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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Setkání v horském hotelu
Po lednu, kdy poãasí niãím nepfiipomínalo
kanadskou zimu, se teplomûr dostal koneãnû
nejen pod bod mrazu, ale dokonce na
dvojcifernou hodnotu. Mám tohle poãasí rád
a pfiipomíná mi zimu na horách. Aãkoliv
jindy ãtyfiiadvacetikilometrovou vzdálenost
na Masaryktown absolvuji na kole, tentokrát
jsem musel nasadit gumy. Vlastnû pfiesnûji
fieãeno jet autem, protoÏe v˘raz nasadit gumy
se t˘kal spí‰e jízdy taxíkem. MoÏná, Ïe by ten
taxík byl lep‰í nápad, protoÏe pfii tûch mínus
tfiinácti pfiimrzaly ruce i k volantu a ulice byly
nezvykle prázdné.
Masaryktown mi pfiipadal jako horská
vesnice jiÏ v záfií 1981, kdyÏ jsem sem s
doktorem Jefiábkem pfiijel poprvé a tohoto
pocitu jsem se nezbavil ani po ‰estadvaceti
letech v Torontû a devíti letech práce na
Masaryktownu a tento pocit mám hlavnû v
zimû, kdy pohled na zasnûÏené stránû z oken
v restauraci Praha pfiipomíná pohled ze
zamrzl˘ch oken horské chaty.
Tentokrát to bylo jako v detektivce od Agathy
Christie. Se‰li jsme se zde zástupci
torontsk˘ch ãesk˘ch médií se zástupci
konzulátu, kromû dosavadního konzula Petra
Mikysky zde byl i novû jmenovan˘ generální
konzul Mgr. Richard Krpaã, kter˘ nás vlastnû
na tuto horskou chatu pozval. ·lo tedy o
jakousi tiskovou konferenci s obûdem nebo o
obûd s tiskovou konferencí. Ale také o to, aby
nov˘ konzul poloÏil kvûtiny u pomníku
obûtem komunismu, ãímÏ také dal
symbolicky najevo, Ïe mu otázka lidsk˘ch
práv není lhostejná.
PfiestoÏe kaÏdému z nás ‰lo zfiejmû o nûco
jiného, pan Janeãek z Kanadsk˘ch listÛ kladl
dÛraz na rÛzné emigrantské pikantérie a jeho
pfiíbûhy s urnami naprosto zapadaly do ducha
detektivek Agathy Christie. Markéta
Slepãíková z televizního programu Nová vize
spí‰e kladla dÛraz na to, aby rozhovor byl
nadãasov˘ a v neutrálním prostfiedí. Jan
Rotbauer z Nového domova se hlavnû zajímal
o situaci krajanÛ ve vztahu ke konzulátu, coÏ
byl ostatnû i mÛj zájem. Nov˘ generální
konzul Richard Krpaã v úvodu zdÛraznil, Ïe
pfiestoÏe poãet krajanÛ pfii posledních volbách
nebyl velk˘, vlastnû rozhodli volby a o tom,
jaká vláda je dnes v âR a získali tak obrovsk˘
kredit. Je nutné tedy této skuteãnosti vyuÏít a
vyjednávat nyní o korespondenãní volbû,
aby mohli volit v‰ichni krajané. Dodal, Ïe
nejen v âeské republice byly v˘sledky voleb
velice tûsné, ale i napfiíklad v roce 2000 ve
Spojen˘ch státech a nedávno v Itálii.
Dále jsme se dozvûdûli, Ïe pochází z
v˘chodoãeského Vamberku, vystudoval
práva na Masarykovû univerzitû v Brnû a v
první polovinû devadesát˘ch let strávil pÛl
roku v Torontu. V roce 1996  postgraduálnû

studoval na univerzitû v anglickém Hullu. Je
odborníkem v oblasti mezinárodního práva,
humanitárního práva a lidsk˘ch práv. V
oblasti lidsk˘ch práv pÛsobil do roku 1999. V
letech 1999 aÏ 2004 byl jako vedoucí
konzulárního oddûlení ve Washingtonu. Po
návratu pÛsobil jako zástupce tiskového
mluvãího a pozdûji jako mluvãí ministerstva
zahraniãí. Je Ïenat, má dva syny.  Jeho
manÏelka je Ameriãanka ãínského pÛvodu,
pracuje jako finanãní analytiãka. Rád lyÏuje,
lyÏovat nauãil i své malé dûti, hraje golf, má
rád vodáctví a horolezectví. Z hudby má rád
rock, hlavnû Davida Bowieho a Pink Floydy.
Z literatury amerického spisovatele Williama
Styrona (1925 - 2006) a George Orwella
(1903-1950). Ze souãasn˘ch filmÛ se mu
líbil Borat a korejsk˘ film Ostrov. Z ãesk˘ch
filmÛ miluje Menzelovy PostfiiÏiny a Herzova
Spalovaãe mrtvol.
Na dotaz, co by chtûl jako generální konzul
prosadit, jsme se dozvûdûli, Ïe by chtûl, aby
po Torontû jezdily ãeské tramvaje znaãky
·KODA, v nichÏ se budou usmívat ãe‰tí
turisté, ktefií sem pfiijedou bez víz, a Ïe ãe‰tí
obãané, ktefií zde Ïijí budou moci
korespondenãnû volit. Jsou to tfii oblasti, které
chce podporovat: ekonomii, korektní, ale
spravedliv˘ vztah s kanadskou
administrativou a podpora zdej‰í krajanské
komunity.

