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AHOJ, TADY EMIL!
NedÄ›le, 09 prosinec 2018

V roce 1982 jsem nelegÃ¡lnÄ› emigroval do Kanady. NelegÃ¡lnÄ› znamenÃ¡, Å¾e jsem v MontreÃ¡lu opustil s manÅ¾elkou letad
ÄŒS aeroliniÃ- pÅ™i mezipÅ™istÃ¡nÃ-, a to - jiÅ¾ bez nÃ¡s - pokraÄ•ovalo na Kubu. Byli jsme jedinÃ-. Kanada nÃ¡m dala povo
doÄ•asnÃ©mu pobytu, a informaci, starej se sÃ¡m o sebe. PracovnÃ- povolenÃ- jsme dostali aÅ¾ za mÄ›sÃ-c. PenÄ›z jsme mÄ
na tÃ½den pobytu a nikoho jsme v KanadÄ› neznali.

NynÃ- posunu svÃ© vyprÃ¡vÄ›nÃ- o 20 let.
VÅ¡echny strasti zaÄ•Ã¡tku jsme zdÃ¡rnÄ› pÅ™eÅ¾ili. Vedl jsem svou vlastnÃ- firmu a
zamÄ›stnÃ¡val asi patnÃ¡ct lidÃ-. Kanada po roce 1990 pÅ™estala pÅ™ijÃ-mat â€žpolitickÃ©â€œ
uprchlÃ-ky. BohuÅ¾el, k mÃ©mu zklamÃ¡nÃ-. Do tÃ© doby totiÅ¾ PolÃ¡ci a ÄŒeÅ¡i z vÄ›tÅ¡ÃÄ•Ã¡sti tvoÅ™ili mÅ¯j pracovnÃ- tÃ½m. RÃ¡d podotÃ½kÃ¡m, Å¾e mÃ¡m na nÄ› ty nejlepÅ¡ÃvzpomÃ-nky.

Asi vÃ¡s zajÃ-mÃ¡, co jsem dÄ›lal. UklÃ-zel
jsem. DaÅ™ilo se mi najÃ-t tolik prÃ¡ce, Å¾e jsem to nestÃ-hal sÃ¡m, a tak jsem se
stal podnikatelem. MÄ›l jsem smlouvu s velkÃ½mi sportovnÃ-mi kluby, restauracemi,
bankami, kostely a stavebnÃ-mi firmami. MÅ¯j plÃ¡n byl otevÅ™Ã-t si restauraci, ale
pÅ™Ã¡nÃ- a skuteÄ•nost Ä•asto nejde ruku v ruce.

KdyÅ¾ zaÄ•ali z ÄŒech prchat CikÃ¡ni,
nestaÄ•il jsem zvedat telefony. ShÃ¡nÄ›li prÃ¡ci. MÄ›l jsem dohodu s jednou stavebnÃfirmu, kterÃ¡ pracovala pro pojiÅ¡Å¥ovnu a opravovala domy po poÅ¾Ã¡rech. KdyÅ¾ potÅ™ebovali
lidi na mimoÅ™Ã¡dnou prÃ¡ci, volali mÄ›. Dali mi vÄ›dÄ›t vÅ¾dy pÃ¡r dnÃ- dopÅ™edu.

