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Je to hodnÄ› let, skoro tÅ™ináct, co mi napsal jeden kamarád z Anglie, co tam odjel pracovat, tuhle poznámku na téma:
&bdquo;Jak se vlastnÄ› Å¾ije v Anglii?? Je to opravdu ráj, kde létají peÄ•ené kuÅ™ata pÅ™ímo do pusy?&ldquo; A kdyÅ¾ jsem
tak po tÄ›ch letech Ä•etla, docela by mne zajímalo, jak se to konkrétnÄ› tam zmÄ›nilo, kdyÅ¾ uÅ¾ tehdy nebyl moc spokojený&

Procházím pomÄ›rnÄ› temnou londýnskou ulicí. To víte, tady se zas tak moc nesvítí. Elektrika je uÅ¾ tak drahá, Å¾e rad
zapíná jenom lampy na hlavních ulicích. "Hej, krvavÄ•e! Nemá&scaron; Å¾váro?" oslovuje mne podnapilý bezdomovec. Je
noc, a já se koneÄ•nÄ› se blíÅ¾ím k domovu ... mj., tohle se mi pÅ™ihodilo blízko Newtonova domu, kde bydlí bezdomovci. A
taky já, ale na rozdíl od nich v domÄ›. PÅ™es haldu odpadkÅ¯, psích a lidských výkalÅ¯, doskáÄ•u aÅ¾ ke dveÅ™ím.
Zá
na&scaron;tÄ›stí nÄ›kdo vytrhl, takÅ¾e se nemusím obtÄ›Å¾ovat s odemykáním. No, a koneÄ•nÄ› klid.
Tady v Anglii Å
celého svÄ›ta, coÅ¾ má za dÅ¯sledek spoustu zajímavých problémÅ¯. &Scaron;koly a nemocnice jsou pÅ™eplnÄ›né, na zubaÅ
se Ä•eká i více neÅ¾ pÅ¯l roku, nemovitosti jsou pÅ™edraÅ¾ené, centra mÄ›st se mÄ›ní v ghetta, která ovládají indické,
pákistánské, ruské, ukrajinské, jamajské a dal&scaron;í gangy, které vÄ›t&scaron;inou mezi sebou bojují. V roce 2004,
kdy toto pí&scaron;u, se do Å™ad "pracujících otrokÅ¯" dobrovolnÄ› dostávají také imigranti z východní Evropy. Vidina lehce
vydÄ›laných penÄ›z se v&scaron;ak dÅ™íve Ä•i pozdÄ›ji po jejich pÅ™íjezdu rozplyne.
Ale ti &bdquo;mírnÄ› odli&scaron
ÄŒe&scaron;i, kterých je tu celkem dost, vzali hned po pÅ™íjezdu útokem v&scaron;echny úÅ™ady, z kterých se dají vydobít
nÄ›jaké ty dávky. ProstÄ› zvyk je Å¾elezná ko&scaron;ile&hellip; Mezi pÅ™istÄ›hovalci z na&scaron;í vlasti jasnÄ› vedou lidé s
základním vzdÄ›láním. Jejich uznávaní bossové mají vÄ›t&scaron;inou alespoÅˆ uÄ•Åˆák. Anglicky v&scaron;ak válí jako já
maÄ•arsky. OstatnÄ› to nevadí, protoÅ¾e v jejich zamÄ›stnáních stejnÄ› nepotÅ™ebují mluvit. Jinak Å¾ivot je tu pomÄ›rnÄ› je
bez vÄ›t&scaron;ích zmÄ›n. Místní ÄŒe&scaron;i vÄ›t&scaron;inou do hospod a na diskotéky nechodí. Není zajímavé popíjet
drahé pivko a oÄ•umovat jiné. To rad&scaron;i v&scaron;ichni zÅ¯stávají doma a sledují pÅ™es nÄ›jaké ufo Ä•eskou telku. Ja
uÅ¾ jsem napsal, drtivá vÄ›t&scaron;ina na&scaron;ich krajanÅ¯ pobírá nÄ›jaké ty sociální dávky. Nu, kdyÅ¾ je nÄ›co
zadarmo, tak se to musí vyuÅ¾ít, Å¾e? A pak peníze vÄ›t&scaron;inou utratí za blbosti nebo drahé jídlo.
Jen pár Ä•eský
zdravotních sester a doktorÅ¯ se odváÅ¾ilo nastoupit do zdej&scaron;ího Titanicu. ZÅ™ejmÄ› nemÄ›li tu&scaron;ení, Å¾e angl
zdravotnictví je v tÄ›Å¾ké krizi a britský personál houfnÄ› utíká do USA, Austrálie a na Nový Zéland. Kanada je samozÅ™ejmÄ
také u této profese v merku. Noviny jsou plné inzerátÅ¯ agentur, které BritÅ¯m zaji&scaron;Å¥ují rychlý odchod ze zemÄ›.
Co v&scaron;ak udÄ›lat s nábytkem a pÅ™ebyteÄ•nýma svr&scaron;kama? Na to se tu také myslí. Existují tu obchody, které ti
vyklidí byt a levnÄ› v&scaron;e rozprodají. Ptáte se, komu? No pÅ™ece imigrantÅ¯m, kteÅ™í si nové vÄ›ci mohou tÄ›Å¾ko dov
Indové a Pákistánci jsou na tom jinak. Pracují v nemocnici jako zdravotní sestry, mají své rozliÄ•né krámky,
restaurace, nebo prodávají v&scaron;echno moÅ¾né ... tÅ™eba mobily. Jednodu&scaron;e &ndash; pracují a pracují, a velice
tvrdÄ›, a z vydÄ›laných penÄ›z si kupují baráky, které potom pronajímají ostatním imigrantÅ¯m, kteÅ™í pÅ™i&scaron;li uÅ¾ pÄ
po dvanácté, tedy v roce 2004, a tudíÅ¾ si na normální barák nemÅ¯Å¾ou dovolit ani hypotéku.
Zatímco tam dole v
podpalubí uÅ¾ dávno poÅ™ádnÄ› zatejká, tam nahoÅ™e jsou brit&scaron;tí manaÅ¾eÅ™i, manaÅ¾erky, majitelé podnikÅ¯, a
poji&scaron;Å¥oven - kteÅ™í laskavÄ› odevzdávají aÅ¾ 40% jejich výdÄ›lkÅ¯ na pÅ™ilep&scaron;enou ubohým imigrantÅ¯m &
na dávky!!! Mno, ale stejnÄ› jim je&scaron;tÄ› dost zbyde. Hm, ale uÅ¾ jsem toho napsal o zdej&scaron;í anglické
ekonomice dost.
anglický dÅ¯chodce na projíÅ¾Ä•ce

Snad je&scaron;tÄ› jedno - jak jistÄ› v&scaron;ichni víme, Anglie kdysi bývávala kÅ™esÅ¥anskou zemí. Dnes je tu kÅ™
opravdu ÂžÅ¾alostnÄ› málo. Rok od roku totiÅ¾ pomalu, ale jistÄ› vymírají. Zatímco muslimÅ¯ je díky imigrantÅ¯m a mnoÅ¾en
&bdquo;starých místních muslimÅ¯&ldquo; Ä•ím dál tím více. TAJEMNÍK(Londýn, 2004)
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