JAK SE SEPTIMÁNŮM LÍBILA BESEDA
S PAVLEM FISCHEREM?
Postřehy zaznamenané během hodiny českého jazyka (4. 10. 2017) se souhlasem autorů
přepsal Jakub Brdíčko
MATOUŠ GORUN
Jeho vyjadřování a názory nebyly typicky politické. Bylo vidět, že to, co říká, říká z vlastní
zkušenosti. Věděl, o čem mluví. Také mě zaujal jeho názor na migranty. Neřekl jako ostatní
ano nebo ne, místo toho začal vyprávět příběh o kolapsu solidarity, když volal italský politik
Enrico Letta o pomoc, a všude mu zavěsili. Volal jim, protože byl přístav plný mrtvých těl
dospělých i dětí.
ANNA MLYNÁŘOVÁ
Pan Fischer byl pravděpodobně ten nejzajímavější člověk, kterého jsem kdy potkala. Během
besedy mě místy dokonce mrzelo, že tam nejsem jen já sama a nemohu se ho zeptat na všechno,
co by mě zajímalo. Na všechny otázky odpovídal přemýšlivě, bral v úvahu všechny posluchače,
snažil se odpovědět konkrétně na otázku a zároveň ji zasadit do jakéhosi širšího kontextu.
DAGMAR PRÁŠILOVÁ
Mluvil pěkně, souvisle, inteligentně. Oceňuji jeho neverbální komunikaci – hlavně gestikulaci.
To by řečník a politik jako on měl umět, avšak mě to stejně mile překvapilo.
ADAM KRAJ
Moc jsem nevěděl co od Pavla Fischera čekat, a proto mě velmi mile překvapil. Na první pohled
bylo zřejmé, že pracoval jako diplomat, protože dokázal skvěle zapůsobit i drobnými gesty
(např. dolil vodu všem). Měl velmi příjemný hlas a dokázal mluvit celkem přímočaře a opravdu
inteligentně. Navíc se mi líbily i jeho názory.
JAKUB ŠILAR
Zajímavé bylo, jaké řeší problémy EU oproti jiným zemím světa. Vlastně nám některé země
závidí.
JAN VALČÍK
Čekal jsem, že pan Fischer bude jen další nudný a nezajímavý politik, proto jsem byl velmi
mile překvapen. Působil charismaticky, přátelsky a z jeho hlasu bylo patrné, že to pro něj nebyla
jenom další přednáška, ale spíše možnost přesvědčit mladé lidi o tom, že se vyplatí do politiky
aspoň trochu vměšovat.
VÁCLAV GRUNDMAN
Nečekal jsem, že to bude tak zajímavé. Jeho vysvětlování situace v Severní Koreji
s bouchačkou se mi velice líbilo a sám ho někdy využiji.
VÍT HOLÁSEK
Původně jsem předpokládal, že se bude jednat o další z mnoha nudných besed, kde se politik
snaží udělat si kampaň, a místo toho se akorát ztrapní. Pavel Fischer mě však mile překvapil.
Velice mě potěšilo, že se debata ke konci stočila k volbám a k otázce proč vlastně volit. Myslím,

že pan Fischer přesvědčil několik mých kamarádů, že opravdu má smysl zajímat se o dění v naší
zemi.
FILIP KUKLA
V porovnání s Martinem Netolickým působil pan Fischer velmi přirozeně. To, co říkal,
vycházelo z jeho dlouholetých zkušeností a přišlo mi, že jsme měli čest diskutovat se
skutečným Pavlem Fischerem (nikoli s jeho politickou maskou, jak se mi to zdálo u pana
hejtmana). S velkým množstvím jeho názorů jsem souhlasil a díky tomu, že působil jako člověk
na správném místě, bych ho rád viděl jako budoucího prezidenta.
VOJTĚCH DOLEČEK
Byl jsem překvapen, co řekl o prezidentu Václavu Havlovi. Řekl o něm, že byl velice dobrý
šéf, který na nikoho nezuřil, a že měl i smysl pro humor, rád si dělal srandu z Pavla Fischera na
jejich schůzích apod.

