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PÅ™átelé, dovoluji si vám nabídnout zajímavé srovnání: Romy s Vietnamci. Vietnamská men&scaron;ina k nám
pÅ™i&scaron;la pÅ™ed pár desetiletími. NauÄ•ili se Ä•esky. Ne&scaron;kemrali na sociálce, ale sami se o sebe starali
(neznám Vietnamce na podpoÅ™e). StejnÄ› jako Cikáni si se zákonem moc nelámou hlavu (celní a daÅˆové úniky,
poru&scaron;ování autorských práv), ale pracují, Å¾iví svoje rodiny, starají se.
Jejich dÄ›ti (druhá generace) uÅ¾ umí perfektnÄ› Ä•esky, ve &scaron;kolách jsou to pÅ™eváÅ¾nÄ› premianti... ÄŒe&sca
Vietnamci uÅ¾ rozhodnÄ› na trÅ¾nicích pracovat nebudou. Kdo máte dÄ›ti &scaron;kolou povinné Ä•i studenty, jistÄ› mi to
potvrdíte. Mladé ÄŒecho-Vietnamce najdete na gymnáziích Ä•i vysokých &scaron;kolách.
NÄ›co pro zajímavost, od nás:
kousek od stÅ™edu mÄ›sta, na ÄŒerveném vrchu, si jeden Vietnamec zaloÅ¾il provozovnu. ZamÄ›Å™il se Ä•istÄ› jen na kned
houskové, bramborové a ovocné. ZamÄ›stnává Ä•tyÅ™i kousky Ä•eských Å¾en, jedna kuchaÅ™ka a dal&scaron;í jsou pomocn
Velice slu&scaron;ná technologie - knedlíkovary a podobnÄ›. Po Ústí se to rozkÅ™iklo a on má k&scaron;eft, Å¾e to nestíhá.
JezdÄ›j si k nÄ›mu i kuchaÅ™i ze spousty ústeckých restaurací: dÄ›lají je totiÅ¾ opravdu &scaron;piÄ•kovÄ› a za docela slu&sc
peníz. Å½enský jsou spokojený, dobÅ™e je platí a oni mu odevzdávají také velice slu&scaron;nou práci. (DobÅ™e vÄ›dí, Å¾e ja
zaÄ•nou mrvit, tak na to oni tvrdÄ› doplatí.) Podlehl jsem ústní reklamÄ›, byl jsem si je taky koupit a fakt - knedlíky vod
maminky, nemá to chybu!
Romové s námi Å¾ijí uÅ¾ stovky let. Ov&scaron;em stejnou dobu mají nálepku zlodÄ›jíÄ•kÅ¯ a
nemakaÄ•enkÅ¯. ÄŒesky se (aÅ¾ na vzácné výjimky) poÅ™ádnÄ› nenauÄ•ili. Jejich dÄ›ti ve &scaron;kolách propadají. Sotva s
vyhrabou z plínek, kradou na co pÅ™ijdou. PÅ™eváÅ¾nou vÄ›t&scaron;inu jich Å¾ivíme ze svých daní. Mimo jiné - dodnes nikd
pÅ™esnÄ› nespoÄ•ítal, kolik jich je, kolik z nich skuteÄ•nÄ› pracuje, a kolik jich vegetuje na sociální podpoÅ™e... Nemluvím ani
tom, kolik moc rÅ¯zných aktivistÅ¯, sdruÅ¾ení, spolkÅ¯ atd. je ustaveno kvÅ¯li &bdquo;Å™e&scaron;ení romské otázky". NÄ›kde
jsem zaslechl, Å¾e se na Å™e&scaron;ení této otázky vydává 12 miliard...
Je&scaron;tÄ› bych se chtÄ›l zmínit o té jejich
povÄ›stné lásce k dÄ›tem. Zhruba pÄ›t minut pomalé chÅ¯ze od mého bydli&scaron;tÄ› je DÄ›tský domov StÅ™ekov, nedávno
slu&scaron;nÄ› zrekonstruován a roz&scaron;íÅ™en. ObÄ•as vídám chovance na vycházce, odhaduji tak 90% jsou malí
Romové. ObÄ•as jim nÄ›co donesu, naposledy pÅ™ed Vánoci jsem tam odtáhnul rÅ¯zné panenky a spoustu hraÄ•ek po
KateÅ™inÄ›. Tak jsem se taky poptal, co a jak, jak se mají, dÄ›tiÄ•ky. A co jsem se dozvÄ›dÄ›l: &bdquo;Pár jejich rodiÄ•Å¯ v krim
na vÄ›t&scaron;inu z nich se nepÅ™ijde tÅ™eba podívat celý rok (nebo taky dva) vÅ¯bec nikdo. NehledÄ› na to, Å¾e vÄ›t&scaro
ani nevíme, kdo jejich rodiÄ•e jsou a kde se zdrÅ¾ují."
Nevím, proÄ• za tyto cikánské matky tak bojuje advokátka paní Klára
Samková... Franta Bou&scaron;ka
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