na daních. A pak budeš mít peníze
8 například na kroužky."

1

1

1

Konec statisícovým až milionovým nákladům,
týdnům bez funkčních přístrojů, porušování
legislativních ustanovení a riskování pokut.
Nemocnice nově ušetří!
Zdravotnická zařízení musela doposud
provádět servisní zásahy - tedy opravy, ale i
bezpečnostně-technické kontroly výhradně
externě. Nově budou moci k této činnosti
využít i své kompetentní pracovníky. To vše
13 díky Vít Kaňkovský 💪
Nemocnice ušetří a zjednodušší si život!
Novela zákona o zdravotnicích
prostředcích z dílny poslance Vít Kaňkovksý
prošla úspěšně třetím čtením a byla
14 schválena sněmovnou.

1

1

"Bez vzdělaných lidí budeme dále těžko
konkurenceschopní. Potřebujeme, aby naše
firmy produkovaly finální výrobky. Já si
nemyslím, že malé a střední podniky jsou na
prd." Pavel Bělobrádek v Duelu na
Barrandov.tv.
19 Co si o tom myslíte vy? Napište nám 💭❓

1

„Rodina a rodinná politika jsou pro KDU-ČSL
naprosto zásadní
prioritou a za jiných okolností bychom
takovýto podraz od koaličních partnerů
nenechali být. Několik málo týdnů před
volbami však například ve vystoupení z vlády
nevidím smysl a navíc se de facto jedná už o
19 mrtvý dokument." Pavel Bělobrádek

1

1

Ministr Daniel Herman včera diskutoval v
televizní debatě o domácí i zahraniční
politice! A naší prioritou je jasná a
konstruktivní proevropská politika 🇪🇺
20 Podpořit jej přišli členové Žlutý tým 💛💪🏻
Oblast lidských práv musí zůstat vlajkovou
lodí české zahraniční politiky.
Tato tradice musí být zachována. My sami
máme zkušenosti se získáním svobody a
následnou transformací společnosti. To je
21 pro ostatní země zajímavé. #zodpovedne

1

1

Jan Čižinský má jasno. Lidská práva jsou pro
KDU-ČSL důležitější než panda 🐼
Jsme jedinou stranou, která dokáže pevně
stát na svých principech v oblasti lidských
práv. My jsme se neohnuli před Čínou – byli
to naši senátoři, kteří se ohradili proti
nechvalně známému dopisu čtyř ústavních
činitelů. Jsme to my, kdo trvale bojujeme za
22 disidenty na Kubě!

1

Daniel Herman: "Naše země se hlásí k odkazu
Václava Havla. Je nepřijatelné,
aby lidé za své názory byli ve vězení. Lidská
práva jsou důležitým prvkem naší zahraniční
politiky. To je akcent křesťanské demokracie.
Tuto agendu jsme neopustili a neopustíme.
22 Lidská práva musíme hájit všude na světě!"

1

Ondřej Benešík: "Rodinná politika musí
uznávat rodiny jako nejčetnější typ
soužití a největší stabilizátor společnosti!
KDU-ČSL chce vždy na prvním místě podpořit
pracující rodiče. V nové koncepci se nepočítá
s dalším navyšováním slev na děti a
společným zdaněním manželů, chce se
omezit sleva na manžela a na manželku. To
24 odmítáme."

1

Máme Marshallův plán pro bydlení! 🏠💛
Během čtyř let vybudujeme v obcích 30 000
bytů pro mladé rodiny a seniory. Nechceme,
aby byli lidé závislí na sociálním bydlení a
26 vysokých hypotékách 💪🏻 #zodpovedne

1

Anička má na učitele docela štěstí. Honzíkovi
se ale ve třídě už druhým rokem střídají
angličtináři. Učí se u něj ve velkých
skupinách, takže žádné velké pokroky jeho
rodiče nevidí. Paní ředitelka jim navíc řekla,
že v prvních třídách budou příští rok muset
učit dnešní družinářky. Z peďáku nikdo
vhodný nepřišel.
Aby učili ti nejlepší, zajistíme do 4 let pro
učitele 130 % průměrného platu 💛💪🏻
#zodpovedne
Taky máte takovou zkušenost? Napište nám
26 a sdílejte 😉

1

Kolika cizími jazyky mluvíte?
Europoslankyně Michaela Šojdrová s kolegy z
Evropská lidová strana v Evropském
parlamentu uspořádala v rámci Evropského
dne jazyků odborný seminář ohledně
celoživotní výuky jazyků.
My prosadíme větší jazykovou gramotnost,
například i tím, že část dětských TV pořadů
bude vysílána v cizím jazyce, filmy
27 upřednostníme v původním znění s titulky.

1

V jaké České republice chcete žít?
✔ Kde jsou rodiny opravdu respektovány?
✔ Kde se postaráme o ty, kteří se sami o
sebe postarat nemohou?
✔ Kde bráníme své tradice, kulturu a
bezpečí občanů?
Pro takovou Českou republiku volte KDU-ČSL
28 💛💪

Klasická masová média ztratila monopol na
informace. Stále více lidí hledá základní
informace na síti. Mediální výchova z 90. let
neznala Facebook ani proruské
dezinformační weby. Svoboda a dobrý
úsudek podle KDU-ČSL stojí na
sebevzdělávání 😉
Na tom, abychom měli kritický odstup od
světa médií. Chceme, aby lidé jako Aleš uměli
prokouknout manipulace a zůstali svobodní.
Aby rozeznali informaci od reklamy. Proto
podporujeme veřejnoprávní média. A proto
chceme mediální výchovu šitou pro dnešek a
pro budoucnost 💛💪 #zodpovedne

říjen

A co vy? Rozeznáte skutečnost od polopravd
30 a dezinformací? Podělte se s námi o názor! 🙂
V čem se liší KDU-ČSL od ČSSD? 
Zatímco my důsledně podporujeme pracující
rodiče, sociální demokraté naopak chtějí
všechno řešit sociálními dávkami. Bez ohledu
na zásluhovost, bez ohledu na řádnou
výchovu dětí.
Díky našim daňovým slevám zůstane rodinám
v kapsách každý rok o 5,5 miliardy korun
2 navíc. #zodpovedne

1

1

Chceme ocenit každého, kdo pracuje a stará
se o děti! #zodpovedne
Snížíme daně rodičům pomocí daňových slev
na děti. Rodiče se dvěma dětmi by si tak
mohli odečíst z daní až 34 244 korun ročně,
to je o 9 636 Kč více, než je tomu dnes.
A pokud má někdo nižší plat a celou slevu by
neuplatnil, nevadí. Chceme totiž odbourat
strop na tzv. bonus. Rozdíl mu tak stát pošle
3 na účet.
Konec dvojí kvalitě potravin!
Nedovážejme, co si můžeme vyrobit!
Do 4 let chceme vyvézt více potravin, než
3 kolik jich dovezeme!

