
Herzán vyrobil prezidentovi i!"
medaile. Ještě chystd jeho bustu

)|JLszc.'í, 13

J|HLAVA Prezident Miloš Zeman
v sobotu oslaví 69, narozeniny, své

pnmí na Hradě. Dostane k nim dá-

rek od svého jihlavského obdivova-
tele Martina Herzána. Ten je i kan-

didátem zemanovců ve volbách,

Prezidentovi nawhl a posléze i ne-

chal vyrobit pamětní narozenino-
vou medaili.

,,Oblykle se zdůrazňují naroze-

niny kulalé, ale čislo 69 je samo

o sobě velmi symbolické. Navíc,

budou to pn.rí Zemanoqi rraíoze,

niny přímo v úřadě prezidenta," vy-

světlil pětatřicetileli muž.

]ak dodal, byl to spontánní ná-
pad. Nawhování a r{Fobě medailí
se sám rád věnuje. ,,Ie to moje veli
ká zžůtba, taMenaskytne-li se příle-

žitost, rád wořím," říká.
Vminulosti vyťvořil pamětní me-

daiie například k dvacetiletému vý-

ročí sametové revoluce nebo na pa-

k narozenináffi Martin Herzán

chce medaile předat Zemanovi

do soboty, Foto: archiv autora

mátku zpěváka Karla Kryla, ,,To

byla moje srdeční záležitost," tvr-
dí,

Mi]oš Zeman bude jeho pn,ním
politikem, kterému medaili věnu-
je. ,,Ale iá už ho anijako po]itika ne-

teru. ]e to prezident a to je něco

mnohem víc," lrysvětluje Herzátl.,

I když ho osobně nezná, má
k němu a k jeho názorům velice
blízko. ,,Ie to velice chyt4í člověk,

má obrovslqí nadhled, Prezidenta
Zemana si vážím, a to nejen jako
prezidenta," vypráví. Snad i proto

ilerrán za Zemanowe kandidu|e
na Vysočině v předčasných vol-

bách. Na kandidátce je třináctkou,
Dříve kandidoval za KSČM,

Medaile má průměr 60 milimet-
rů, bylo jich zhotoveno padesát

kusů. Prezidentovi ji chce autoí
předat ještě pŤed sobotními naro-

zeninami. A pr o Zemana chystá zá-

roveň i další dárek. ,,Dokončuji
pro něho bustu v životní velikosti,"
pochlubil se Martin Herzán, DíIo

tude za pár qidnů v hliněné podo-

bě, do bronzu ho chce umělec od-

lít a prezidentovi darovat příští rok
v zaií. tlartin vokáč

§


