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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Exodus a pád Bastily

Vzpomínka dvacet let stará
2. ãervenec 1989 byl v˘znamn˘m dnem, nejen proto, Ïe se
konal âeskoslovensk˘ den, ten se koná kaÏdoroãnû, ale
hlavnû proto, Ïe v tento den byl odhalen na Masaryktownu
pomník obûtem komunismu. Pamatuji se, jak cel˘ projekt
pomalu vznikal, jak se vybíraly peníze a kdyÏ se blíÏil den
odhalení, jak Milan Havlín, zahradní architekt, spolu s
ostatními z Klubu K-231 neúnavnû pracovali na úpravû
okolí. Nakonec se v‰e podafiilo a pomník Josefa Randy stál
na svém místû. Tehdy, v dobû doznívajícího komunismu v
âechách to byl svûtov˘ unikát.

Po dvaceti letech se konala na Masaryktownu vzpomínka,
pfii které promluvila tehdej‰í pfiedsedkynû K-231 Eda Ottová
a na fujaru a housle improvizovali reverend Ladislav Kozák
a Drew Jureãka (na snímku). Mezi náv‰tûvníky na
Masaryktownu byli i exulanti ze severní Koreje a Kuby, kde
je‰tû komunistická totalita vládne plnou silou. Pietní
vzpomínky se zúãastnil i konzul Richard Krpaã a b˘val˘
pfiedseda MMI Jan Trávníãek, kter˘ má rovnûÏ nemalé
zásluhy na tom, Ïe pomník nalezl své umístûní na
Masaryktownu. To, Ïe se vzpomínka po dvaceti letech
uskuteãnila, byl nápad Zuzany Hahnová, které dûkujeme za
poskytnutou fotografii. Pfii vzpomínce i krátce promluvil ná‰
spolupracovník Josef âermák.
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„Tak nám zavedli víza, paní Namová!“ fiekl váleãn˘
veterán Hue letos v bfieznu na periferii Hoãiminova
mûsta. Nemûl rád komunistick˘ reÏim, ale  nikdy proti
nûmu nebojoval. Konec války ho zastihl v Saigonu a
âeská republika byla pro nûj zemí zaslíbenou. Tû‰il se,
Ïe si v Kutné Hofie, kterou znal jen z obrázkÛ zafiídí
krámek.
Zatím ãesk˘ ministr vnitra Langr zahfiímal v parlamentû,

Ïe je zapotfiebí uÏ ten exodus VietnamcÛ ukonãit a
pokud nûktefií nemají práci, aÈ se vrátí co nejrychleji
tam, odkud pfii‰li, dokonce, Ïe jim i letenku zaplatí. A
cel˘ parlament zvolal jako jeden muÏ: „Tak, tak!“ a pan
Hue doÏije v rodném Vietnamu.
KdyÏ v den 220. v˘roãí pádu Bastily, zfiejmû symbolicky

jako pfiíspûvek na oslavu lidsk˘ch práv, zavedla
kanadská vláda víza pro Mexiãany a âechy, byl z toho
v ãeském parlamentu poprask. Po‰kodí to pfiece
obchodní vztahy mezi zemûmi, hlavnû pro ãeské
podnikatele.
Jak víme, kdyÏ dva dûlají totéÏ, není to totéÏ. Îe

zpfiísnûní podmínek pro Vietnamce také po‰kodí
vzájemné obchodní vztahy, na to se tehdy nikdo nikoho
neptal, protoÏe se jednalo hlavnû o vietnamské
podnikatele. 14. ãervence 2009 se opût ukázalo, Ïe
v‰echny dohody o solidaritû s EU jsou stejnû platné
jako ãeskoslovenské dohody se západními mocnostmi
pfied Mnichovem.
âe‰i nemohou zavést víza pro Kanaìany jako pfied

léty, protoÏe dnes patfií do Schengenského prostoru,
kter˘ umoÏÀuje voln˘ pohyb mezi jednotliv˘mi zemûmi.
Zbyteãn˘ byl tedy poprask, Ïe nûkdo má jen kanadsk˘
pas a nebude moci do âeské republiky. Pfii krátkodobém
pobytu zavedení ãesk˘ch víz KanaìanÛm nehrozí. Na
znamení váÏnosti situace odvolali âe‰i svého
velvyslance pana Îebrakovského z Kanady a uvalili
víza alespoÀ pro diplomaty. (·koda, Ïe se tak nestalo,
kdyÏ âeské republice patfiilo pfiedsednictví v EU.)
Stále je totiÏ základní rozdíl v my‰lení politikÛ v âeské

republice a zde v Kanadû. KdyÏ jsem se pfii loÀské
náv‰tûvû zeptal premiéra Topolánka, jestli se nechce
nûãemu od kanadského systému pfiiuãit, odpovûdûl,
pouÏiji-li jemného v˘razu, nasupenû, Ïe nechce. Kdyby
si nebyl tak jist˘ svou státnickou velikostí, mohl se
dovûdût, Ïe s pfiistûhovalci se zde jedná na rozdíl od
âeské republiky slu‰nû, nemusejí se pravidelnû hlásit
na úfiadech, obstarávat si nesmyslná potvrzení a mají
skuteãnû pfiíleÏitost zaãít od zaãátku. Dále se mohl
dovûdût, Ïe se do sociálnû citlivého resortu nejmenuje
ãlovûk, kter˘ je znám sv˘mi extrémními protirómsk˘mi
názory, jako byl b˘val˘ pfiedseda lidovcÛ, dále, Ïe je
nepfiípustné, aby se provádûla exekuce na sociálních
dávkách a Ïe v‰ichni lidé, aÈ jsou jakékoliv barvy pleti,
jsou chránûni zákonem, takÏe mohou bezpeãnû chodit
po ulici. Tehdy se je‰tû âeská republika mohla nûco
pfiiuãit, aby se ãást populace cítila bezpeãnû. Tehdy se
dalo je‰tû pfiedejít rasistick˘m akcím v Litvínovû, v Ústí
a jinde. Místo toho, aby parlament bojoval proti xenofobii,
snaÏil se v‰e zamést pod koberec.
V âeské republice se totiÏ zákony oh˘bají, aby