1

1

1

V loňském roce se do ČR dovezlo zboží za
více než 32 miliard. Pokud bychom tuto
hodnotu udrželi v české ekonomice, jenom
na odvodech by ve státní pokladně přibylo
téměř 7 miliard korun.
A zároveň by to znamenalo vznik několika
tisíc nových pracovních míst na venkově. To
je pro KDU-ČSL a Marian Jurečka jasný směr.
3 #zodpovedne

Jsme garancí toho, že naše země bude dál
patřit na Západ a bude zodpovědným
partnerem v NATO. Připravíme přijetí eura a
budeme se aktivně podílet na reformě EU. 🇨🇿
5 💛 🇪🇺 #zodpovedne

1

1

Slušné bydlení je nezbytnost. Pokud si ho
nemůžete dovolit, těžko založíte rodinu a
začnete vychovávat děti. A rodina je základ
👨👩👧👦
 zajistíme 30 000 bytů pro rodiny a seniory
 za každé dítě dotace k ceně bytu či
úrokům z hypotéky
 pomocí Demoličního fondu podpoříme ty,
5 co místo starého domu postaví nový

1

"Kvalitu života neurčuje jen ekonomická
prosperita. Zdravé jídlo doslova prodlužuje
život. KDU-ČSL bude bojovat, abychom my a
naše děti nemuseli jíst “blafy”." Pavel
6 Bělobrádek
🏠 Bydlení dnes není levná záležitost.
Chceme proto ve spolupráci s
obcemi a městy vybudovat finančně
dostupné bydlení pro mladé rodiny a seniory
8 s regulovaným nájmem. #zodpovedne

1

1

"Musíme podporovat pracující rodiče, ti kteří
se dlouhodobě a systematicky vyhýbají práci,
nedostanou nic navíc.
Pracující rodina s jedním dítětem bude mít
ročně navíc 18 tisíc korun, s dvěma dětmi o
24 tisíc korun, se třemi dětmi o 36 tisíc
korun." Jan Bartošek
11 Nejlepší investicí je investice do rodiny

1

Představili jsme rodinný balíček! 🏡👨👩👧👦
Jedná se o 60 miliard investic do rodin 💛
✔ Daňové slevy pro pracující rodiče
✔ Bonusy při narození dítěte
✔ Nižší odvody pro rodiče na důchodovém
pojištění
11 ✔ Porodné pro všechny matky

1

1

Potřebujeme české děti jinak budeme
11 muset vozit lidi ze zahraničí.

1

Musíme zodpovědně hospodařit s půdou,
vodou i krajinou. Proto jsme představili
Desatero pro krajinu 🏡🌳🌲🌻
✔ Připravme půdu pro život mladé
generace na venkově
✔ Nezastavujme kvalitní zemědělskou půdu
12 ✔ Zadržujme vodu v krajině a braňme suchu

1

1

30000 bytů pro mladé rodiny a seniory a za
každé dítě dotace k ceně bytu
13 či úrokům z hypotéky.

1

„Komunisté měli 40 let čas na to, aby tuto
zemi zdevastovali morálně a
hospodářsky takovým způsobem, že se z
toho hrabeme dodnes. Je to nepřijatelné a je
to hanba české politiky, že komunisté stále v
16 Parlamentu sedí.“ Daniel Herman
Do 4 let až 30 000 nových bytů. Především
pro mladé rodiny a seniory. Aby
mladí mohli normálně fungovat a starší
16 důstojně bydlet. #zodpovedne

1

1

1

Digitalizace je cestou k budoucí prosperitě
České republiky. Proč se neinspirovat tam,
kde jsou v tom dobří? 😉
Stejně jako jsme navázali spolupráci s
Izraelem 🇮🇱 v oblasti vědy, pozveme experty
z Estonska. 🇪🇪
Zavazujeme se, že digitalizaci, inovace a
rozvoj rychlých sítí prosadíme jako prioritu
celé vlády. Potřebujeme k tomu jediné,
18 důvěru od občanů.

1

Jedním z 5⃣ bodů naší důchodové reformy
je dřívější odchod do důchodu
o 1 rok za každé vychované dítě pro
maminky, které kvůli tomu nebudou mít nižší
18 důchod.

1

1

Představili jsme návrh důchodové reformy v
pěti bodech:
✔ Slevy na pojistném pro pracující rodiče.
✔ Společné důchodové pojištění manželů.
✔ Zkrácené úvazky pro maminky bez
sníženého důchodu.
✔ Volitelný dřívější odchod do důchodu o 1
rok za každé vychované dítě pro maminky,
které kvůli tomu nebudou mít nižší důchod.
✔ Zřízení Fondu budoucnosti - výnosy z
českého nerostného bohatství půjdou na
18 důchody.

1
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POLITICKÁ TÉMATA ÖVP
A

B

C D E

květen

integrationsgesetz beschloseen im
18 sinne eines guten zusammenlebens
Die EU muss reformiert werden und
Geld sparen.
Außenminister Sebastian Kurz zu
22 den Konsequenzen des #BREXIT.

1

1

politická témata
F G H I

J

K

L

M

Die direkte Unterstützung vor Ort
hilft die
Migration nach Europa
einzudämmen. Unter der
Federführung von Sebastian Kurz
werden weitere 2 Mio. Euro an
humanitärer Hilfe für die
Krisenregion um Syrien bereit
30 gestellt.
červen

1

klimaschutz ist nicht nur für uns ein
wichtiges
Thema, sondern ouch für die
22 kommenden Generationen
Klimaschutz geht uns alle an.
Aus voller Überzeugung treten wir
4 dafür ein.
Im Sinne der nächsten
Generationen, müssen
wir uns auch weiterhin für den
Klimaschutz einsetzen. Das ist eine
globale Aufgabe für uns alle. Unsere
Generalsekretärin Elisabeth
5 Köstinger.

19

19

21

24

25

Für uns war es immer wichtig, dass
es bei der
möglichen
Einführung von Modellregionen zur
gemeinsamen Schule ein
Mitspracherecht der Eltern sowie der
Lehrerinnen und Lehrer gibt. Dies
wurde mit der vorliegenden Lösung
erreicht", so Wirtschafts- und
Wissenschaftsminister Harald
Mahrer zur heute beschlossenen
Einigung in Sachen Bildungsreform.
Die Mittelmeer-Italien-Route muss
geschlossen werden,
um die illegale Migration zu stoppen
und um zu verhindern, dass immer
mehr Menschen im Mittelmeer
ertrinken.
der Wirt muss fur den Gast da sein.
Dafur mussen vor
allem burokratie Hurden abgebaut
werden
Sebastian Kurz bekraftigt seine klare
Linie zu den
islamischen Kindergarten in Wien
Auch die Polizei setzt auf
Umweltfreundlichkeit und
startet eine Testphase mit E-Autos.
Mehr Infos von Innenminister
Wolfgang Sobotka im Video. #133
#abgasfrei

1

1

1

1

1

1

1

1

Durch die Aufstockung der
Humanitären Hilfe wird Menschen
28 vor Ort eine Perspektive gegeben.
10 Punkte für ein besseres
Gesundheits& Pflegesystem. Mehr Hausärtze,
28 Finanzierung der Pflegekosten, …

1

1

červenec
Integration muss bereits im
Kindergarten beginnen.
Islamische Kindergärten fördern
Parallelgesellschaften und schaden
7 der Integration.
"Wir stehen für hundertprozentige
Transparenz",
so Generalsekretärin Elisabeth
10 Köstinger.

1

Landeshauptmann Markus Wallner &
Sebastian
Kurz waren heute beim
Unternehmen System Industrie
Electronic in Lustenau, um über den
Standort zu diskutieren. Um unser
Land wieder an die Spitze zu
bringen, müssen wir vor allem die
Steuer- & Abgabenquote senken und
18 unnötige Bürokratie abbauen.