Nebylo to jednoduchÃ©, mÄ›l jsem v
rezervÄ› dlouhÃ½ seznam zÃ¡jemcÅ¯, ale sehnat nÄ›kdy do Ä•tyÅ™ dnÅ¯ dvanÃ¡ct lidÃ-, mÄ›
dalo sakramentsky zabrat, a to jsem volal i na pracovnÃ- ÃºÅ™ad. StavebnÃ- firma
ale platila krÃ¡lovsky, a tak jsem telefonickÃ© galeje zkousl. Byl jsem za svÃ©
zamÄ›stnance zodpovÄ›dnÃ½ a vÄ›Å™il jsem jim. Jednou, pÅ™i stÄ›hovÃ¡nÃ- nÃ¡bytku z
vyhoÅ™elÃ©ho domu, jsem v noÄ•nÃ-m stolku naÅ¡el snad kilo zlatÃ½ch cetek. (Nejsem si
jist, zda by mi to ti snÄ›dÃ- chlapci nahlÃ¡sili.) PÅ™i tomto nÃ¡boru zamÄ›stnancÅ¯ jsem se
seznÃ¡mil s Emilem. Byl to pÄ›taÄ•tyÅ™icÃ¡tnÃ-k, mohutnÃ½ chlap, vyuÄ•en byl kuchaÅ™em.
Jeho Å¾ena byla CikÃ¡nka. Asi po dvou mÄ›sÃ-cÃ-ch, kdyÅ¾ jsem si zÃ-skal jeho dÅ¯vÄ›ru,
mi vyprÃ¡vÄ›l svÅ¯j pÅ™Ã-bÄ›h.

Emila komunisti zavÅ™eli i s tÅ™emi
komplici na Å¡estnÃ¡ct let za plÃ¡novanÃ½ Ãºnos letadla. CelÃ½ malÃ©r se stal prÃ½
obyÄ•ejnÃ½m nedorozumÄ›nÃ-m. V restauraci se bavili o Ãºnosu letadla na zÃ¡kladÄ›
zprÃ¡vy v novinÃ¡ch, Å¾e nÄ›kdo nÄ›kde Ãºnos letadla provedl. DÃ-k vÄ›tÅ¡Ã-mu mnoÅ¾stvÃpiva se pÅ™eli, kdo a jak by Ãºnos provedl. TeoretickÃ¡ debata o Ãºnosu skonÄ•ila
tÃ-m, Å¾e pÅ™ijel policejnÃ- anton a z vÄ›zenÃ- se dostali ven aÅ¾ za dlouhou dobu.

Po sametovÃ© revoluci vlÃ¡da Emilovi
zaplatila tÅ™i sta tisÃ-c korun odÅ¡kodnÃ©ho. Za krÃ¡tkÃ½ Ä•as se ale octnul ve vÄ›zenÃznovu. TentokrÃ¡t za prodej bytÅ¯, kterÃ© nevlastnil.
Po nÃ¡vratu mÄ›l jiÅ¾ novÃ½ plÃ¡n.
Majitelem svÃ© obchodnÃ- firmy udÄ›lal Ä•lovÄ›ka, kterÃ½ byl na hranici svÃ©prÃ¡vnosti.
Nakoupili na fakturu televizory v hodnotÄ› pÄ›t milionÅ¯, pak je obratem prodali a
fakturu nezaplatiliâ€¦
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KdyÅ¾ mu byla v ÄŒechÃ¡ch horkÃ¡ pÅ¯da pod
nohama, odjel se svou snÄ›dou druÅ¾kou a jejÃ-m synem na cestu kolem svÄ›ta.
PoslednÃ- zastÃ¡vka byla v Karakasu. PenÄ›z jiÅ¾ mÄ›l mÃ¡lo a vrÃ¡tit se do ÄŒech
nemohl. SvÄ›tovÃ© zprÃ¡vy hovoÅ™ily o diskriminaci Ä•eskÃ½ch CikÃ¡nÅ¯, kterÃ© Kanada
vÃ-tÃ¡ s otevÅ™enou nÃ¡ruÄ•Ã-. DÃ-ky svÃ© snÄ›dÃ© druÅ¾ce zakoupil letenky do Kanady. Zde
jim imigraÄ•nÃ- ÃºÅ™ad ihned zajistil byt a sluÅ¡nou Ä•Ã¡stku na stravu.

