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Vaše Excelence, pane velvyslanče,
jak jistě víte, včera skončily Světové dny mládeže, při kterých se kolem papeže Benedikta
XVI. shromáždilo v Madridu více než 1.500.000 mladých z 200 zemí světa.
Před třemi měsíci bylo centrum Madridu obsazeno skupinami protestujícími proti aktuálnímu
systému, příslušníky extrémní levice, squatery a jinými radikálními skupinami, které naplnily
centrum města demagogií, nenávistí a intelektuálním a morálním odpadem. Avšak mladí,
kteří přijali výzvu papeže, naplnili Madrid radostí, mladistvím duchem a zbavili ho šedi.
Nicméně se s Vámi chci podělit o zkušenost moji a sousedů z mé ulice. Je tomu již 37 let, co
bydlím ve čtvrti Retiro na náměstí Doctor Laguna, kde sídlí škola „Escuelas Aguirre“, která
přijala několik stovek mladých z České republiky.
Nikdy na tomto náměstí a nejbližších ulicích jsme neviděli tolik mladých s tak příkladným
chováním: žádný hluk, žádné pokřikování, ani jeden odpadek, plechovky a ani plastové láhve
poházené po zemi. Z oken mého bytu, bydlím ve 12. patře, vidím celý prostor školy, kde byl
stále udržován pořádek a perfektní čistota. Mladé jsem po ránu vídal vycházet s úsměvem
a s očekáváním toho, co zažijí na programu. Večer jsem je vídal s unavenou tváří, ale se
stejným úsměvem a nadšením z toho, co prožili.
Věřte mi, pane velvyslanče, my zdejší obyvatelé jsme nadšení z toho, že jsme mohli sdílet
tento prostor se stovkou českých mladých, kteří byli příkladem dobrého vychování, respektu,
vlastenectví a radosti. Vy a celá Vaše vlast musíte být hrdí na tyto mladistvé vyslance.
Rád bych toto všechno osobně řekl těmto mladým, bohužel ale neznám Vaši řeč, stejně jako
bohužel neznám Vaši vlast. Jeden večer jsem sice přišel do školy a mohl jsem vyjádřit mé
pocity prostřednictvím tlumočníka této skupiny, ale necítím se zcela uspokojený. Motivem
mého dopisu je spravedlivě ohodnotit tyto mladé, kteří se chovali absolutně PŘÍKLADNĚ,
píši to schválně s velkým písmenem.
Pokud to budete považovat za správné, byl bych rád, abyste s mými zkušenostmi obeznámil
příslušné autority a obyvatele České republiky, média, vzdělávací centra, města, ze kterých
pocházejí tito mladí, a především se zvláštní přátelským důrazem tyto chlapce a děvčata, kteří
hrdě nesli vlajku Vaší země a byli příkladem dobrého chování a zrcadlem toho nejlepšího
z Vaší země.
Čerstvě jsem odešel do penze, což mi umožňuje dívat se na některé věci z jiné perspektivy.
Jedna věc je však jistá, budoucnost národů je v jejich mladých. Pokud všichni čeští mladí jsou
jako ti, se kterými jsem měl možnost se setkat, budoucnost České republiky je zaručena.
Přijměte mé srdečné blahopřání a pozdravy

