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Dopoledne na konzulátu - i senátofii se nûkdy zapotí
Bylo to jako z nûjakého Formanova filmu.
Venku 38°C a krajané, pracovníci konzulátu
a velvyslanectví spolu s delegací senátu
vãele s pfiedsedou stálé komise senátu pro
krajany Ïijící v zahraniãí Tomá‰em
Grulichem, senátorem Pavlem âáslavou,
senátorkou Alenou Poláãkovou a tajemnicí
Marií ·rámkovou mífií do patnáctého patra
budovy na rohu Bloor a Yonge v Torontu.
Na ‰tûstí za dvefimi je ãekala pûknû

vychlazená místnost, káva a studená voda,
která byla v tomto poãasí k nezaplacení.
Trochu vadilo, Ïe delegace byla
jednobarevná, ãili modrá, sloÏená z ãlenÛ
ODS. Nebyli jsme proto svûdky nûjaké
boufilivé diskuse. Setkání zahájil generální
konzul Vladimír Ruml a velvyslanec Karel
Îebrakovsk˘ vzpomnûl na Evu Seilerovou,
která zemfiela koncem minulého mûsíce ve
Winnipegu.  dále uvítal hosty a ti se nám
pfiedstavili a sdûlili, proã mají zájem o práci
s krajany. Alena Poláãková zdÛraznila, Ïe je
z generace, která byla postiÏena odchodem
fiady pfiátel a to ji pfiimûlo k tomu, Ïe se
zaãala zajímat o Ïivot krajanÛ. Senátor
Grulich shrnul problematiku do nûkolika
bodÛ:
1. Je to Ïádost o zru‰ení KSâ. Zákaz KSâ

vláda podporuje, ale právnû je to
neprÛchodné.
Dovolím si zde komentáfi, Ïe jsem

nepfiítelem jak˘chkoliv politick˘ch zákazÛ,
protoÏe ty mohou fungovat pouze doãasnû.
Spí‰e mnû vadí vytváfiení nostalgie po
star˘ch dobr˘ch ãasech, komunistické

seriály a jejich promítání v televizi. Vytváfií se
tak nepravdiv˘ obraz doby. DÛleÏitá je
podpora lidem, ktefií proti komunistickému
reÏimu bojují napfiíklad v âínû. RovnûÏ je i
dÛleÏité pfiipomínat si nacistickou okupaci,
coÏ se letos stalo pfiipomínkou Lidic a
heydrichiády.
2. Problém restitucí, kter˘ se hlavnû t˘ká

ãesk˘ch obãanÛ v USA, ktefií ztratili obãanství
a restituce byly vázány právû na ãeské
obãanství.

3. Zemûdûlsk˘ majetek a vlastnictví pÛdy.
Zde se naráÏelo hlavnû na druÏstevní
pozemky.
4. U korespondenãní volby je proti hlavnû

sociální demokracie. Místopfiedseda strany
Jifií Dienstbier mlad‰í tvrdí, Ïe by mohlo dojít
k zneuÏití, ale v souãasnosti je novela
pfiipravena a mohla by b˘t pfiijata pfied
podzimními volbami do senátu.
5. Oãekává se i zmûna v zákonû o dvojím

obãanstvím. ProtoÏe pfii souãasném

uplatÀování zákona âeská republika ztrácí
ãást obyvatelstva, která nabyla zku‰enosti v
zahraniãí. Zákon neodpovídá situaci v
diaspofie.
V diskusi pak Josef âermák zmínil problém,

Ïe âeská televize má k dispozici program o
âe‰ích a Slovácích v Kanadû. Zatímco
slovenská televize jiÏ podobnou verzi
odvysílala, ãeská nikoliv. TûÏko v‰ak mÛÏe
vláda nebo parlament nakazovat
vefiejnoprávní televizi, co má vysílat a co ne.
V dal‰í diskusi se hovofiilo o ‰kolství a v˘uce

ãeského jazyka v zahraniãí. Situace je
odli‰ná v rÛzn˘ch zemích. V ekonomicky
vyspûlej‰ích krajinách mohou dûti jezdit na
prázdniny k pfiíbuzn˘m, zatímco tfieba z
v˘chodní Evropy je to nároãnûj‰í. Také je
rozdíl mezi dûtmi v JiÏní Americe a napfiíklad
ve Spojen˘ch státech a v Kanadû, jak
pfiipomnûla senátorka Alena Poláãková.
Unikátem je Torontská univerzita, která
ãe‰tinu vyuãuje. Ministerstvo zahraniãí v‰ak
také zfiizuje kurzy ãe‰tiny v Dobru‰ce.
DÛleÏité by bylo vytvofiit oddûlení pro migraci,
které by fie‰ilo souãasnû problém emigrace
i imigrace.
Jak jiÏ jsem se zmínil, ‰koda, Ïe delegace

byla právû jednobarevná, takÏe nemohlo
dojít k v˘mûnû názorÛ mezi jednotliv˘mi
úãastníky a pokud jsou nûjaké problémy, je
to díky té druhé stranû, která bohuÏel v
Torontu na setkání nebyla. Pfiesto právû
dobfie víme, Ïe v otázce dvojího obãanství to
byla ODS v ãele s prezidentem Klausem,
která dvojí obãanství odmítala. VÏdyÈ to byl
Václav Klaus, kter˘ v Torontu geniálnû
srovnal otázku obãanství s tûhotenstvím a
nutno pfiipomenout, Ïe mu krajané na
Masaryktownu zatleskali. Pokud by se za
pÛsobení souãasné vlády alespoÀ tento
zákon zmûnil a pfiispûla k tomu torontská
náv‰tûva, pak cesta na konzulát, byÈ s
vyplazen˘m jazykem, mûla smysl.

Ale‰ Bfiezina
***

Z návštěvy senátorů v Torontu: Pavel Čáslava, Alena Poláčková, Tomáš Grulich, velvyslanec Karel

Žebrakovský a gen. konzul Vladimír Ruml