1

Die Dürrekatastrophe in Afrika wird
immer akuter.
Österreich leistet wichtige Hilfe und
stellt weitere 5 Millionen Euro aus
dem Auslandskatastrophenfonds
bereit. "Damit geben wir Menschen
Perspektiven vor Ort und lindern den
23 Migrationsdruck," so Sebastian Kurz.

1

srpen
Auch weiterhin setzen wir uns gegen
illegale
Grenzübertritte ein. Innenminister
Wolfgang Sobotka hat daher heute
9 vermehrte Kontrollen angekündigt.
Sebastian Kurz hat heute Rudolf
Taschner als
Kandidat für die Bundesliste
präsentiert. Professor Taschner steht
für ein lebenslanges Lernen und
versteht es, junge Menschen für
technische und mathematische
Fächer zu motivieren – herzlich
9 willkommen.

1

1

Innenminister Wolfgang Sobotka zu
der aktuellen
Situation im Mittelmeer. Politische
Extremisten, die im Mittelmeer NGOs
angreife, sind ein klares Zeichen für
14 radikalisierungs-tendenzen in Europa.
Heute beim Pressegespräch mit
Landwirtschaftsminister
Andrä Rupprechter in Alpbach: Für
uns ist klar, dass der Tourismus ein
entscheidender Wirtschaftsfaktor für
unser Land ist & gerade für den
ländlichen Raum von großer
30 Bedeutung ist.

1

1

září
říjen
1

6 darum am 15 oktober SK
Martina Ess über ihre Standpunkte
in der Familienpolitik. Teile das
Video wenn du diese unterstützt.

1

9

Wir müssen verantwortungsvoll mit
unserem Steuergeld
umgehen und dürfen vor den Wahlen
11 keine Wahlzukerl verteilen
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Příloha č. 16: kódovací kniha – tematické okruhy
Výzkumná otázka:
Jak se od sebe liší obsahy sdělení KDU-ČSL a ÖVP na Facebooku?

Proměnné:
1. Datum publikování
2. Tematické okruhy

Označení tematických okruhů v kódovací knize:
A – program
B – kampaň
C – dění ve straně
D – dění v zemi
E – médium
F – živě + tiskové konference
G – významné dny
H – zahraničí
I – ostatní
J – osobnosti
Označení výskytu proměnné: 1

Na konci tabulky každého měsíce se nachází součty příspěvků příslušných jednotlivým
tematickým okruhům.

TEMATICKÉ OKRUHY KDU-ČSL
KVĚTEN
datum
publikování

tematické okruhy
příspěvek

A

B

C

D

E

F

G

1 Lásky čas je tady!

2
2

3
3

Předseda se
rozhodl na sebe
vzít zodpovědnost
živě o zahraniční
politice
Marian Jurečka:
KDU byla ve vládě
stabilní
koaliční stranou…
Právě ted zive s
Ondřejen Benešíkem…

předseda Pavel Bělobrádek
4 po schůzce s prezidentem…
V něm by si člověk
4 s takovými kauzami…

H
1

1
1

1
1

1
1

I

J

5
5

5
7

8
8

9

Shodli jsme se na
třech základních
věcech první je,
že uřednická vláda…
Krok premiéra
Sobotky...
Byli to lidé kteří
dokázali ctít
hodnoty…
My ted vidíme
že na hradě MZ a AB…
To co spousta lidí
při těch volbách v
roce 2013 …
Ústava je víc než
koaliční smlouva…
Já si kladu otázku
zda situace není
natolik vážná…

1
1

1
1

1
1

1

Evropa se nevytvřoí
najednou nebo podle
jednoho plánu,
uskuteční se
9 naplňováním konkrétních cílů…
Je to závažná situace
10 Miluše Horská DVTV
Pavel Bělobrádek:
prezident Zeman svolal na
dnešek schůzku s
premiérem a
10 vicepremiéry...
Předsednictvo vyzývá
prezidenta - odožit cestu
10 do Číny, Ústava…
10 Právě živě, Šárka Jelínková
Tisková konference
10 poslaneckého klubu
Petr Pithart: Tady teď
mluvíme o dovu zlech
11 ústava
Pavel Blěobrádek v
obležení lidí, kteří se
sešli v Liberci
11 aby vyjádřili nesouhlas…
je čas, aby nastoupila
nová generace,
neomezená mentalitou
14 minulého režimu…

1
1

1

1
1
1

1

1

1

14 Vše nejlepší maminkám…

1

15 Rodina predevším
Tisková konference
16 poslaneckého klubu
Vysílám živě!
18 Vít Kaňkovský
celkem 7 mladých lidí
19 do 30 let sepsali své vize
Daniel Herman
19 odhalil lavičku VK

1

19 Právě ted živě s Vítem K.

1
1
1
1
1

Marian Jurečka bude
dnes v poledne diskutovat
21 v OVM

1

22 Gratulace Jan Čižinský
Komunisté měli 40 let
25 čas na zdevastování
Praha sjezd sobota
26 nedele sledujte nás
Zhruba 10 tis umlátili ve
vězení, 248 popravili
26 včetně Milady Horákové…

1
1
1

1

nelze řídit zemi jako firmu,
A nemůže tady být velký
šéf, který rozhoduje
27 jako ve firmě...
Vyhlášení výsledku
27 voleb KDU

1
1

27 Petr Pithart

1

Gratulace Marian Jurečka
který byl zvolen
27 1. místopředsedou KDU-ČSL

1

chcete se mít jako v
Bavorsku, volte jako v
27 Bavorsku, Pavel Bělobrádek
Pavěl Bělobrádek
28 živě po sjezdu
Kompletní předsednictvo
28 doplňují

1
1
1

29 Síla, kterou má smysl volit
650 zástupců německé
vědecké elity poslouchají
30 Pavla Bělobrádka
po celé ČR
se veřejné budovy
31 halí do zelené…

1

1

1

celkem
ČERVEN
datum
publikování

2

1

8

13

4

7

6

1

3

tematické okruhy
příspěvek
Už za malou chvíli
1 Bělobrádek pokřtí…
Jak spolu souvisí příběh
kluka z Náchoda,
vláda, KDU-ČSL a
1 budoucnost ČR…
1 Autogramiáda knihy PB…
a vy si ho s nimi
pořádně užijte
1 den dětí…

A

B

C

E

F

G

H

1

1
1

1

1 PB přeje k dni děti
Na výraz solidarity s
lidmi s roztroušenou
1 sklerozou
2 Má nová kniha Na život

D

1

1
1

I

J

O víkendu si naši
mladí členové
4 Lenka a Honza

1

6 PB sází slunečnice
Pustte si Mariana pro
6 zem svaz čr
V české politice je
odvaha málo
6 známé slovo Pithart
6 Tiskovka klubu
My jsme od začátku
tvrdili - chránit
7 vnější hranici
Zemi máme půjčenou
7 od našich dětí
dostatečná občanská
vybevanost je nezbytná
pro kvalitní život na
8 venkově

1
1

1
1

1
1

1

10 Nikdy nezapomeneme
Sledujte Zuzanu
11 Roithovou OVM

1
1

12 přijďte si pro knihu
PB vystoupí na téma
škrtů v
13 rozpočtu na vědu
Bělobrádkův počin
totiž obsahuje něco,
co čeští voliči
ještě v takové
míře a hloubce
14 nepoznali…
Česko potřebuje mít
ekonomiku postavenou
15 na 4 principech…

