TISKOVÁ ZPRÁVA

AUDIENCE U DALAJLÁMY
A PŘEDÁNÍ GRATULACE OBČANŮ ČR
K JEHO 80. NAROZENINÁM
7. srpna 2015, Praha

Dne 7. srpna 2015 přijal dalajláma delegaci z ČR, převzal gratulaci desetitisíců občanů ČR,
dárek – hrneček od Bořka Šípka a pozvání na FORUM 2000 v roce 2016, které zaslal jeho
ředitel Jakub Klepal.
Delegace: Martin Bursík a Kateřina Jacques-Bursíková s dcerou Noemi a zástupkyně organizace
MOST pro Tibet Gabriela Gazdíková strávili s dalajlámou v jeho rezidenci v McLeod Ganj Dharamsale 45 minut.
Delegace cestovala 15 dní z Prahy přes Dillí a údolí Spiti, kde navštívila kláštery a školy
podporované českou organizací Most.
Během audience předali dalajlámovi hrneček od návrháře Bořka Šípka, na němž je dalajláma
vyobrazen se svým přítelem Václavem Havlem, a gratulaci od desetitisíců občanů ČR, včetně
bratra Václava Havla Ivana s manželkou, ředitelky Knihovny Václava Havla Marty Smolíkové,
ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka, důležitých protibetských a lidskoprávních
organizací a významných osobností veřejného života v ČR.
Dalajláma měl z návštěvy a všech vzkazů radost. Dojatý byl z předané fotografie Václava Havla,
kterou si přiložil na čelo, modlil se a oči se mu zalily slzami. Zdůraznil, že jeho vztah k České
republice je hluboký, mimo jiné právě díky jeho dávnému a hlubokému přátelství s naším
bývalým prezidentem Václavem Havlem, který již sice není na tomto světě, ale jeho duše a
morální poselství zde zůstávají.
Martin Bursík dalajlámu ubezpečil, že navzdory změně oficiální politiky ČR zůstává mnoho
občanů ČR věrných morálnímu odkazu Václava Havla, přeje si přátelství s tibetským lidem a
posílá dalajlámovi mnoho pozdravů.
Na dotaz, co můžeme udělat pro tibetský lid, dalajláma odpověděl, že se domnívá, že by bylo
dobré, kdyby postkomunistické země východní Evropy dokázaly podpořit akademickou debatu
o historii a současnosti tibetské otázky. Ocenil by, kdyby některá z českých univerzit podobnou
konferenci uspořádala.
Na závěr dalajláma poděkoval za návštěvu i dárek a řekl: „Nejprve bych rád vyjádřil hlubokou
úctu a pozdravy národu, který je díky Václavu Havlovi hluboko v mém srdci. Velmi si vážím toho,
že jste mi přivezli pozdravy a gratulaci k mým 80. narozeninám. Mnoho to pro mě znamená,
protože s prezidentem Václavem Havlem, otcem vaší mladé české demokracie, jsem od
prvního setkání navázal velmi úzký vztah. Stále na něj vzpomínám a je stále se mnou. Fyzicky
už zde sice není, ale já stále cítím jeho duši, která je se mnou. Velmi si vážím lidí, kteří nadále
ctí jeho přání a jeho morální principy. Děkuji. Dostal jsem pozvání na konferenci FORUM 2000.
Vážím si toho a s radostí přijímám. Uvidíme se příští rok. Děkuji.“
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Kateřina Jacques-Bursíková, iniciátorka kampaně Češi Tibet podporují a členka správní rady
organizace MOST pro Tibet, uvedla: „Cestovali jsme 15 dní a vezli porcelánový hrneček se
všemi gratulacemi přes Himalájské hory a dnes jsme vše dalajlámovi osobně předali přímo v
jeho domově v indickém exilu. Byli jsme dojati jeho reakcí a radostí nad tím, že na něj občané
ČR myslí a váží si ho.“
Gabriela Gazdíková z Mostu předala ručně psané gratulace, které poslali lidé z celé ČR.
Dalajláma si je se zalíbením prohlížel a děkoval.
Marta Smolíková, ředitelka Knihovny Václava Havla uvedla, že přátelství Václava Havla a
Dalajlámy se pro mnoho lidí stalo nejenom symbolem starosti o lidská práva, ale také v naší
Zemi posílilo zájem o duchovní hodnoty.
Dalajláma přijal pozvání na konferenci FORUM 2000 a těší se na setkání s občany ČR v Praze
příští rok.

O hrnečku:
Čajový hrneček od návrháře Bořka Šípka připomíná pevné pouto mezi Českou republikou a
Tibetem, Václavem Havlem a Jeho Svatostí dalajlámou. Z podšálku se v hrnečku zrcadlí přátelé
Václav Havel s dalajlámou. Autor Bořek Šípek k tomu řekl: „Jsou věci, kterých si vážíme, držíme
je v ruce a v jeden moment nám zmizí. Nezmizí ale úplně, v určitý okamžik se vrátí. Tak, jako
když hrneček položíme zpět na talířek.". Hrneček byl původně vyroben jako dárek pro Václava
Havla, nyní jeden exemplář dostane i dalajláma.

Text gratulace:

Vaše Svatosti,
rádi bychom Vám jménem občanů České republiky vyjádřili naši nejhlubší úctu a respekt a
zároveň Vám popřáli vše dobré k Vašim narozeninám, pevné zdraví, životní energii a
optimismus.
Z celého srdce Vám děkujeme za podporu míru, mezináboženské harmonie, ideálů humanity
a ochrany životního prostředí. Přejeme si i nadále zachovávat pevné přátelství mezi tibetským
a českým lidem.
Závěrem pronášíme modlitbu, aby Vám bylo dáno žít dlouhý život a všechna Vaše přání se
vyplnila: „Dokud nevymizí samsára, setrvej, prosím, v zemi obklopené zasněženými horami.
Mocný Čenrezigu, Tenzine Gjamccho, jsi zdrojem veškerého dobra a štěstí."

Mezi gratulanty jsou mj.:
Jana Neboráková a Nela Boudová – MOST, o. p. s.
Kateřina Jacques-Bursíková,
Martin Bursík,
Bára Hrzánová,
Jiří Mádl – „Češi Tibet podporují!“
Marta Smolíková – Knihovna Václava Havla
Jakub Klepal – Forum 2000
Šimon Pánek – Člověk v tísni
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Zuzana Ondomišiová – o.s. Potala
Robert Basch – Open Society Fund
Občanské sdružení Lungta
Marta Kubišová
Jiří Sázel,
Světlana Nálepková,
Monika Navrátilová – Brontosauři v Himálaji
Olga Sommerová
Jan Švejnar
Džamila Stehlíková
Martin C. Putna
Manželé Dagmar a Ivan Havlovi
Jaromír Štětina,
Luděk Niedermayer,
Helena Langšádlová (europoslanci a poslankyně TOP 09)

Hlavní členové delegace:
Martin Bursík,
Kateřina Jacques-Bursíková,
Gabriela Gazdíková
a fotografka Monika Navrátilová.

Kontakt
Martin Bursík, martin.bursik@me.com
Marta Smolíková, ředitelka knihovny Václava Havla,
(+420)603 89 75 82), marta.smolikova@vaclavhavel-library.org
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