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Boj o Hrad: Blesk odvysílá živě šest debat, tu rozhodující hned po Novém roce

Deník Blesk a Blesk Zprávy nabízejí čtenářům a divákům na rozhodující první lednový týden sérii debat a
duelů s kandidáty na prezidenta ČR. Největší debatu s účastí osmi kandidátů, bez Miloše Zemana, odvysílá
Blesk 2. ledna ve 14 hodin v přímém přenosu z nového studia. Moderovat ji bude dvojice Klára Brunclíková
a David Vaníček a stopáž je 90 minut.
Následovat budou duely tří relevantních kandidátů, kteří mají šanci podle průzkumů veřejného mínění zásadně
ovlivnit nejen první kolo volby. Michal Horáček, Mirek Topolánek a Pavel Fischer. Jiří Drahoš na pozvání do
duelů měsíc nereagoval a nakonec je odmítl až po opakovaných urgencích.
4. ledna tak Blesk poskytne duel Pavla Fischera s Michalem Horáčkem, moderuje Zuzana Štíchová, 9. ledna
proti sobě usednou Michal Horáček a Mirek Topolánek, moderuje Klára Brunclíková, a 10. ledna Mirek
Topolánek proti Pavlu Fischerovi, jejich slovní souboj bude moderovat Vera Renovica. „Všechny duely doplní také
publikum složené z politických osobností, případně expertů. Nabídli jsme účast zástupům všech parlamentních
stran. A zapojit se mohou také diváci, a to prostřednictvím dotazů, které mohou psát na Facebook přímo pod živé
vysílání. Duely vysíláme večer od 20 hodin a mají hodinovou stopáž,“ říká vedoucí projektu David Vaníček.
Předvolební maraton živého vysílání zakončí debata se zástupci parlamentních stran na téma „Co čekáme od
hlavy státu“. Blesk ji odvysílá 12. ledna od 12 hodin, těsně před otevřením volebních místností.
Během volební soboty pak Blesk nabídne volební studio se vstupy z volebních štábů.
Všechny pořady v rámci prezidentských voleb se budou vysílat z nového studia v sídle mediálního domu CZECH
NEWS CENTER. Scéně dominuje největší reálná fotografie Hradčan v Česku. Má 18 metrů na délku a čtyři metry
na výšku.

CZECH NEWS CENTER a.s. je nejsilnějším mediálním domem na českém trhu, který prostřednictvím svých produktů
oslovuje téměř 3,5 milionu čtenářů tisku a téměř 7 milionů návštěvníků internetu. Desítky tisíc dalších využívají ostatní
digitální produkty a aplikace CNC.
Mezi další úspěšné projekty patří BLESK mobil – nejsilnější virtuální operátor v zemi, a BLESK energie – úsporný
dodavatel plynu a elektřiny. Pod společností působí také tiskárny s názvem CZECH PRINT CENTER a.s.
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