
§ I. 

Vyjadrenia Lídrov Svetových Mocností, 
k voľbe Pána Donalda J. TRUMPA, za Prezidenta USA. 

 
I./ Ruský Prezident Vladimír V. Putin „doufá ve spolupráci 

zaměřenou na vyvedení rusko-amerických vztahů z krize a také na řešení 
aktuálních mezinárodních problémů a na hledání účinných odpovědí na výzvy 
globální bezpečnosti”, citovala agentura TASS ze sdělení tiskové služby 
Kremlu. 
Ruský Prezident rovněž vyjádřil přesvědčení, že "rozvíjení konstruktivního 
dialogu mezi Moskvou a Washingtonem, založeného na principech 
rovnoprávnosti, vzájemné úcty a reálného respektování stanovisek druhé 
strany, odpovídá zájmům lidu našich zemí i celého mezinárodního 
společenství". 
https://ria.ru/us_elections2016/20161109/1480966507.html 
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/420139-gratulujici-putin-sokovana-evropa-a-
stroha-asie-svet-travi-trumpovo-vitezstvi.html 
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/1116536-putin-zeman-a-dalsi-politici-reaguju-na-
vitazstvo-trumpa/ 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/11/09/n_9312245.shtml 
http://www.topky.sk/cl/100301/1587685/Reakcie-sveta-na-Trumpovo-vitazstvo--
Prekvapeni-politici-aj-media--Boh-ochranuj-Ameriku 

 
II./ Čínský prezident Si Ťin-pching  prohlásil, že „netrpělivě“ čeká 

na to, až s ním bude moci spolupracovat. Informovala o tom dnes agentura 
AFP. „Přikládám čínsko-americkým vztahům velký význam a těším se, že 
budeme společně usilovat o to, abychom zachovali principy bezkonfliktní 
spolupráce, která je založena na vzájemné důvěře a oboustranných výhodách,“ 
řekl Si telefonicky Trumpovi. 
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lu Kchang již předtím prohlásil, že 
Peking bude spolupracovat s novým americkým prezidentem, aby byl zajištěn 
stabilní a spolehlivý rozvoj bilaterálních vztahů. Věří prý, že obě země dokážou 
vyřešit své obchodní spory. 
http://zpravy.idnes.cz/donald-trump-vitezstvi-americke-prezidentske-volby-2016-pgq-
/zahranicni.aspx?c=A161109_080833_zahranicni_ekl 
http://news.xinhuanet.com/english/2016-11/10/c_135817967.htm 
https://www.nytimes.com/2016/11/09/world/europe/global-reaction-us-presidential-
election-donald-trump.html?_r=0 
 

III./ Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes zablahoželal 
Trumpovi k víťazstvu a vyjadril presvedčenie, že novozvolený prezident bude aj 
naďalej posilňovať jedinečné spojenectvo medzi Izraelom a Spojenými štátmi a 
dostane ho na vyššiu úroveň. 

Podľa Netanjahua je Trump "skutočným priateľom Izraela." "Budeme 
spoločne pracovať na podpore bezpečnosti, stability a mieru v tomto regióne," 
pokračoval izraelský premiér. Poznamenal tiež, že "silné spojenectvo medzi 
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Spojenými štátmi a Izraelom je založené na spoločných hodnotách, spoločných 
záujmoch a spoločnom osude." 

Izraelský minister školstva Naftali Bennett, ktorého strana je kľúčovým 
spojencom vo vládnej koalícii, predtým vyhlásil, že Trumpovo víťazstvo 
znamená, že "éra palestínskeho štátu sa končí". Palestínčania chcú svoj štát 
vyhlásiť na územiach, ktoré Izrael okupoval v roku 1967. 
http://www.teraz.sk/zahranicie/netanjahu-vyjadril-nadej-ze-trump-bud/227287-
clanok.html 
http://www.markiza.sk/clanok/1847372?name_url=obama-uz-volal-s-trumpom-pozval-ho-
na-navstevu-bieleho-domu 
http://www.topky.sk/cl/100301/1587685/Reakcie-sveta-na-Trumpovo-vitazstvo--
Prekvapeni-politici-aj-media--Boh-ochranuj-Ameriku 
 

§ II. 

Vyjadrenia niektorých Lídrov politického a verejného života, 

k voľbe Pána Donalda J. TRUMPA, za Prezidenta USA. 