1

1

PB jsem přesvědčen
že česko má
15 na to být silným hráčem v EU

1

1

1

16 RIP Kohl

1

16 RIP zoubek
Dnes si připomínáme
boj sedmi čs
18 výsadkářů

1

1

19 Autogramiáda PB

1

20 Už zítra autogramiada PB
Dnes jsme představili
20 ekonomické priority

1
1

21 Autogramiáda PB začala
PB zdraví z Bruselu,
22 summit EPP
22 Priorita je vzdělání
Mihola školství je
23 vynikající investice
24 nezapomeneme
dnešek je odsudek
25 pro totalitní režimy
Tu knihu jsem nepsal
26 s tymem odborníků

1
1
1
1
1
1
1

Praha Sjezd Sobota a
neděle.
Sledujte nás
Budeme online
26 celý víkend
nejvtipnější rozhovor
27 PB v radiu
dnes si připomínáme
památku Milady
27 Horákové

1
1

1

27 Tiskovka klubu
Pavel Bělobrádek:
Chcete-li se mít jako v
Bavorsku, volte jako v
27 Bavorsku
bez kvalitního dobře
29 zaplaceného učitele
Je dneska někdo ve
30 Varech?
Tiskovka dofinancování sociálních
služeb a k zákonu o
poskytování dávek
pro zdravotně
postižené Kankovsky
30 a Bartosek
dlouhodobá práce se
30 konečně dostala do cíle
Navštívil jsem zemědělce
na jižní Moravě,
které v posledních
týdnech trápí
27 intenzivní sucho

1

1
1
1

1
1

1

celkem
ČERVENEC
datum
publikování

9 10

2

0

6

3

11

1

3

0

tematické okruhy
příspěvek
v Linzi
1 se koná…
Daniel Hermann se
7 setkal…
Jurečka k problému
11 dvojí kvality potravin
11 tiskovka klubu
osud kněze
toufara připomíná
12 pomatené myšlení
přestaňme hovořit o
české ekonomice
založené na levná
pracovní síle a o
průmyslu jako
14 o montovnách
v dalekém činském
vězení zemřel disident
14 Liou Siao-po
Náplavka, PB, kniha,
Přijďte si pro knihu a
17 podpis PB

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
1
1
1

1

1

1

1

až 3 měsíce na péči o
blízkého - o toto tzv
ošetřovatelské volno
budou nově moci v
zaměstnání požádat
příbuzní pacienta
17 jehož stav
živě se senátorkou
17 Seitlová
přijďte si pro knihu a
18 podpis

1
1
1

18 Zavolejte předsedovi

1

18 Sledujte živě tiskovku cv
Už za necelou hodinu s
pavel bělobrádk
19 na naplavce

1

19 PB na náplace Dorazte!
Bohumil Pečinka: Lidovci
udělali to jediné
20 správné rozhodnutí
PB: Zatímco my jsme
naše voliče přesvědčili,
že spojení se
20 starosty dává smysl…
Děkujeme za vaše
20 telefonáty PB
PB: Musíme být
21 zodpovědní vůči čr
Tomáš lebeda: naídka
je to od lidovců
velkoryá - komentář
21 k současné pol situaci
O žádnou lidoveckou
zbabělost nejde,
přečtěte si komentář
Honzejka k současné
21 situaci
Golasowska do činy
21 neodjela
tiskovka PB na kraji v
21 Ostravě
práce MJ na problému
potravin dvojí kvality
22 v EU nese první sušenky
Miluše Horská senátorka
za Pardubicko…
podpora zákazu
23 kožešinových farem…
PB: v obýváku na
24 náplavce
PB: pokud se Babiš
neočistí, nebudu s
24 ním ve vládě
PB: dnešní výsledek
jednání hnutí STAn
respektujeme - zbytečné
25 tříštění demokratických sil

1
1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

25
25
26
26

26

26
27

žádný zahraniční odborník
nevykonal pro uchování
našich šlechtických sídel
včetně jejich sbírek a
parků tolik, jako on.
Kennaway to dělá nezištně
Proč mají lidovci liberální
voliče
Rottrová: vážím si
Hermana
konzervativní ale otevření
novým myšelnkám
Jurečka zse vrátil z
podnikatelské mise a
Ghaně a Etiopii
evropanství máme hrdě
v srdci a proto se za
Evropu cítíme zodpovědní
ocenění ministra kultura
DH

1
1
1
1

1

1
1

27 Tak i tohle se o náš říká?
PB: měl jsem štěstí,
že mi osud přivál
27 moji manželku
Jsme strana která
mluví více hlasy,
Oslovujeme všechny jimž
záleží na základních
svobodách občanů i na
řádné a fungující
27 správě státu
o čem budou nadcházející
volby z čeho má
28 Pavel Strach?
Vácha: KDU Jje strana
hájí hodnoty založena
evropa, slušný
28 člověk vychován
J Čžinský odstraňuje v
29 Praze 7 zbytečná značení
co všechno můžete zažít
během parného
odpoledne na
31 pražské náplavce

1

1

1

1
1

1

31 dobrá vůle, myslící lidí
současného ministra
kultury Hermanna
31 jsem poznla osobně,…
Promluvte si s Pavel
Bělobrádek už zítra
po poledni a zeptejte
31 se ho na cokoliv

1

1

1

celkem
SRPEN
datum
publikování

8

9

1

1

8

7

2

1

4

3

tematické okruhy
příspěvek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
1

2

2

2

už v roce 1907 se
uskutečnil první
skautský tábor
slovo zodpovědnost cover photo
podporuji kdu protože
to je spoení slušných
lidí ve prospěch naší
krásné země, zemědělec
a živnostník
rodiče a děti na sebe
především potřebují mít
čas, podporujeme
zkrácené úvazky
pro sladění rodiny a
kariéry
je nám moc líto ce se
dnes v noci stalo.
V gutech na
frydecko-mistecko
tatož shořel kostel

patříme na západ
EU je náš odmov, demokracie
3 svoboda a solidarity

1
1

1

1

1

1

podporuji PB a stranu
kterou vede, ptž verim, ve
4 slušnou a poctivou politiku
Marian Jurečka na
4 Sázava festu
poku bereme naši
národní bezpečnost vážně
převezmeme za ni větší
odpovědnost my sami PB, článek
4 o návštěvě PB v bílém domě
někdo jezdí do číny
někdo zase do Ameriky. Patříme
5 na západ
ti lidé se ztotožnují s
našim programem například s
prorodinnou politikou, ochranou
6 lp a prozápadní orientací
vítám a srdečně
podporuji kandidaturu Dana
7 Herman

7
8

8
8

každý se musíme
postarat sám o sebe o svou
rodinu a své blízké jsme ale
povinní pomoci také těm, kteří
se o sebe postarat nemohou solidarita
posíláme pozdravy z
koncertu the tap tap
vzdělávání je naše
priorita a bereme ho jako
národohospodářské téma
zodpovědne pro
společný domoc 2017

1
1

1

1

1

1

1

1
1

před malou chvílí
představený volební program je
8 k dispozici ke stažení na ---

1

už zítra máte další možnost
9 promluvit si v PB
žijeme ve svobodné a
9 dem zemi

9

10
10

11

hoodne novinářů dobrá
nálada a pan Petr pithart
představení volebního programu
Zodpovědně pro společný domoc
představujeme volební
program v 360 stupnich, pokud
vás zajíma co chystame skočte
na:
jsme zodpovědní za
zemi, kterou jsme zdědili
Daniela Herm si vážím
pro jeho celoživotní pevné a
zásadové postoje, …