Emilovo obchodnÃ- talent naÅ¡el zakrÃ¡tko
v mÃ-stnÃ-m bankovnictvÃ- chybiÄ•ku. Pokud uloÅ¾il v bance na svÃ© konto Å¡ek, kterÃ½
obdrÅ¾el jako mzdu, mohl si v bankomatu vyzvednout Ä•Ã¡stku do pÄ›ti set dolarÅ¯, i
kdyÅ¾ mÄ›l na svÃ©m kontÄ› pÅ™edtÃ-m â€ž0â€œ. Neskonalou dÅ¯vÄ›ru banky v poctivost kanadskÃ½ch
obÄ•anÅ¯, Emil chvÃ¡lil: zjistil, Å¾e bance ovÄ›Å™enÃ- Å¡eku trvÃ¡ dva aÅ¾ tÅ™i dny. DÃ©le
neÄ•ekal.

Sehnal si komplice, otevÅ™eli si konta
ve vÅ¡ech moÅ¾nÃ½ch bankÃ¡ch a s odcizenÃ½mi i zapÅ¯jÄ•enÃ½mi Å¡ekovÃ½mi knÃ-Å¾kami
vyrazili na dlouhou cestu pÅ™es Kanadu a zpÄ›t. Byli chyceni aÅ¾ nÄ›kde v ManitobÄ›,
kdyÅ¾ jeden z nich si stÄ›Å¾oval bankovnÃ-mu ÃºÅ™ednÃ-kovi, Å¾e ta zatracenÃ¡ â€œmaÅ¡inaâ€œ mu
odmÃ-tÃ¡ vydat penÃ-ze. Za tÃ½den dokÃ¡zali vyzvednout z bankomatÅ¯ osmdesÃ¡t tisÃ-c
dolarÅ¯â€¦

Jednoho dne se mi Emil svÄ›Å™il, Å¾e mÃ¡
starosti. ÄŒeskÃ¡ vlÃ¡da poÅ¾Ã¡dala vlÃ¡du kanadskou o jeho vydÃ¡nÃ-. LÃ-Ä•il mi hrÅ¯zy,
kterÃ© ho v rodnÃ© zemi Ä•ekajÃ-. PÅ™iznal se, Å¾e kdyÅ¾ se opil, volal do ÄŒech
soudkyni, kterÃ¡ jeho pÅ™Ã-pad vyÅ™izovala. PosmÃ-val se jÃ- a nazÃ½val jÃ- hanlivÃ½mi
jmÃ©ny. â€žJestli skonÄ•Ã-m v rukou tÃ½ vochechule, tak se snad z basy, jiÅ¾ nikdy
nedostanu venâ€œ, naÅ™Ã-kal. Rozhodl se proto uprchnout do jinÃ©ho
stÃ¡tu. ZaÅ¡el na pasovÃ½ ÃºÅ™ad, a doÅ¾adoval se vrÃ¡cenÃ- pasÅ¯, kterÃ© jim byly pÅ™i
Å¾Ã¡dosti o azyl odebrÃ¡ny. Byl informovÃ¡n, aby si pasy vyzvedl druhÃ½ den. No, a jeÅ¡tÄ›
ten veÄ•er byl zatÄ•en.

Emilova druÅ¾ka mi telefonovala.
DozvÄ›dÄ›l jsem se od nÃ-, Å¾e Emil mÃ¡ soudnÃ- stÃ¡nÃ- a pustÃ- jej z vÄ›zenÃ-, pokud se
zaplatÃ- soudcem stanovenÃ¡ kauce. Poprosila mÄ›, abych tuto Ä•Ã¡stku zaplatil jÃ¡.
NeÅ¾ jsem se staÄ•il nadechnout a odmÃ-tnout, Å™ekla, Å¾e penÃ-ze pÅ™inese, ale sama
by tÄ›Å¾ko vysvÄ›tlovala, kde je vzala.
Velice nerad jsem jel k soudu. ObdrÅ¾el
jsem pÄ›t tisÃ-c v novÃ½ch stodolarovÃ½ch bankovkÃ¡ch. ObhÃ¡jce se mne zeptal, jak
vysokou Ä•Ã¡stku hodlÃ¡m sloÅ¾it. Å˜ekl jsem Ä•Ã¡stku, s kterou disponuji. ObhÃ¡jce
pohovoÅ™il se soudcem, a ten poÅ¾adovanou Ä•Ã¡stku stanovil v tÃ©to vÃ½Å¡i.

