
Jelikož je MY.TOP 09 určený především Vám, členům a podporova-
telům TOP 09, snažíme se o to, aby Vám Vaši práci zjednodušoval. 
Vždy je ale co zlepšovat! Zajímavé myšlenky a nápady proto velmi 
vítáme. Podělte se s námi na adrese:

MY.TOP 09 zhlédlo více než 160 tisíc návštěvníků. V minulosti
jej navštěvovalo kolem 2 až 3 tisíc lidí měsíčně, v poslední době se
tento počet téměř ztrojnásobil. Nejvyšší návštěvnosti dosahuje 
v období voleb, kdy se portál stává hlavní podporovatelskou
platformou TOP 09. Děkujeme, že MY.TOP 09 používáte.

MY.TOP 09 VÁM VYCHÁZÍ VSTŘÍC

DĚKUJEME, ŽE MY.TOP 09 POUŽÍVÁTE

Celkový počet příspěvků v diskuzích

Nové diskuze v jednotlivých měsících

Počet návštěvníků v jednotlivých měsících

MY.TOP 09 se za dobu své existence stal pro mnohé nástrojem 
aktivní účasti na politice TOP 09. I proto se celkový počet diskuzí 
neustále zvyšuje a členové s podporovateli TOP 09 založí každý 
měsíc v průměru dvacet šest nových diskuzních vláken a osmnáct 
nových zájmových skupin. Každý měsíc se také zvyšuje počet zase-
dání svolaných elektronicky právě přes MY.TOP 09.

STATISTIKY



Celkový počet skupin

Celkový počet diskuzí

https://my.top09.cz/registrace

MŮŽETE SE K NÁM PŘIPOJIT HNED

Na jednom místě My.TOP 09 sdružuje všechny,
kteří aktivně i pasivně podporují TOP 09.
Jako podporovatel můžete:

Široké možnosti využití nabízí MY.TOP 09 také 
řadovým členům a vedení stranických orgánů. 
Jako člen můžete:

• diskutovat o tématech, která Vás zajímají, a to jak s dalšími 
 registrovanými podporovateli, tak s členy a představiteli strany 

• vytvářet vlastní diskuzní skupiny, předkládat argumenty 
 a oslovovat s nimi představitele TOP 09

• chatovat se zajímavými osobnostmi

• spojovat se s podporovateli z Vašeho okolí díky TOP lokátoru

•  získat přehled o dalších způsobech podpory TOP 09, které jsou•  získat přehled o dalších způsobech podpory TOP 09, které jsou
 uvedené v sekci Podporujte

•  sbírat kredity a směnit je za účasti na vzdělávacích programech

•  vstoupit do skupin svých stranických organizací a orgánů

•  sledovat údaje o svém členství ve straně

•  získat přístup k vnitrostranickým normám a směrnicím

•  přihlašovat se do své stranické emailové schránky

•  uspořádat zasedání, spravovat zápisy a usnesení 
 pokud jste ve vedení orgánu

•  nalézt odpovědi na otázky spojené s právy a povinnostmi člena•  nalézt odpovědi na otázky spojené s právy a povinnostmi člena

•  oslovovat další podporovatele a posilovat svoji politickou aktivitu

Pro manažery stranických organizací jsou připraveny speciální funkce, 
díky nimž mohou snadno a rychle kontaktovat všechny členy svojí 
organizace a sledovat jejich odezvu. Zjednodušením práce je pro 
manažery také systém svolávání sněmů a zasedání – v rámci 
MY.TOP 09 je většina potřebných úkonů prováděna automaticky.

MY.TOP 09 PRO PODPOROVATELE

MY.TOP 09 PRO ČLENY

•  diskutování ve skupinách o různých tématech
•  organizování akcí
•  efektivní komunikování ve straně i mimo ni
•  chatování s představiteli strany
•  zapojení se do volební kampaně
•  spravování osobních informací
•  vyhledávání podporovatelů podle lokalit•  vyhledávání podporovatelů podle lokalit

Přístup do portálu Portál MY.TOP 09 je Vám k dispozici automaticky, 
pokud jste členem strany či zaregistrovaným 
podporovatelem TOP 09. Registrace je zcela bezplatná 
a nezakládá podporovateli žádné povinnosti!

PORTÁL MY.TOP 09 PODPORUJE ŘADU 
POLITICKÝCH AKTIVIT

Internetový portál 
MY.TOP 09 je komunitou členů 
a podporovatelů TOP 09. 