1
1

1

1
1

1

dnes je tomu 56 let
13 od zahájení stavby berlínské zedi
aby se dobře vedlo
15 České republice
Mariana Jurečku znám
jako člověka i politika několik let,
15 vážím si

1
1

1

uznávám a snažím se
také podporovat mladí slušné a
17 schopné lidi, podnikatel

1

hurááá! Předseda má
od dnešního dne dovolenou.
18 Bude s rodinou v česku

1

chceme abyste se vy,
lidé naší země cítili doma
bezpečni před nesrozumitelnými
změnami, které zpravidla
18 nevedou k ničemu dobrému

1

19
20

21

21

mame radost že snaha
vítka k a jana Bartoška dopadla
uspešně zdravotně postižení se
konečně snáze dostanou k
potřebným pomůckám a zvýš se
jim příspěvek na mobilitu
před 49 lety vpadla
na naše uzemi
v táboře v letech u Písku
zemřely stovky, řešíme etický
dluh
noc z 20 na 21. srpna 1968
je jednou z nejtemnějších v
našich dějinách

1
1

1

1

dnešní doba přeje
22 populismu a pragmatismu

1

Daniel Hermann řešíme velký
22 etický dluh
23.srpen je evropským
dnem památky obětem
stalinismu a nacismu,
pamatujme na to a
připomínejme si závazek
23 prohlubovat demokracii
podporu chceme zaměřit
24 na drobné
M Jurčeka je pro mě
25 příkladem
Celý týden se věnujeme
převážně tématu bezpečnosti a
25 obrany

25

28

29
30

1

1
1
1

1

Dherm - jsem rád ze je
po 20 letehch nevyreseny dluh
nevinným obetem z kon tab v
letech u pisku konečně vyrovnán
chceme aby bohatství
které vznikne u nás zustalo v čr,
tezba surovin
budu volit kdu, rozumná
čitelná politika, proevrospkou
politiku
už žádný humor na
internetech

1

1

1
1

díky vám všem co jste
dnes dorazili na autogramiádu
30 koncert nebo pivo

1

málo je ve světe tech
kdo si váží lidí nevážně si
31 počínající ve vecech zásadních

1
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na Brně jsou
2 nejlepší Brňáci
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1

2 Kampaň v Kroměříži
Dan Herman
3 dorazil také do Kroměříže
žlutý piknik začíná,
5 dorazte
PB vnímám jako
5 zodpovědného

1

6 3 duvody proč nas volit
vzdělávání je naší
prioritou. Proto maximálně
podporujeme zvýení platů
6 učitelů o 15%

1

1
1
1

1

prý jsme byli vždycky
ve vládě, nebojovali proti
komunismu nebo jsme jen
7 poskoky církve je to pravda?

1

Prosperitu země,
8 silné osobnosti bez skandálů

Jan Bartošek
- pokud se snažíš, pracuješ a
chodíš do práce, máš děti a
vychováváš je, tak stát ti nechá
penze prostřednictvím slevy na
8 daních
sami se setkáváe se
9 lživými inforacemi o kdu
Odstartovali jsme
10 kampaň

1

1
1
1

Pavel Bělobrádek
uspořádal na své narozeniny
oslavu jejich vytezek venoval na
péči o naše klienty - nadační
fond svými aktivitami zajistil pro
11 Domov svatého Josefa

11
12
13

14

14
14

18
19

Marian J: mám
radost že i v dnešní době jsou
lidí, kteří cítí zodpovědnost k
symbolům našich tradic a jsou
ochotní přispět k obnově kostela
v gutech
žlutý tým jede,
stan se dobrovolníkem
konec statisícovým
až milionovým nákladům
nemůžeme si nechat líbit
opakované šíření lží a
dezinformací MŠ
nemocnice
ušetří a zjednoduší si život,
novela zákona o zdravotnických
prostředcích z dílny vítka
život se nedá slovy
dostatečně vyložit masaryk
Jan
Bartošek patří k těm, kteří
dokazují, že pol program lze
proazovat slušně, podpora EU a
NATO
ministr herman bude
dnes večer na barrandov

jsme
sázkou na jistotu, zodpovednost
19 a poctivost, kdu stranou středu

1

1
1
1

1

1
1

1
1

1

19 bez vzdělaných lidí budeme těžko konkurenceschopní,
1
potřebujeme aby naše firmy produkovaly finální výrobky

rodina
a rodinná politika jsou pro kdu
19 naprosto zásadní prioritou
20 PB na cestě po vysočině
Dan
Herman včera diskutoval v
televizní debatě o domácí i
20 zahraniční politice
21 oblast LP musí zůstat vlajkovou lodí
Kandidují
22 za ně čestní a schopní lidé
jan čižinský má jasno.
LP jsou pro kdu duležitejsi nez
22 panda
Dan Herman: Naše
22 země se hlásí k odkazu VH, LP
dnes je mezinár den
22 bez aut
jde ted o hodně a
23 potřebujeme každého z vás
Můžeme se od seb
24 kurze mnohe naučit
OB: rodinná politika
musí uznávat rodiny jako
24 nejčetnější typ soužití

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

1

která bude shcopna
vyrovnat se se všemi výzvami
dneška uvážlivě v duhcu hodnot
25 naší evorpské covolizace
čas od času je dobré
26 podívat se co o čr píší v zahr
máme marshalluv
26 plan pro bydlení
anička má na učitele
26 docela štěstí, učitelé…
mám rád lidi, … mám
27 rád PB
kolika cizími jazyky
mluvíte? Europoslankyně MŠ
27 dne jazyků seminář
jsme se staré boleslavi
28 na svatováclavské pouti
va jaké čr chcete žít,
kde jsou rodiny opravdu
28 respektovány
slavíme den české
státnosti a připomínáme si
28 zavraždění sv václava
Ani s Henleinem, ani
29 s komunisty
klasická masová
média ztratila monopol na
30 informace
celkem

1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
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datum
publikování

tematické okruhy
příspěvek
A kde jste nás v
1 uplynulém týdnu potkali vy?
není samozřejmost,
2 že žijeme ve svobodě
v
2 čem se lidí dku od čssd?
Chceme ocenit
každého, kdo pracuje a stará se
3 o děti
konec
3 dvojí kvalitě potravin!
v lonském
roce se do čr dovezlo zboží za
více než 32 miliard. Pokud
bychom tuto hodnotu udrželi v
3 členské ekonomice, ...

