
|,tolllto obraze něčíttt nesmírně trapným. Češi n-ebývali národetn strašpl,tltt,
bývali jsme ochotní jít i proti všem - to by byl mimochodem moc pěkný
název knížky, škoda, že už mi to někdo vyfoukl."

Erazim Kohák,
jeden z nejvýznamnějších soudobých českých filozofů,

který polovinu svého života strávil jako politický uprchlík v exilu

cnost itrlem ze zemi komunismem
elvch pomáhat: ,,}e naší povinností
cmahat, neboť m1, žijeme ve svobodě
robr-tu, zatímco oni snášejí nespra-
;e útrap1,." Slyšel jsem to na vlastní
nohokrát.
i každodenním sledování tisícihla-
1ar-u usilujících dostat se doEvropy za
)u cenu a riskujících při tom všechno
é r-lastního života, a zárovei ochro-
i nejednotnosti evropských politiků
ze všech společenských vrstev, si

rice uvědomuji, že se Evropa dostala
ižovatku mnoha cest. Myslím, že je
rovská výzva k tomu, aby nedošlo
dělení Evropy a rozpadu EU. Země
eho komunistického bloku se uchý-
alibistickému tvrzení, že utečenci se
dostat jen do tradičně boh atých zemí
lní Evropyjako je Německo, Švédsko,
Británie, Francie nebo Rakousko a že
zděiování utečenců podle kvót by se
řídit ekonomickou silou jednotlivých
Samy jsou ochotné přijmout sotva

rorek, čtrnáct set či maximálně dva
lidí. Vyvolává to ve mně ohromnou
,aci, smutek i hněv, že tam buď lidi
li paměť, anebo se ve svém avažo-
dostali na samou hranici egoismu,
bbie a rasismu, jeJi pro ně důležité
r to, z čeho mají sami profit, Na in-
tu jsem si vyhledal úřední statistiky
tších emigračních vln v Evropě od
: druhé světové války (nejsou stopro-
,ě věrohodné, neboť skutečné počty
úíků tehdejší režimyvšemožně tutlaly
skovaly). Z jedné z těchto statistik
ám: V roce 1956, kdy v Mad'arsku
komunisti, emigrovalo odtamtud do
uska 180 tisíc lidí. Nějakýčas pob;livali
luských klášterech, studentských ko-
, hotelích, ubytovnách i v nesčetn}ch

kouska 162 tisíc lidí. Připočteme-li k tomu
i uprchlíky z dobypo roce 1948 a další ze
sedmdesátých a osmdesátých let, přlbliží-
me se k číslu 300 tisíc občanů.

Během vojenského konfliktu na Balkánu
v letech 199I l 1992 přrj alo Rakousko 9 0 tisíc
utečenců. Postupně se mnozí z nich do své
domoviny vrátili, 60 tisíc Bosňanů však
v Rakousku zůstalo natrvalo.

Když slyším, co produkují české či
slovenské politické elity v tom smyslu, jak
směšně malý počet utečenců jsou jejich

lepší cestu, když prostě před realitou tzv.

zdrhli, zatímco ti, kdo zůstali, byli hrdino-
vé, kteří muselivšechno přetrpět. Nalidech
z těchto zemí si dodnes uvědomuji, jak je
komunistická indoktrinace pokřivila. |e
to takové zhoubné podhoubí, jehož obětí
jsou dnes občané ve věku nad 45 let, čest
výjimkám.

V malém Rakousku dnes pracují dese-
titisíce Slovenek a Slováků v pečovatelské
službě. Podobné to je i se středním zdra-
votnickým personálem z Čech, který od-
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Ghtámouú s[ot Uáclau uusttluRí na BennweUu
V sobotu 10. 10. 2015 v 19 hodin vystoupí v kostele Nejsvětějšího Vykupitele na

Rennwegu Chrámový sbor Václav zeStaré Boleslavi (okres Praha-východ).
Stará Boleslav je jedno z nejstarších českých poutních míst s barokním poutním

chrámem Nanebevzetí Panny Marie, kde je uložen ochranný obraz Palladium země
české, a s farní bazilikou sv. Václava, kde byl tento patron České země v 9. století
zav r ažděn. (www. staraboleslav. com)

V roce 1860 byl při chrámech tohoto poutního místa založen Chrámový sbor
Václav, jehož tradici obnovila v r.2007 paní Marie Nohynková, Sbor se účastní
nedělních bohoslužeb kvýznačným příležitostem a církevním svátkům zde i v sou-
sedních farnostech avyvíjí také koncertní činnost doma i v zahraničí. Odr,2012
zpivá píi Národní svatováclavské pouti 28. záři. (wwu,.sborvaclav.cz)

Ve Vídni nás sbor Václav potěší koncertem v českém kostele v sobotu večer (vstup
volný) a v neděli 11, 10, 2015 ve Stephansdomu při mši svaté ve 12 hodin.

Na koncert srdečně zvou Bratři těšitelé z Gethseman při českém kostele na
Rennwegu 63, Vídeň III.
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