Mexický zpravodaj 2.
Rok se s rokem sešel rychleji, než jsme čekali, a přes intenzivní psaní, péči o děti a
veškeré činnosti jsem čas moc nevnímal, což přerušilo až narození Štěpánka. Také díky němu
se nám poodhalilo mnoho dalších skrytých a netušených koutů mexické mentality a reality.
Nejdřív bylo pochopitelně nutné vybrat porodnici, kde se náš malý přírůstek měl
narodit, a tak jsme jich několik objeli. Zajímalo nás zázemí, hygiena, dostupnost a také cena.
Platí se pouze za poskytnutí prostor, zdravotnického materiálu (přesně vypočteného do
posledního kusu, např. 2 injekční stříkačky apod.) a sester. Lékařský personál se platí zvlášť,
protože nemocnice jsou, kromě urgentních případů, prázdné budovy, kam za Vámi přijde Váš,
jak se česky hezky říká, ošetřující lékař, který nejen sedí v ordinaci, ale i operuje a v případě
potřeby za Vámi pochopitelně přijede do nemocnice. Při výběru porodnice jsme opět ocenili
mexickou otevřenost. Mexičané Vás rádi, i v případě banálního nákupu, kdy např. sortiment
nesplňuje Vaše očekávání, ať už jsou jakékoliv, nasměrují ke konkurenci. Díky této vlastnosti
nám personál „nedaleké“, asi deset kilometrů vzdálené, porodnice sdělil, že i když k nim vede
od nás z domu minimálně pětiproudá dálnice nelze zaručit, že se tam dostaneme včas, a
doporučil nám, ať raději využijeme místí „superbariérové“, přelidněné a pomalé metro. Při
představě porodních bolestí, přestupů, horka, špíny a s rizikem, že ve špičce budeme muset
čekat i několik souprav, než se najde natolik „prázdný“ vlak, do kterého budeme moci
nastoupit, jsme raději kapitulovali a zvolili bližší, 4 km vzdálenou, porodnici. Ovšem i tato
varianta měla svá úskalí. Mezi námi a porodnicí se nachází nejen poměrně přetížený vnitřní
městský okruh, ale navíc i reprezentativní Paseo de la Reforma, známá nejen mrakodrapy a
„překvapivě“ příšernou dopravou, ale také jako oblíbené místo častých demonstrací, při nichž
se stává téměř nepřekonatelnou bariérou… (I proto jsme si, pro jistotu, vyzkoušeli několik
objízdných tras se stopkami v ruce.)

Obvyklý stav MHD v Mexico City.

Technický stav vozidel nikdo neřeší, když platíte za provoz vozu, tak přeci dokud jezdí, tak je
pochopitelně provozuschopné. Obrázek běžného stavu zejména nákladních a užitkových
vozidel.

Demonstrace a stávky jsou tu velmi oblíbené a hlavně centrálně organizované. Např.
v loňském roce několik měsíců stávkovali učitelé ve velké části států federace, pochopitelně se
stávkující usadili i v hlavním městě a některá města zcela zablokovali tak, že jim musely být
potraviny shazovány vrtulníky. Každý den měly odbory připravenou prezenční listinu, a kdo
chyběl, či nedej bože chtěl narušit stávku učitelů vyučováním, byl náležitě potrestán. Učitelé
byli překládáni na horší místa, protože odbory jsou tu všemocné, a narušitelům byla
demolována vozidla, byli veřejně lynčováni apod. Mimochodem cílem bylo zvrátit reformu,
podle níž by např. již nebyli posty ve školství „dědičné“ a neodvolatelné, kdy se např. stává,
že díky tomu je sekretářka negramotná, protože její vzdělaná příbuzná odešla do důchodu a
„odkázala“ práci ve státním sektoru chudákovi nevzdělané holce či klukovi.

V případě ošetřujícího gynekologa jsme měli až neuvěřitelnou kliku. Narazili jsme na
jednoho z mála tedy přibližně dvaceti „alternativně“ založených porodníků ve městě a pouze
díky tomu se mohl Štěpánek narodit přirozeně, což je v urbanizovaném Mexiku událost
odsouzená k přežívání jen na zaostalém venkově, kde jsou porodní báby, nikoliv lékaři a
nemocnice. Díky osvícenosti lékaře má Štěpánek uvedeno v rodném listu, že se narodil ve
4:40, což místní upozorňuje, že něco nebylo v pořádku, protože jinak se tady přichází na svět
jen v pracovní době – naplánovaným císařským řezem.