5
5

6
6

6

8

8

8
8

9

Jsme
garancí toho, že naše země bude
dál patřit na Západ
slušné
bydlení je nezbytnost
předseda je
zootechnik, mnistr motyka a
další je zběhlý kněz
celá
politická skupina ELS
kvalitu života
neurčuje jen ekonomická
prosperita. Zdravé jídlo doslova
prodlužuje život
O
víkendech ve svém volném čase,
…
základem evropy
je křesťanství : podpora
profesora Jana Royta pro
Daniela Hermana
díky moc pane
prezidente vy jste nám
vyhoboval svobodu musíme si ji
obhájit
bydlení
dnes není levná záležitost
rozdat 10 000
bochníků chleba z regionální
pekárny

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

11 musíme podporovat pracující rodiče, ti kteří
1
se dlouhodobě vyhybají práci nedostanou nic
bonusy při
narození dítěte nižší odvody pro
11 rodiče na důchod pojištění

1

11 potřebujeme české děti jinak budeme muset
1
vozit lidi ze zahraničí
nezastavujme
12 kvalitní zemědělskou pudu

J

1

žlutá rozzářil uherský
13 brod

1

13 30000 bytů pro mladé rodiny a seniory 1
jurečka: já jako otec
5 dětí říkám, že opravdu má
smysl aby stát podporoval tu
13 budoucí generaci
jediný, co máme
polovičny my, je obsah masa v
15 salámu
komunisté
měli 40 let čas na to, aby tuto zei
16 zdevasatovali

1

1

1

16 Volím kdu ze tří duvodu

1

16 volím kdu
do 4 let
16 az 3000 nových bytů
podporuju lidovce
protoeže je to prozádaní a
18 proevropská politika
myslím, že pan Herman
projevil opravdu svoje osobní
18 hrdinství
skoncoval s korupcí v
18 praze 7
digitalizace je cestou
k budoucí prosperitě české
18 republiky
jedním z naší důchodové
reformy je dřívější odboch do
18 důchodu
speciální fond na
18 důchody

1

19 s kdu n západ
19 podporuji DH
splnili jsme 80%
19 programu
20 volte č 24
přijdte k volbám a
20 volte 24

20
20
21
21

21
21

už v minulosti jsem
podpořil někoho kdo mě třeba
potom zklamal, vím že u pana
hermana se to stát nemůže
poslední slovo PB k
volbám
ještě dnes máte
šanci voli od 8h do 14h
dnes zítra probíhají
volby do PS
3 HODINY
ZBÝVAJÍ DO KONCE LETOŠNÍCH
VOLEB
ještě dnes máte
možnost
celkem

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
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KVĚTEN
datum
publikování

tematické okruhy
příspěvek
aussenminister
SK setzt sich bei seinem
besuch in lybien einal mehr
2 fur aufnahmelager
einschalten
ausenminister sebastian kurz
ist heute abend in der ZIB2
7 spezial

14

14
14

15

15
15
15
15

der
bundesparteivorstand hat
begonnen danach Statement
sebastian kurz
wird designierter
Bundesparteiobmann
bundesparteivorstand
endet
unsere MEP EK
diskuriert gleich zum
bundesparteivorstand
vor dem
bundesparteivorstand:
landeshauptmann TS
zusammen neue
Wege gehen
wir freuen uns
von herzen
jetzt unterstützen
www.seb.kurz

A

B

C

D

F

G

H

I

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

unser justizminister
Wolfgang brandstetter ist bereit
16 verantwortung zu ubernehmer

1

ich mochte
geordnet und besonnen
agieren. Unser Ziel ist es, dass
wir die noch offenen Punkte aus
dem Regierungsprogramm
16 gemeinsam umsetzen.

1

den Reformweg
bis zur wahl besonnen
weitergehen wirtschaftsminister
17 Harald Mahrer hält

1

die junge OVP
hat einen neuen designierten
17 Bundesobmann
ich stelle
grundsatzlich immer das
17 gemeinsame vor das trennende

E

1

1

J

jezt live unser
geschaftsfuhrender
bundesparteiobamnn SK
18 diskutiert
die sacharbeit
steht im vordergrund vizekanzler
18 brandstetter

18
19

21
22

22

22

23

integrationsgesetz
beschloseen im sinne eines
guten zusammenlebens
sensationelle
leistung Dominic Thiem
es geht darum
was wir gemeinsam noch
umsetzen konnen
jetzt live
innenminister WS polizei
die EU muss
reformiert werden und Geld
sparen
es muss
moglichst schnell
rechtssicherheit fur die EU
burger in GB geben
Ausenminister
SK bei der OSZE Antiterrorismus
Konf

1

1

1
1

1
1

1

1

1

schreckliche
23 nachrichten aus manchester
heute hat AUSM
SK erzbisch von bagdad
getroffen christenverfolgung
und terror gehören zu den
23 bedrohungen
innenminister
Sobotka - schutz der krit
24 infrastruktur
gleich live: sK
24 und EK

1

1

1
1

24 pressekonf
unsere neue
24 Generalsek EK

24
24
24

24

wir werden uns
unsere Freiheit niemals nehmen
lassen heute fand unter dem
oestt. Vorsitz die OSZE Antiterrorismus konf. Statt
volkspartei cover
photo
jetzt unterstützen
www.seb.kurz
Unsere neune
generalsekretarin Elisabeth
Kostlinger

1
1

1
1
1

1

25

25

25

25

einschalten
unsere generalsekretarin EK ist
heute in der ZIB2 auf ORF2
wenn man in
der politik erfolgreich sein will,
muss man die Zeichen der Zet
erkennen
uns geht es
darum, das wichtige zu tun,
nicht das populare.
unsere neue GS
EK wir arbeiten an einem neuen
poliitikstil

1

1

1

1

bei einem
anschlag in ägypten wurden
koptische christen getotet wir
verurteilen die
christenverfolgung und sind
mit unseren gedanken bei
26 den angehorigen
wir durfen
fehlentwicklungen nicht
28 schonreden

1

1

Ich bin eben
jemand der das verbindende
28 vor das trannende stellt
neuer still.
30 Unsere GS EK im oe24

1
1

die direkte
Unterstützung von Ort hilft die
Migration nach Europa
einzudammen. Unter der
Federführung von Sebastian kurz
werden weitere 2 Mio. Euro an
humanitater Hilfe fur die
krisenregion um syrien bereit
30 gestellt
osterreich
ist und bleibet ein
verlasslicher partner SK
31 sudtiroler ..

1

ich habe ganz
klare vorstellungen was sich in
31 unserem Land verändern muss

1
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gemeinsam ist
besser machen unterstutze SK
1 unter www
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wir trauen
um einen grossen
osterreicher und werden Alois
1 Mock nie vergessen

1

wir trauern um
1 unserren ehrenparteiobamnn

1

der
klimaschutz geht uns alle an
osterreich wird sich auch
4 weiterhin dafur winsetzen SK
wir
verurteilen die anschlage in
4 london
im sinne der
nachsten generationen
mussen wir uns auch
weiterhin fur den klimaschutz
5 einsetzen
die
bewaltigung des konflikts in
und um die ukraine bleibt ein
7 ganz zentrales Thema
zusammen
neue Wege gehen fordere dir
heir dein poster von
Sebastian Kurz als Zeichen
8 der Unterstützung
heute
war ausenminister SK
gemeinsam mit Johanna
MiklLeitner und Gasten aus
Ganz Europa beim Europe
10 forum

1

1

1

1

1

1

10 Alois Mock
SK die volkspartei
11 zu modernisieren
SK konsequent
weiter, die Volkspartei zu
11 modernisieren.

1
1

1

wir trauern um
einen grossen oesterreicher
das requiem fur AM fundet
11 am kommenden dienstag

1

13 wir gedenken AM
wir trauern um
AM hier der livestream zum
13 requiem
SK war heute
gemeinsam mit
nationalratsabgeordneten
18 beim familienfest
gleich SK fruhstuck
18 bei mir hitradio o3