Emil byl prÃ¡vnÃ-kem informovÃ¡n, Å¾e jeho
zÃ¡leÅ¾itost vypadÃ¡ Å¡patnÄ› a doporuÄ•il mu, aby poÅ¾Ã¡dal o azyl jinÃ½ stÃ¡t. Emil tedy
odkoupil od nÄ›koho platnÃ½ kanadskÃ½ pas a vylepÅ¡il se tak, aby byl fotce trochu
podobnÃ½.

Neuplynul ani tÃ½den a Emil si to drandil
po dÃ¡lnici Ä•Ã-slo 5 smÄ›rem k Mexiku s Å™idiÄ•em kamionu, kterÃ½ neodolal jeho
finanÄ•nÃ- nabÃ-dce. (Kde Emil a jeho druÅ¾ka penÃ-ze vzali, nevÃ-m. Mluvili nadÅ¡enÄ›
o jednom starÃ©m muÅ¾i, kterÃ©mu pravidelnÄ› uklÃ-zeli dÅ¯m a vyprÃ¡vÄ›li o svÃ½ch
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potÃ-Å¾Ã-ch novÃ½ch emigrantÅ¯. Daroval jim prÃ½ hodnÄ› penÄ›zâ€¦ SpÃ-Å¡ si ale myslÃ-m, Å¾e
mu Å™Ã¡dnÄ› prohledali stroÅ¾ok.) Z Mexika odletÄ›l do Karakasu, kde mÄ›l
nÄ›jakÃ© znÃ¡mÃ© z doby, kdy byl "jeÅ¡tÄ› ve vatÄ›", jak Å™Ã-kal. Po mÄ›sÃ-Ä•nÃ-m
pobytu se ale cÃ-til opuÅ¡tÄ›n, a kdyÅ¾ se dozvÄ›dÄ›l, Å¾e jeho druÅ¾ka je zpÄ›t v
ÄŒechÃ¡ch, rozhodl se takÃ© vrÃ¡tit. Koupil letenku do VÃ-dnÄ›, kde prÃ½ se mu koukali
i do zadku, ale Å¾e mÃ¡ cizÃ- pas, toho si vÅ¯bec nevÅ¡imli.

Jednou za rok se v telefonu ozvalo: â€žAhoj,
tady Emilâ€œ. NÄ›kolik let se mu daÅ™ilo ujÃ-t pozornosti zÃ¡kona. Byl vypÃ¡trÃ¡n na aÅ¾
dÃ-ky udÃ¡nÃ- rozzlobenÃ© milenky. Za lumpÃ¡rnu s televizemi obdrÅ¾el nepodmÃ-nÄ›nÄ› dva
roky. Potom se Emil na dlouhou dobu odmlÄ•el. VysvÄ›tlil jsem si odmlku tÃ-m, Å¾e
je opÄ›t ve vÄ›zenÃ-. A tak jsem si spoÄ•Ã-tal, Å¾e jen tento
chlapÃ-k se svou druÅ¾kou a jejÃ-m synkem stÃ¡li daÅˆovÃ© poplatnÃ-ky Kanady - za pouhÃ© tÅ™i a pÅ¯l roku jejich pobytu odhadem dvÄ› stÄ› tisÃ-c dolarÅ¯.

Pak pÅ™iÅ¡el listopad roku 2013.
PoslouchÃ¡m zprÃ¡vy a raduji se, Å¾e koneÄ•nÄ› byla ÄŒechÅ¯m zruÅ¡ena vstupnÃ- vÃ-za do
Kanady. NÄ›kolik dnÃ- po tÃ©to potÄ›Å¡ujÃ-cÃ- zprÃ¡vÄ› mi zvonÃ- telefon, a ve sluchÃ¡tku
se ozve: â€žAhoj, tady Emil...â€œ PEPA KOUBA
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