1/ Ronald Lauder, Prezident Svetového Židovského Kongresu. 
 

„Novozvolený prezident Donald Trump nielenže nie je 
antisemita, ale nemal nikoho takého okolo seba,“ povedal 
prominentný Americký Židovský Líder a bývalý Americký Veľvyslanec Ron 
Lauder, teraz Prezident Svetového Židovského Kongresu. 

"Bol som šokovaný v čase volieb, kedy ľudia o ňom hovorili, že 
je  antisemita," povedal Ronald Lauder s vysvetlením, že on pozná 
Trumpa 50 rokov, datujúcu sa od doby, keď boli spolužiakmi na 
Wharton School na University of Pennsylvania.  

 

"Nemá ani jednu antisemitskú kosť v tele," pokračoval Ron 
Lauder. "Je to človek, ktorý pevne verí v Židovské hodnoty a je to 
človek, ktorý pevne verí v Izrael, a nešiel s tým do kampane." 

„Donald Trump je "muž", ktorého, musím vám povedať, ľudia v 
Izraeli ocenia ... na Strednom východe, je rešpektovaný." 

„Mali starosti počas prezidentskej kampane,“ povedal Lauder, „pretože 
oni chceli, aby Donald Trump bol niečo, čo nebol." 

"Ja viem, že Donald Trump nikdy nebude mať niekoho okolo 
seba, kto je anti-semitský," uviedol Lauder 
http://www.newsmax.com/Politics/Ronald-Lauder-World-Jewish-Congress-Trump-
Israel/2016/12/21/id/765098/ 
http://www.worldjewishcongress.org/en/news/wjc-president-ronald-s-lauder-meets-
president-elect-donald-trump-12-4-2016 
 

2/ Maďarský premiér Viktor Orbán, gratuloval D. Trumpovi jako 
jeden z prvních zahraničních politiků. Podle jeho vyjádření na Facebooku, jde 
o „skvělou zprávu“. „Jaké skvělé novinky. Demokracie ještě žije,“ napsal 
předseda maďarské vlády na své oficiální facebookové stránce. Orbán jako 
jeden z mála vedoucích politiků Evropské unie vyjádřil Trumpovi v boji o Bílý 
dům podporu. 
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Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat dem neu gewählten 
US-Präsidenten Donald Trump von ganzem Herzen gratuliert. „Gratulation. 
Was für eine großartige Neuigkeit. Die Demokratie lebt noch“ 
http://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/wahlen-glueckwuensche-
48673620.bild.html 
http://hungarytoday.hu/news/hungary-pm-orban-envisions-end-ideological-suppression-
new-us-administration-28538 
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/1116536-putin-zeman-a-dalsi-politici-reaguju-na-
vitazstvo-trumpa/ 
http://www.topky.sk/cl/100301/1587685/Reakcie-sveta-na-Trumpovo-vitazstvo--
Prekvapeni-politici-aj-media--Boh-ochranuj-Ameriku 

 
3/ Péter Szíjjártó, külgazdasági és külügyminiszter a britský 

Boris Johnson bojkotovali neformálnu večeru usporiadanú v nedeľu vysokou 
predstaviteľkou EÚ pre zahraničné vecí a bezpečnostnú politiku Federicou 
Mogheriniovou Neoficiálné „utešovanie“ je "neprepadajte panike: dúfame, že 
prezident Trump sa líši od Trumpa kandidáta". Peter Szijjártó sa vyjadril: 
"Dojemné a zábavné zároveň, európska politická elita upadla do hystéria 
spôsobenej výsledkom nových prezidentských volieb v USA, Maďarsko sa do 
tohto zapájať nebude." 
http://index.hu/kulfold/eurologus/2016/11/16/maris_megosztotta_trump_az_eu-t/ 

 
4/ Slovenský prezident Andrej Kiska pokládá za důležité, aby 

Spojené státy po zvolení Donalda Trumpa prezidentem zůstaly partnerem a 
spojencem Slovenska i Evropské unie. ČTK o tom dnes informoval poradce 
slovenské hlavy státu Roman Krpelan. 
http://zpravy.idnes.cz/donald-trump-vitezstvi-americke-prezidentske-volby-2016-pgq-
/zahranicni.aspx?c=A161109_080833_zahranicni_ekl 
http://www.hlavnespravy.sk/prezident-blahozelam-donaldovi-trumpovi-k-vitazstvu-vo-
volbach/856754 
http://www.teraz.sk/zahranicie/volby-usa-vysledky-trump-clintonova-onli/227130-
clanok.html 

 
5/ Premiér Robert Fico (Smer-SD). Výsledky amerických 

prezidentských volieb potvrdili, že svet aj Slovensko sú “úplne iné, ako ich 
popisujú médiá”. Vyhlásil v reakcii na víťazstvo Donalda Trumpa v amerických 
prezidentských voľbách.  