1

1

1
1

Für uns war es
immer wichtig, dass es bei
der möglichen
Einführung von
Modellregionen zur
gemeinsamen Schule ein
Mitspracherecht der Eltern
sowie der Lehrerinnen und
Lehrer gibt. Dies wurde mit
der vorliegenden Lösung
erreicht", so Wirtschafts- und
Wissenschaftsminister Harald
Mahrer zur heute
beschlossenen Einigung in
19 Sachen Bildungsreform.
auch in dieser
woche finden oe-gesprache
19 mit SK statt
die
mittelmeer-it-route muss
geschlossen werden um die
19 ilegale migration zu stoppen

1

1

1

jetzt live SK
20 diskutiert klartext in Salzburg

1

der Wirt muss
fur den Gast da sein. Dafur
mussen vor allem burokratie
21 Hurden abgebaut werden

1

klimaschutz
ist nicht nur für uns ein
wichtiges Thema, sondern
ouch für die kommenden
22 Generationen

1

SK beim gipfel
22 der Europaischen volkspartei
EK heute bei
22 Maybrit Illner im ZDF

23

23
23

23

1
1

unsere GS EK war
gestern zu Gast bei maybrit
illner zu den herausforderungen
der migrationskrise
SK war gertern
in Brussel beim gipfel der
EPP, fluchtlingspolitik
jetzt live SK
spricht Klartext in De
sir Paul Coller
zur Schliessung der
Mittelmeer It Route

SK bekraftigt
seine klare Linie zu den
islamischen Kindergarten in
24 Wien

1

1
1

1

1

SK ist seit einigen
Wochen im rahmen der oegesprache in ganz
25 oesterreich unterwegs

1

auch die polizei
25 stezt auf umweltfreundlichkeit
heute hat SK
den sprecher des Team Kurz
26 vergostellet

1

1

wir schliessen
uns der vorarlberger
volkspartei an und ..zum
27 Geburtstag
durch die
aufstockung der humanitaren
hilfe wird menschen vor ort
28 eine
jetzt live SK
im sommergesprach mit
28 Oe24
10 punkte fur
ein besseres Gesundheits28 Pflegesys
unsere
generalsekretarin EK ist
28 heute in O1 ORF
unsere GS EK
29 war gestern bei O1klartext
wir schliessen
uns SK an und wunschen
30 shcone ferien

1

1

1

1

1
1

1

GS EK fuhrt
uns hinter die Kulissen des
morgigen Bundesparteitages
30 in Linz
das grosse
engagement der menschen
vor allem in landlichen
Regionen zeichnet unser
30 Land aus

1

1

jetzt live SK
30 spricht bei der Hauppagung
paul ziemiak
a Wolf Schauble zvou na
30 Bundesparteitag

1

1

wir sind tief
betroffen uber das Ableben
1 des grossen osterreichers

1
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das neue team
1 der OVP wurde gewahlt
die OVP durfte
1 heute edith mock
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mit dem heutigen
1 bundesparteitag - danke

1

mit inhaltlicher
1 Arbeit starten die delegierten
jetzt live: der
bundesparteitag der
volkspartei hier auch in
1 gebardensprache
heute findet der
1 38 bundespartitag
live - verkündung
1 des wahlergebnisses
heute vormittag
wurde am budesparteitag
1 schon inhatltich diskutires
hier die besten
fotos von unserem
1 budesparteitag
Volkspartei cover
1 photo

1

1
1
1

1

1
1

2 jetzt live GS EK
TV tipp
landeshauptmann markus
2 wallner ist um orf2
mti dem team
kurz mochten wir unser land
2 verandern
zusammen neue
wege gehen hier ein
2 interview mit SK
Tv tipp GS EK ist
2 um 22 live zu gast
wirtschaftsminister
4 Harald Mahrer ist live ORF
SK spricht klartext
4 in kufstein
klar sagen was
4 sache ist
5 tolle veranstaltung
wir sollten libere
uber den
verbesserungsbedarf in
islamischen kindergarden
5 reden
seyran ates zu
islamischen kindergärten in
6 ZIB24
heute ist SK
6 ab 22uhr auf ZIB 2
integration
muss bereits im kindergarten
7 beginenn

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

7 Jetzt live
so wie die
westbalkanroute muss auch
die mittelmeer italien route
8 geschossen werden
wir stehen fur
10 100% tranzparenz

1

1
1

wir haben kein
interese dass spanungen aus
10 der turkei
SK ist heute zu
Gast im Puls 4
10 sommergesprach
aussenminister
SK erteilt dem turkischen
wirtschaftsminister ein
10 einreiseverbot

1

1

1

SK war heute in
mauerbach wo er als OSZE
vorsitzender zur ausen
11 minister
SK war gestern
zu Gast PULS 4
11 sommergesprach
innenminister
sobotka hat heute live die
fragen der nutzer zur
13 mittelmeerroute

1

1

1

Als volkspartei
sind wir stolz auf unsere
vielen haupt ehrenamtlichen
in den gemeinden die jeden
15 tag wertvolle arbeit leisten
veronika marte
18 zum besuch sebastian kurz
landeshauptmann
Wallner a SK waren heute
18 beim unternehmen
burgermester
markus linhart zu den
19 bregenzer festspielen
ZIB2 beitrag
zur unterstutzung von KTM
20 chef stefan pierer
stirbt der
22 wirt stirbt das dorf
die
durrekatastrophe in Afrika
23 wird immer akuter
wir sind stolz
auf unsere vielfaltigen
25 Regionen
fur ein lebenwertes
25 osterreich
heute werden
die berühmten festspiele in
27 slazburg eroffnet
kira grunberg
ist eine mutige
28 beeindruckende frau
landeshauptmann
gunther platter zu kira
28 grunberg
gleich live
landeshauptmann
28 gunterplatter und seb kurz in

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
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PL bei
1 kegendentreffen
in den
letzten wochen fanden die
1 puls 4 sommergesprache

A

B

C

D

E

F

fur mich
bedeutet ein neuer Stil in der
Politik, dass man mit
vorschlagen punkten mochte
und nicht den politischen
Mitbewerber unter der
6 Gurtellinie angreift.

J

1

1

7 live aus Graz
SK hat
8 heute RT als Kandidat fur
neues zur
liste kurz live ab 10:30 auf der
seite von SK link zum
8 livestream

1
1

1

8 kire grunberg

10 kira sportovkyně
EK im einsatz
11 fur die OVP Karter
danke fur die
unterstutzung aus dem
11 burgenland

I

1

1

rudolf taschner
wurde als experte fur die
themenbereiche bildung und
wissenschaft vorgestellt,
9 seine statements seht ihr hier
heute ist EK
10 shcon 8é tage GS
im grossen oe24
10 interwiv

H

1

heute jahrt
sich zum 3 mal der todestag
von nationalratsprasidentin
2 prammer
vizekanzler
wolfgang brandstetter und
4 johanna

auch weiterhim
9 setzen wir uns gehen illegale
heute im grossen
9 oe24 intervie kira

G

1

1
1

1
1
1
1
1

1

am morgigen
international tag der jugend
sammelt unsere junge ovp in
ganz osterreich unterstutzer
11 von SK
SK war heute
in Pfaffstatten beim
Grossheurigen und hat dort
vorab Burgermeister Kainz
12 und Unterstützer getroffen
Innenminister
WSobotka zu der aktuellen sit
14 im Mittelmeer
innenminister
14 WS beweist
innenminister
w Sobotka und Karl Mahrer
gratulieren der erfolgreichen
15 sporlerin