Pak koneãnû zÛstal ãas i na rozhovor.
Nejprve jsem se vrátil k otázce lidsk˘ch práv.
V této otázce si nelze odmyslet situaci se
zavedením víz a pfiíchodem RomÛ do Kanady
v roce 1997. Jak se nov˘ konzul dívá na tuto
událost…
RK: Romové jsou zrovna tak ãe‰tí obãané
jako kaÏd˘ dal‰í ãlen krajanské komunity,
kter˘ má ãesk˘ pas. Budeme se snaÏit jim
vyjít vstfiíc, i té ãásti romské komunity, která
ode‰la v roce 1997. Budeme se zajímat i o
jejich potfieby vÛãi âeské republice. Osobnû
si myslím, Ïe v romské komunitû by byl vût‰í
zájem o to, aby pfiijely romské kapely neÏ
rom‰tí pfiedáci. Vzhledem k tomu, Ïe mám
romskou hudbu velmi rád, tak si myslím, Ïe
by se nám mohlo podafiit dovézt sem paní
Bílou nebo Toã kolotoã ãi kohokoliv jiného.
ABE: Kde vidíte hlavní dluhy âeské
republiky vÛãi krajanÛm?
RK: Pro mne jako generálního konzula bude
nesmírnû dÛleÏité naslouchat a na základû
toho, co usly‰ím, bude pro mne moÏné pak
odpovûdût. Je jasné, Ïe hlavní neuralgické
body jsou otázky t˘kající se dvojího
obãanství, otázka restitucí, otázka
korespondenãní volby. Jsou to otázky, kter˘m
se rád budu vûnovat.
ABE: Krajané mají velice ãasto pocit, Ïe v
právní oblasti se jim nemûfií stejn˘m
metrem…

RK: Stav ãeské justice není ideální, ale
odpovídá stavu spoleãnosti, v kterém tato
spoleãnost je po sedmnácti letech od pádu
komunismu. Ale pokud byste se zeptal
napfiíklad Francouze, jak hodnotí
francouzskou justici, pak byste dospûl k
podobnému zji‰tûní. MoÏná, Ïe jsou podobné
problémy i zde v Kanadû.
ABE: Pro mnohé krajany, ktefií pfii‰li po
sametové revoluci, je zásadní otázka
dvojího obãanství…
RK: Mûl by se vyuÏít mandát, kter˘ krajané
mají po posledních volbách. Pokud této
situace krajané vyuÏijí, mohou fie‰it nejen
tuto, ale fiadu dal‰ích otázek.
ABE: Toronto bylo kulturním centrem
emigrace. Bylo zde nakladatelství
manÏelÛ·kvoreck˘ch, je zde snad nejvût‰í
sbírka samizdatÛ; co mÛÏe konzulát udûlat
v této oblasti?
RK: Jsme stále limitováni finanãními
podmínkami, ale mohu vám slíbit, Ïe kultura
bude vedle ekonomie naprostou prioritou pfii
práci konzulátu. Chtûli bychom tfieba
uspofiádat koncert PlastikÛ v Torontu k
ãtyfiicátému v˘roãí roku 1968. Ideální datum
by bylo v srpnu roku 2008. Poãítám také s
tím, Ïe se budou promítat ãeské filmy na
konzulátu, nejen pro ãeskou vefiejnost, ale i
pro Kanaìany. Rok 2008 bude dÛleÏit˘ z
pohledu tûch osmiãek.
ABE: V tomto roce zde bude MS v kopané
juniorÛ.  Pfií‰tí rok zde má b˘t MS v
hokeji…
Obou událostí se zúãastní âR, jak se na
tyto událost pfiipravuje konzulát?
RK: ZáleÏí na tom, kolik fanou‰kÛ pfiijede a
jak situaci vyhodnotíme s velvyslanectvím a
konzulátem v Montrealu. Také záleÏí na tom,
kde se zápasy ãeského t˘mu budou hrát.
Budeme se snaÏit poskytnou základní sluÏby,
pokud by do‰lo i k nepfiíjemn˘m událostem
jako ztráta pasu ãi ztráta penûz atd. Budeme
ov‰em k dispozici pro jakékoliv reprezentaãní
úãely. Pokud to bude moÏné, zúãastníme se i
jednotliv˘ch zápasÛ, ale to záleÏí na
organizátorech, zda nás pozvou.
Odpoledne na Masaryktownu se nach˘lilo
ke konci, mráz nepolevil. Pokud by nûkdo
ãekal, Ïe do‰lo k nûjakému rozuzlení detektivky
od Agathy Christie, tak k tomu nedo‰lo.
Jednalo se o první poznávání a o první dojmy,
ale jiÏ nyní máme pocit, Ïe konzulát zde v
Torontû je souãástí na‰eho Ïivota. Je to nûco,
co nám dlouhá léta scházelo a doufejme, Ïe
torontsk˘ konzulát obohatí Ïivot nejen
krajanÛ, ale Ïe bude i souãástí Ïivota rodil˘ch
KanaìanÛ.

Ale‰ Bfiezina
***—

Generální konzul Mgr. Richard Krpač pokládá věnec u pomníku

věnovanému Obětem komunismu.