Štěpán Nedorostek Nedorostková krátce po narození.
Ani porodní den D se neobešel bez překvapení. Na nesmyslné předporodní formuláře,
které s Vámi znovu vyplní v ordinaci, jsme byli zvyklí, již z Čech, ale i v této disciplíně jsou
místní přeborníky - v mnohém trumfnou i české absurdity. Na správnost vyplnění dotazníku
dohlížel vyškolený vrátný. O smysluplnosti dotazníku se, stejně jako všude na světě,
nediskutuje, a proto Terez ochotně a se silnými porodními bolestmi vyplňovala. V dotazníku
byly krom exotických dotazů, např. zda je Terez indiánka a zda nemluví indiánským jazykem,
i jedna zapeklitá otázka, kterou bych neváhal označit přímo metafyzickou, kdy Terez měla
odpovědět nejprve, zda již předtím porodila dítě a v dalším kroku po pozitivní odpovědi měla
odpovědět, zda je matka toho dítěte stále živá. Když se Terez zvědavě zeptala, co by asi měla
vyplnit, v této kolonce, tak jí v metafyzice zběhlý vrátný zkušeně poradil, že má vyplnit „ano“.
Osobně by mě zajímalo, kolik nastalo opačných případů a jak se v takových případech dále
postupuje.

Dokumentace o Štěpánově narození.
Další kolo papírové války nastalo po porodu při vyřizování rodného listu a mexického
pasu, bez kterého Štěpán jako Mexičan (protože se narodil v Mexiku), nemůže opustit vlast.
Byrokracie po mexicku je pro středoevropana taková bojovka, při níž Vás čeká řada
překvapení a rozuzlení bývá, oproti očekávání a komplikovanosti procesu, rychlé. Prvním
obvyklým problémem je vůbec najít správný úřad a jeho platnou adresu, což je problém
typický pro Mexiko, ať už sháníte vánoční stromek nebo třeba sklenářství. Internetové stránky
jsou buď nefunkční, staré nebo jsou tam naprosto zavádějící údaje, jako neexistující telefonní
čísla. Když konečně objevíte příslušný úřad, čeká u vchodu suita policistů s automatickými
zbraněmi, jejichž funkcí je vítat a uvádět. Přitom Vás ještě nechají zapsat do jedné, nejspíše
příslušné, z mnoha ležících tlustých a umaštěných prezenčních knih. Poté následuje i
v Čechách obvyklé čekání, vystřídané instruktáží u okénka, kam všude musíte zajít, zajet a
podobně. Okénkové vystoupení vrcholí tajemnou formulí, sdělující tajemné místo, kde máte
zaplatit, aby mohl být úřední proces dokončen. Poté, co vše objezdíte a vyřídíte většinu
potřebných okének, úřadů a kanceláří, zvyknete si, že neustále někde otiskujete palec,
Štěpánek nožku, víte, že formuláře dávají v zapadlém oplachtovaném špinavém stánku
s novinami, kde jej vytisknou z internetu, protože snad jen oni ví, kde se formulář
v kyberprostoru nachází, a přestože je stánek připojen načerno k internetu i k elektřině, získal
díky svému know-how neotřesitelnou pozici, klíčovou pro chod státního úřadu. Před návratem
k prvnímu okénku na Vás čeká vyvrcholení – placení, kdy se musíte řídit magickou formulací.
Cílem je najít tajemné kolečko K, kde je možné zaplatit potřebné poplatky. Očekáváte budovu
K, pavilon K, vchod K… Ale jak prosté: paní Vám pouze popsala, stejně jako i ostatní vrátní a další personál, cestu k obchodu „K martu“, jehož logem je K v kolečku. V tomto
řetězci, stejně jako v dalších podobných je možné platit, tedy pokud to personál zvládne což je
zpravidla v polovině případů, platit vodu, elektřinu atd. Následuje Váš vítězoslavný návrat
k prvnímu okénku a katarze. V případě biometrického mexického pasu byla anabáze, včetně

povinného přesouvání z jedné řady sedaček v čekárně na jinou, dle stadia vyřizování (na což
dohlíží vyzbrojená policistka), devadesátiminutová. Po hodině a půl jsme, světe div se,
odcházeli s biometrickým mexickým pasem pro Štěpána Nedorostka Nedorostkovou (jak se
Štěpán v Mexiku jmenuje, protože jinak by mohl mít příjmení pouze po matce) v ruce!

V městečku Tequila mezi žahavým agave, ze kterého se vyrábí místní mok.