1

1

1

15 kurz-portrait
SK konnte
in der vergangenheit viel fur
15 osterreich umsetzen
Bundesminister
AR tourt mit dem fahrrad
16 durch seinen Wahlkreis

1

1
1

1

1

16 wir brauchen mehr hausverstand und Ehrlichkeit
1
in der Politik
Ab 10h
pressekonferenz zu unserer
bundesliste auf der facebook17 seite von sebastian kurz fb
17 vizekanzler WB zu besuch in der justi
unser wiener
landesgeschaftsfuhrer MW
zeigt vollen einsatz fur die
19 volkspartei

1
1

1

19 Kirtag
wir wunschen
den teilnehmern des 73.
european forum alpbach eine
schone zeit im denkerdorf
20 gute diskussionen
wir durfen euch
20 karl nehammer vortellen
Kandidatentreffen
der tiroler volkspartei mit
21 unserer generalsekretarin EK
EK zum tag der
21 kandidaten
innenminister
wolfgang sobotka zur
21 antiterror ubung heute in wien
be unserer team
24 konferenz gestern

1

1
1

1
1

1
1

live aus
26 Bundesbauernrat

1

den bewährten
kraften aus der volkspartei
fur veranderungen in
27 unserem land einsetzen
Das war ORF
29 Sommergesprach mit SK

1
1

vizekanzler W.
Brandstetter sondiert in
Alpbach die Lage fur die
Okologisierung der
Justizstandorte mit
osterreichischen
Unternehmen Hier bei der
30 Firma smatrics
heute beim
30 pressegesprach
morgen setzen
30 wir unsere reihe fort

1
1
1

in ganz osterreich
spurt man den aufbruch und
30 die positive energie EK war in

1

30 live aus ried
SK und Andra
31 Rupprechter im interview

1
1
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christoph wolf
1 heutigen tag im burgenland

A

B

C

Wenns plotzlich
lautet dann sind es unsere
6 freiwilligen vom team kurz
8 live aus st.polten
SK zu besuch
bei der OVP Hietzing und
10 Obmann K N
heute wurden
unsere neuen plakate
11 prasentiert

E

F

G

1

3 jetzt unterstutzen
JM gestern beu im
4 zentrum
4 live aus graz
schalt dich ein SK
5 heute um ZIB

D

1
1
1
1

1
1

1

1

live ab auf der fv
11 seite der volkspartei mit EK

1

11 SK im Lande

1

13 live aus salzburg

1

14 live aus klagenfurt

1

H

I

J

rudolf taschner
14 war diese woche unterwegs
SK bei Martina
15 Ess in Zeit fur Gesprache
schalt dich ein
15 heute LIVE oe24

1
1
1

jetzt live
pressekonferenz zum thema
neue gerechtigkeit und
entlastung fur frauen und
15 familien

1

18 GS EK heute oe24

1

18 GB interweiv insta

1

19 unsere GS EK
hier wirst du
bald sitzen wenn du beim
auftakt zur entscheidung
19 dabei bist
auch unsere
landesrate zeigen vollen
20 einsatz
GS EK ist heute
20 auf orf

1

turkis ist deine
farbe? dann sei dabei am
samstag beim grossen auftakt
21 zur entscheidung
OVP rainbach
im muhlkreis ist tag und nacht
im einsatz fur SK schick uns
21 doch

21
22
23
23

hans jorg scheling
und obmann der volkspartei
GB freiwilligenburo in wien
auftakt zur
entscheidung
es geht los
groartige stimmung
podpora z
bavorska M Weber

1

1
1

1

1

1
1
1
1

SK heute bei
24 puls 4 kurz link at neuer-stil
gratulation an
24 die CDU/CSU
unsere GS EK
24 heute live ORF2
wir mussem
24 unsere werte schutzen und
SK heute bei puls
25 4 kurz link at neuer-stil
die OVP haben
25 wir bereits verandert
willst du sk bei
den heutigen TV DUellen
25 unterst?
es ist schon EK
26 als GS

1
1
1

1
1
1

1
1

26 jetzt unterstutzen
schalt dich
27 heute LIVE

1
1

ab 11uhr live
auf der fb seite von SK
27 prastentation teil 3 programms

1

danke an alle
die zugeschaut haben postet
28 eure meinung als komentar
volksparteis
28 cover photo

1
1

28 Plakatpräsentation
RT a Asdin el H
28 im einsatz in Salzburg
kurier gesprach
herr kurz wie wollen sie
29 gewinnen?
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A
für uns ist erstmal
klar, dass wir uns am
gegenseitigen Anparzen nicht
1 beteiligen ATV

B

C

teile diesen
beitrag jetzt mit freunden die
die heutige pressestunde
8 sehen sollten
SK heute auf
8 PULS 4

F

G

H

I

J

1

1
1

1
1
1

7 alles gute WB
SK am
7 landesparteitag der STVP
wer einen neuen
8 stil will, muss kruz wahlen
8 EK im interwiev
SK zu
8 steuersystem

E

1

2 jetzt live GS EK
wir müssen mehr
auf unsere Stärken schauen
und dürfen nicht auf unsere
Schwächen reduzieren, Kira
3 Grünberg
EK diskutiert
4 heute mit den anderen GS
es gibt viele
grunde warum man am 15
4 otober SK wahlen sollte
live aus wien
6 generalsekretarin ek
darum am 15
6 oktober SK

D

1
1
1
1
1

1
1

schalt dich ein bei
den diskussionen heute
8 abend auf PULS 4
Europaische
9 Unterstutzung fur SK
martina ess uber
9 ihre stand

1
1
1

10 unterstutzer
live aus wien
pressenkonferenz mit EK
11 und JM

1

1

11 SK im orf
warum viele SK
11 unterstutzen
volkspartei cover
13 photo

1

1

13 jetzt oder nie
wir treffen bei
dieseer wahl als breite
14 bewegung an

1

1

So kann morgen
14 echte veranderung wahlen
vielen dank fur all
14 eure unterstutzung

1
1

morgen kannst
du mitentscheiden und eine
richtungsentshceidung fur
14 unser land treffen

1

14 wahlaufruf
warum man SK
biher unterstutzt hat wissen
14 viele
jetzt ein zeichen
14 setzen
oesterreich steht
heute vor einer
15 richtungsentscheidng

1

1
1

1

15 wahlsonntag
vielen dank an
15 die vielen ahlbeisitzer

5

9

8
12

Du willst
Elisabeth Köstinger heute
nicht im fernsehen versäumen
Pressekonferenz
zum ländlichen Raum mit
Elisabeth Köstinger
10x10 Fragen
an Elisabeth Köstinger. Dir
gefällt das Interview?
Wir müssen
bürokratie abbauen

unsere
Förderungen für das
Steuersystem sind
8 ambitioniert, aber machbar

1
1

1

1

1
1

1

Für eine echte
13 Veränderung in Österreich
voller Einsatz
7 der ÖVP Wien

1
1

das waren die
TV-Duelle. Jetzt sind die
Wählerinnen un Wähler am
13 Wort

1

Danke für euer
12 unermündliches Engagement
am 15. Oktober
kannst du echte
13 Veränderung wählen.
Wir müssen
verantwortungsvoll mit
unserem Steuergeld
umgehen und dürfen vor den
Wahlen keine Wahlzukerl
11 verteilen
heute sind
Nationalratswahlen. Gehe
jetzt wählen und mache von
15 deinem Wahlrecht Gebrauch
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