“Všetci musíme počúvať ľudí a táto pravda sa absolútne v Spojených 
štátoch ukázala. Chcem zablahoželať novému americkému prezidentovi a ako 
predseda vlády SR plne rešpektujem vôľu občanov Spojených štátov,” povedal 
Fico. 
http://www.hlavnespravy.sk/prezident-blahozelam-donaldovi-trumpovi-k-vitazstvu-vo-
volbach/856754 
http://www.teraz.sk/zahranicie/volby-usa-vysledky-trump-clintonova-onli/227130-
clanok.html 

 
6/ Prezident ČR Miloš Zeman gratuloval Donaldu Trumpovi ke 

zvolení do čela Spojených států a v blahopřejném telegramu jej pozval na 
návštěvu Česka. Zeman to na Hradě ve středu řekl novinářům. Prezident 
připomněl, že jej jako jeden z mála evropských politiků v září podpořil. 
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 "Vážím si i způsobu vyjadřování Donalda Trumpa, který mluví jasně, 
srozumitelně a někdy i drsně a vyhýbá se tomu, čemu se říká politická 
korektnost," prohlásil Zeman s tím, že doufá v další zlepšení česko-amerických 
vztahů.  

Kritizoval přitom za "ne zcela profesionální postoj" současného 
velvyslance USA v Praze Andrewa Schapira, který dává nevyžádané rady 
prezidentu republiky, kam má, či spíše nemá cestovat," řekl prezident.  

Kritizoval také média, ale i průzkumy veřejného mínění, které 
předpokládaly naopak vítězství demokratické protikandidátky Hillary 
Clintonové. "Domnívám se, že americké volby prokázaly vůli amerického lidu 
nenechat sebou manipulovat veřejnými sdělovacími prostředky," prohlásil 
prezident. "Neboť se tvrdí, že 98 procent médií bylo proti Donaldu Trumpovi. 
Média nemají podle mého názoru tvořit veřejné mínění, ale informovat veřejné 
mínění," dodal. 
https://zpravy.aktualne.cz/zeman-ma-radost-pozval-trumpa-do-ceska-schapira-oznacil-za-
p/r~8bb3d6eaa67a11e6a222002590604f2e/ 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/svet-jak-ho-zname-skoncil-prinese-to-nove-pohledy-
cesti-poli/r~4694aab0a64f11e6ae080025900fea04/ 
http://www.topky.sk/cl/100301/1587685/Reakcie-sveta-na-Trumpovo-vitazstvo--
Prekvapeni-politici-aj-media--Boh-ochranuj-Ameriku 

 
7/ Václav Klaus. Výsledek amerických prezidentských voleb vítáme. 

Jsme přesvědčeni, že je to dobře pro Ameriku, pro Evropu a celý Západ, i pro 
Českou republiku. Je to dobře pro celý svět. Troufáme si říci, že v amerických 
prezidentských volbách zvítězil i Institut Václava Klause a jsme na to pyšní. 
http://www.klaus.cz/clanky/4018 
 

8/ Karel Gott. 
Je nadšený, že americké prezidentské volby vyhrál miliardář 

Donald Trump.  
„Američané touží po starém obraze Ameriky – touží po úspěchu a 

sebevědomí – a to svým voličům Donald Trump, dle mého, vrátil.“ Zejména 
svým přesvědčivým a srozumitelným projevem. Donald Trump jim totiž vrací 
naději, že promění opět americký sen ve skutečnost.“ 

A promluvil i o Trumpově exmanželce Ivaně. „Osobně Donalda Trumpa 
neznám, ale jeho první manželku Ivanu jsem poznal ještě dříve, než se s ní 
seznámil Donald Trump. 
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/429937/karel-gott-o-vitezstvi-trumpa-
ve-volbach-to-jeho-fanousky-prekvapi.html 
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