
První prezidentskou debatu v Mladé Boleslavi zorganizovali studenti 

V Mladé Boleslavi proběhla debata necelé dva týdny před prvním kolem voleb na post prezidenta republiky. 

To vše v hlavní myšlence organizátorů - od studentů pro studenty. Více než 300 středoškoláků vidělo pět         

z celkových devíti kandidátů společně s moderátorem České televize Jakubem Železným a navíc                               

s komentátorem politického dění, bývalým premiérem Mirkem Topolánkem. Pan Jaroslav Bašta nepřekvapil 

ničím jiným než slibem odvolání vlády. Nejvíce se podle reakcí studentů „líbil“ kandidát Josef Středula, který 

ovšem v neděli 8. ledna odstoupil z kandidatury a podpořil Danuši Nerudovou. Akce se zúčastnil Tomáš Zima, 

Josef Středula, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Jaroslav Bašta. Pozvání odmítli z časových důvodů Karel Diviš, 

Danuše Nerudová a Petr Pavel. Andrej Babiš se debaty nemohl zúčastnit, jelikož souběžně s debatou probíhal 

soudní proces, kde byl t.č. jedním z obžalovaných. 

Bylo 13. prosince, když se parta mladých lidí sešla na debatně-soutěžní akci Ideathon, kde měli studenti středních škol 

v Mladé Boleslavi vymyslet prvotní myšlenku a nápad v duchu motta soutěže „Make Boleslav great again“, který se 

následně pokusili zrealizovat. S jedním takovým přišel tým pěti studentů Pekařova Gymnázia, který chtěl uspořádat 

prezidentskou debatu s co možná nejvíce kandidáty. Studenti měli před sebou velice složitý, v očích mnoha lidí 

nereálný úkol. Zrealizovat prezidentskou debatu v co možná nejlepším provedení, tedy s největším možným počtem 

kandidátů, v nejvíce reprezentativních prostorách, s jedním ze špičkových moderátorů, s několika stovkami diváků 

z řad středoškoláků, a to vše za tři týdny! 

Celou akci okomentovala jedna z organizátorek akce Monika Malá: „Ve chvíli, kdy tento plán vznikal, jsme měli v hlavě 

opravdu hodně nápadů. Zpracovat je a upravit na jeden konkrétní projekt bylo ve výsledku to nejtěžší. Veškerá 

komunikace, ať už s týmy jednotlivých kandidátů, s vedením škol, s provozovateli prostor a dalšími, byla velmi náročná. 

Pracovali jsme, kdykoliv to jen šlo, a za necelé tři týdny jsme uspořádali debatu, která měla výborný ohlas.“ Doplnila ji 

Natálie Mlejnková, organizátorka a autorka převážně grafické stránky projektu: „Já jsem byla ta, které tvář nebyla tolik 

vidět, ale dalo by se říct, že má práce vytvořila tvář celého projektu. Grafika je pro jakýkoliv projekt velmi důležitá, 

protože udává určitou fyzickou a estetickou podobu celého projektu a vize. Cílem bylo, abychom dokázali oslovit mladé 

studenty, kteří tráví spoustu času na sociálních sítích, a tak jsem se pustila do tvorby instagramového profilu. Mimo to 

jsme potřebovali nějakým jasným způsobem upoutat i prezidentské kandidáty, proto jsem vytvořila stručnou a 

výstižnou prezentaci a také plakát, který byl jako i celá naše grafika zhotoven v modro-bílo-červené barvě, abychom 

tak vystihli českou vlajku a národní barvy.“  

Mentorem týmu mladých studentů byl moderátor ČT pan Jakub Železný, kterého nejprve organizátoři zamýšleli oslovit 

na pozici moderátora debaty, ale později se sám pan Železný formoval do role mentora, který jim poskytoval 

neocenitelnou supervizi. Celou akci na svém Twitteru následně okomentoval takto: „Nechtěl jsem u těchto voleb být 

profesně moc vidět, když, tak jen u konkrétních, výlučných projektů. Ale když si mě Monika, Natálie & Karel z Pekařova 

gymnázia MB vybrali za mentora k prezidentské debatě, kterou si sami zorganizovali(!), měl jsem pocit: Tohle mělo 

smysl! Díky. J.“ 

V politické debatě se probíralo v podstatě vše spojené se studenty, od kterých debata vznikla a také pro které byla. 

Padaly otázky, které předměty chybí na školách, zda školy vychovávají „ideální studenty“ nebo jaká je důležitost 

řemesla pro každého z kandidátů. Pavel Fischer na otázku, co změnil na své kandidatuře od kandidatury minulé, 

neodpověděl úplně přímo, ale odpověděl takto: „Změnil se svět. Situace, ve které se momentálně nacházíme, je úplně 

jiná než před pěti lety. Změnil jsem se já, jelikož jsem se stal senátorem.“ Jaroslav Bašta se v otázce, kde se zmiňovala 

jeho neúspěšná akce Čisté ruce, dostal až k následujícím větám: „Policisté, kteří tolerují zločince, tak bývají povyšování, 

ti, kteří je stíhají, tak mívají problémy.“ Marek Hilšer vysvětloval, jak časově, organizačně i finančně náročný je proces 

sběru podpisu občanů pod kandidaturu na prezidenta a proč nakonec oslovil s žádostí o podporu kolegy senátory, 

jejichž důvěru získal. Tomáš Zima na otázku, proč vstoupil do KSČ ještě před maturitou, reagoval takto: „Jsem člověk, 

co chce věci měnit a měnil je. Nikdy jsem mou minulost nezatajoval.“ Šéf ČMKOS odpovídal na neustálé zvyšování platů 

politiků: „To, co se odehrálo v poslední době, je špatné, jestliže si přidali politici a zapomněli na své zaměstnance, tak 

to považuji za velice nedůstojné.“ 

 

Karel Schamberger 


