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Jmenuji se Julie a pocházím z Podkrkonoší. Do zahraničí jsem odešla v roce 1984, několik týdnů po
svých dvacátých narozeninách. Má cesta byla náročná, jako uprchlík jsem se musela v zahraničí sama
postavit na vlastní nohy, z ničeho. Po asi dvouměsíční finanční pomoci od Caritas jsem začala pracovat
a studovat na dvouleté vysoké škole. Dnes je to už víc jak 38 let. Mám za sebou skoro 30 let učitelské
kariéry a dodnes učím a doučuji na soukromých a veřejných školách zde v Portlandu, stát Oregon. Jsem
vdaná, spolu s manželem jsme vychovali tři syny, kteří mluví česky. S rodinou a přáteli v ČR jsem v
blízkém kontaktu a domů do ČR létám dvakrát ročně. Posledních několik let jsem v Česku trávila hodně
času se syny i sama. Starala jsem se tu o rodiče (teď už jen o tatínka, který je od Vánoc v domově
seniorů.)
Jsem taky jeden z prvních členů Milionu Chvilek v zahraničí a založila jsem první pobočku MCH
mimo Evropský kontinent. Co mě k tomu přimělo? Před několika lety jsem začala blíže sledovat
politickou situaci i to, jak se naše křehká demokracie dostala do ohrožení. Na volbách v roce 2013
(Zeman vs. Schwarzenberg) jsem se ale ještě nemohla podílet: české občanství se mi podařilo znovu
získat 17.2. 2014, dva z mých tří synů pak dostali občanství loni. Velice si toho vážím a vůbec to neberu
jako samozřejmost.
Politická situace se ale po Zemanově vítězství i nadále zhoršovala a to mě přimělo k tomu, že jsem
začala zjišťovat, jakým způsobem bych teď, když už mám občanství, mohla odsud z Oregonu volit
v parlamentních volbách. Dozvěděla jsem se, že v USA jsou pouze čtyři volební místa a že pro mě je
nejblíž Konzulát ČR v Los Angeles. Ráda bych poznamenala, že je to vzdálenost 1 600 km.
Dostat se k volbám pro mě tedy není vůbec jednoduché a stojí to dost peněz. Volby navíc bývají
jen ve čtvrtek a v pátek (tedy v pracovní dny), což pro mě jako učitelku a matku tří dětí byla další,
poměrně velká komplikace. Nicméně jsem začala hledat letenky do L.A. Ty ale byly, bohužel, velice
drahé a časy příletů navíc neseděly s časy na konzulátu. Znamenalo by to tedy například to, že bych se
musela v noci přesouvat z letiště do města, pohybovat se v nebezpečných částech L.A. a platit další
výdaje za hotel. Byla jsem z toho velice smutná a rozčarovaná. Pochopila jsem, že je tenhle systém v
absolutním nepořádku a že to je takto ‘nastavené’ zřejmě úmyslně.
Přes léto jsem se starala o tatínka, který byl v ohrožení života a teprve když se jeho stav
stabilizoval, bylo na čase vrátit se zpět k rodině v USA. Ten podzim jsem ale dorazila do US dost finančně
vyčerpaná. Po příjezdu jsem neměla práci, takže jsem si našla několik klientů na různé zahradní práce,
kterými bych si přivydělala, abych mohla financovat letenku do L.A. Pamatuji se, že jsem kopala velikou
jámu na “trativod”, bylo horko, ale já si říkala: “děláš to pro dobrou věc”.
Nakonec se mi podařilo se do L.A. úspěšně dostat. Přistáli jsme časně ráno. Uberem jsem se pak
dokodrcalala do blízkosti konzulátu a protože se volební místnost otevírala až ve dvě hodiny
odpoledne, přečkala jsem většinu dopoledne v Hammer Museum, které je poblíž. Hned ve dvě jsem
pak šla odvolit. Seznámila jsem se s několika Čechy přímo z L.A., kteří se velmi divili, že jsem dorazila
až z Oregonu. Nazpět domů, do Portlandu, jsem se dostala až brzy ráno příštího dne, asi po sedmi
hodinách strávených na letišti. Jsem ale ráda, že jsem k volbám šla. Byl to dobrý pocit.
Mít možnost volit, je pro mě důležité. A existuje celá řada důvodů, proč musíme mít právo volit i
když momentálně nežijeme v Česku:
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1. Žijeme v zahraničí, ale na naší vlasti nám záleží. Nemyslím, že je nějaký rozdíl v tom, zda má člověk
třeba dvojí občanství a je dobrým občanem dvou zemí. Demokracie je jedna a musí se chránit, ať jsme
kdekoliv.
2. Mnozí z nás se plánují vrátit. S manželem plánujeme v ČR dlouhodobě žít. Jeden ze synů tam bude
studovat a pracovat.
3. Za mnoho z nás Česko neutratilo peníze, jak někdy zaznívá. Na své vzdělání jsem si například já
sama vydělala těžkou prací na Aljašce na moři a různými pracemi po večerech. Naopak tedy
můžeme ČR nabídnout zdarma své zkušenosti a tak přispět.
4. Většina z nás má v ČR rodinu, na které nám záleží. Neznám jinou emigrantskou komunitu, která
by se tak věrně vracela domů, jako my Češi.
5. Mnozí z nás máme v ČR domy a platíme daně. Já mám třeba domek, ve kterém momentálně žije
pětičlenná rodina z Ukrajiny.
6. Chceme mít, stejně jako ostatní moderní demokratické země právo volit distančně, abychom
mohli chránit demokracii, která je nyní v ohrožení více než jindy.
7. Poslední, ale hodně důležité: každý den ČR reprezentujeme v zahraničí a děláme jí dobré jméno. I
díky nám pak Česko přitahuje více turistů a nové obchodní možnosti, které pro naši zemi znamenají
další ekonomické příležitosti.
Julie Riedelova O'Donovan
Portland, Oregon
Jít k volbám by pro Čechy žijící v zahraničí neměl být téměř nepřekonatelný úkol. I proto Julie zorganizovala
už v roce 2018 ‘OREGONSKOU INICIATIVU’, podpisovou akci, ve které požadovala, aby byly Čechům v
zahraničí volby zpřístupněny. Tu v Portlandu podepsalo zhruba 100 lidí a svým podpisem se k ní přidalo i
několik dalších krajanů ze Seattlu, ze kterého to je do L.A. ještě dále. Dopis i s podpisy pak Julie odeslala
tehdejšímu ministru vnitra Hamáčkovi. Asi po 3 měsících jí přišla odpověď , že se na tom již pracuje.
Korespondenční volbu tu ale stále nemáme. Následující rok pak vznikla také iniciativa Chceme volit
distančně, která volá po korespondenční volbě a ke které se připojila i Julie. Od toho momentu společně
pracovali na mnoha projektech a akcích, volby ale stále nejsou pro lidi v zahraničí o nic snazší.
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