vyhovovaly ekonomick˘m potfiebám ãi zájmÛm velk˘ch
korporací proti jednotliv˘m obãanÛm. Stalo se pfied
ãasem jednomu mému známému, Ïe pfii‰li dva pánové
z âEZu (âeské energetické závody) a fiekli, Ïe má

po‰kozenou plombu u elektromûru a Ïe musí zaplatit
30 000 Kã pokutu. Soudil se, odvolával. Nic to
nepomohlo. Zákon jiÏ tuto problematiku o‰etfiil. I kdyÏ
je elektromûr na vefiejném místû, pfiesto je zákazník za
nûj odpovûdn˘. Po ãase se zjistilo, Ïe to byly bûÏné
zpÛsoby pracovníkÛ âEZu. Nevím, jestli se nadále tyto
praktiky pouÏívají, ale rozhodnû se zákon nezmûnil.
Jin˘ zákon fiíkal, Ïe velké spoleãnosti musí sloÏit

urãitou garanci u âeské obchodní banky. Analytici pro
odhalování korupce v‰ak zjistili, Ïe garance byla sloÏená
u jiného penûÏního ústavu. KdyÏ se podívali zpût do
zákoníku, aby z toho vyvodili závûry, zjistili, Ïe zákon
byl zmûnûn. Ze zákona vypadla ãtyfii slÛvka u âeské
obchodní banky a bylo vymalováno. Peníze se mohly
sloÏit u malého penûÏního úfiadu, kter˘ ovládala tato
korporace.
Premiér Topolánek pfiijel do Kanady s geniálním

my‰lenkou, Ïe pouãí o skvûlém ãeském systému
novelizací zákonÛ své kanadské protûj‰ky. V pfiípadû,
Ïe sem emigruje pfiíli‰ mnoho RómÛ, je zapotfiebí
nikoliv fie‰it pfiíãinu, proã emigrují, ale zmûnit kanadské
zákony a tûmi jim to zakázat.
Kanada byla známá nikoliv jako sociální zemû: nebyla

zde tak dlouhá dovolená, nezamûstnanecká podpora,
skuteãnû aÏ komicky zní souãasn˘ poÏadavek unií, Ïe
si zamûstnanci mohou stfiádat do penze dny, které si
nevyberou z nemocenské, do dÛchodu se odcházelo
mnohem pozdûji neÏ jinde, penze nebyly vysoké,
sociální podpora byla niÏ‰í neÏ v Evropû, ale jako
zemû, která pomáhala uprchlíkÛm. AÈ jiÏ to byli ãerno‰i
v 19. století ãi politiãtí uprchlíci pfied druhou svûtovou
válkou nebo pfied komunismem v padesát˘ch letech,
Kanada jim poskytla azyl stejnû jako âechoslovákÛm
po roce 1968, chilsk˘m emigrantÛm utíkajícím pfied
Pinochetem, americk˘m dezertérÛm, VietnamcÛm
prchajícím na lodi koncem sedmdesát˘ch let, ãi
stoupencÛm Solidarity po vyhlá‰ení stanného práva
generálem Jaruzelsk˘m. Pokud nûkdy na toto poslání
zapomnûla (napfiíklad nedostateãná solidarita se Ïidy
utíkajícími pfied Hitlerem), vÏdy to bylo národním
traumatem, s kter˘m se tûÏce vypofiádávala.
âe‰tí Rómové a Mexiãané utíkající pfied zloãinci

rozhodnû nejsou pro tuto zemi takovou ekonomickou
zátûÏí, aby si kvÛli tomu mûla niãit reputaci, kterou si
budovala dlouhá desetiletí. Problémem je, Ïe se v
posledních dvaceti letech ponûkud zmûnily hodnoty.
Zemû dodrÏující lidská práva je nûco jako bílá vrána
mezi hejnem vrabcÛ a neví, co se svou odli‰ností. Tím,
Ïe kolem sebe vybuduje klec v‰ak nic nevyfie‰í,
obzvlá‰tû, kdyÏ mfiíÏ v kleci bude natolik prostupná, Ïe
vût‰í pták nebude moci ven, ale vrabci budou moci
dovnitfi a podle potfieby Ïrát zrní, na které si vrána dûlá
nárok.
Exodus od doby MojÏí‰ovy má dva problémy: prvním

je, Ïe faraon nechtûl pustit Izraelity ze zemû, dokud ho
nepostihlo deset ran egyptsk˘ch; druh˘m bylo, Ïe
pÛvodní obyvatelé nechtûjí vpustit do zaslíbené zemû
vyvolen˘ lid.
Do roku 1989 jsme volali po strÏení Berlínské zdi,

která rozdûlovala svût. Nyní stavíme zdi nové: v âechách
proti VietnamcÛm, na Slovensku proti UkrajincÛm, v
Kanadû proti RómÛm, v USA proti MexiãanÛm a v
Izraeli proti ArabÛm.

V‰echny mají logické oprávnûní, jen si nejsem jist, Ïe
je to v pofiádku z hlediska lidsk˘ch práv…
Ale tato kategorie uÏ dávno vy‰la z módy, vÏdyÈ od

pádu Bastily uplynulo 14. ãervence 2009 pln˘ch 220
let.

Ale‰ Bfiezina
***


