4 • Týdeník Region

Region
Poznámka
FIDEL KUBA

Bruntál a Nigérie
Nedávno jsme se na krnovském nádraží loučili s dcerou, která vyrazila do africké
Ugandy na pár měsíců na
zkušenou. Při objímání na
peroně jsem žertoval, že
nejkratší cesta z Krnova do
Afriky vede přes Bruntál.
Tentýž večer jsem se z televize dozvěděl, že vychází
kniha Sedm let v Africe, která
popisuje Nigérii očima člověka z Bruntálu. Pocítil jsem
hrdost na Obonete Ubama,
který mi kdysi prostřednictvím Ligy etnických menšin
vysvětlil, že Češi nejsou jen
běloši. Jak spisovatele a
dobrodruha Obonete Ubama
vnímají jeho bruntálští kamarádi, nejlépe objasní citace vzkazů z jeho facebooku: „Vidím to jak dnes, když
jsme v hale na Zeyerce hráli
basket.“ „Kamaráde, už jdu
shánět knížku a těším se na
čtení.“ „Klobouk dolů!“ „Super, Obi, čumím.“ „Pěkný
příběh, Obi.“ „...do Bruntálu
se už nikdy nevrátil, a to je
konec příběhu...“ „Zdar,
Obajs, jak budeš v Bruntále,
dej echo, zaďáblíme.“ „Jsi
super. Od mala, co tě znám,
rozdáváš jen radost a úsměvy. Kéž by víc lidí bylo jak ty.“
„Jseš bombarďák!“ „To byly
na gymplu časy!“ „Tak to je
cely on, Obik šampion. Nenudil se chlapec. To někteří
nestihnou za tři životy. Mazec.“ „Kurňa, Obik, co my
jsme spolu prožili.“
„Jsem hrdá na kluka z Bruntálu, co to dokázal.“ Zatím
jsem z knížky četl jen ukázkovou kapitolu z nigerijské
kadetní školy. Bylo mi fyzicky nevolno z popisovaného
násilí, krutosti a šikany.

V Bruntálu žil český
syn nigerijského krále
Obonete Ubam vyrůstal v
Bruntálu a absolvoval místní gymnázium. Právě vydává autobiografickou knihu
Sedm let v Africe. Založil
Ligu etnických menšin, aby
veřejnosti připomenul, že
Čech nemusí být jen bílý. Po
náhlém úmrtí svého otce se
odstěhoval do Nigérie.
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Bruntál – Obonete Ubam se
narodil české matce a nigerijskému otci, kteří se vzali během studií v Kyjevě. V Bruntálu žil s matkou a otčímem.
Na rozdíl od svých vrstevníků
se musel vyrovnat s faktem, že
je nejen Čech, a současně také
Afročech. V patnácti letech
poprvé navštívil Nigérii, aby
blíže poznal svého otce generála. Po návratu vystudoval Vojenskou akademii ve
Vyškově a stal se prvním
Afročechem v Armádě ČR. Na
ministerstvu obrany pracoval
jako protokolární tlumočník.
Založil Ligu etnických menšin,
vystudoval práva, věnoval se
budování česko-nigerijských
vztahů. Po náhlém úmrtí svého otce se odstěhoval do Nigérie, kde převzal vedení rodinné firmy. Za přínos k rozvoji nigerijského kmene Annang mu byl udělen tradiční
šlechtický titul. Po sedmi letech v Africe přesídlil do Španělska, kde založil realitní
kancelář a napsal knihu.

V BRUNTÁLU prožil dětství a mládí Obonete Ubam. Jako syn české matky a nigerijského otce objevuje svou identitu. Foto: Prostor

Uctí oběti komunismu a připomenou, jak
začalo potlačování svobod za normalizace
Krnov – Krnované si každoročně v únoru připomínají
zločiny a oběti komunismu. V
pátek 22. února v 16.30 se
sejdou u pomníku před gymnáziem. Po rozsvícení svíček

v 17 hodin naváže ve farním
kostele mše za oběti komunismu a v 18 hodin začíná na
faře beseda s Vojtěchem Vlčkem na téma Potlačování
osobní svobody za normali-

zace. Toto téma zpracoval
historik a pedagog Vlček ve
své knize Totalitám navzdory.
Představuje krutost a zjevnou
podobnost komunistické i
nacistické totality. (frk)

