
Tak se zdá 
 
 
Tak se zdá, že jsme se dobrali klíčového rozhodnutí, ani né rok po odhlasování výstupu 
Británie z Evropské Unie. Příští středu Theresa May definitivně požádá o výstup z EU. Nikdo 
si není jistý, co bude následovat, jak to bude probíhat a už  vůbec né, jak to skončí. 
Od středy se vydáváme na cestu nejistoty. 
  
Není jisté, jestli mi na této cestě nejistity dají residentní kartu, se kterou tu budu moci dále 
pobývat a nebo né, protože už mi jednou odmítli dát pas a to z důvodu, že mi chyběl jakýsi 
papír, který mi chybí stále a nemám možnost si o něj zpětně požádat, ale uvidíme, když tak se 
vrátím zpět do Čech. 
Nemám tady de facto nic a tak si sbalím svých pět švestek a to doslova a do písmene, protože 
se tady snažím mít jen to nejnutnější, dokonce nemá ani vlastní nábytek, takže, jen nějaké 
oblečení a hlavně knihy, doslova pět švestek. Spíš je to, že se mi do Čech nechce, zase 
pracovat s českými kolegy, kteří umí být někdy velice zlí, donáší na sebe a podráží se. V 
Čechách, když jsem něco pokazila, většinou se všichni smáli, a nikdy mi neřekli, jak to dělat 
 správně, aby mohla být sranda i pří ště.... 
V porovnání s mojí českou kamarádkou  to ale působí, jako pouhý rozmar. 
Jají budoucnost je rovněž nejistá. Myslím tím jako rodiny. V Anglii se vdala za Angličana, 
má ale stále Český pas, takže se může stát, že se po Brexitu bude muset vrátit do Čech a 
všechno nechat v Anglii a to včetně manžela a dětí. 
O permanent residency se ani pokoušet nebude, protože se posledních čtyři a půl roku starala 
pouze o děti a nepracovala. Neuspěla by. Takže je pořád otázka, zda ji odtud nebudou chtít 
odlifrovat za dva roky. Má z toho lehké nervy. Její syn Paul, kterému byl diagnostikován 
autism, by bez ní nevydržel ani minutu, natož kdyby měla být násilím poslaná někam pryč. 
Navíc jejich dům platila z větší části ze svého, dok ud ještě pracovala. Záloha byla z větší 
části z jejích peněz. Takže taková situace by se rovnala vyhnání lidí z jejich domova. Sice 
doufá, že k tomu nedojde, ale taky na to nesází. 
  
Na rozdíl od mojí kamarádky, pořád spoléhám na to, že tady jsou rozumní lidé a situace po 
Brexitu se nebude podobat odsunu Němců ze Sudet, že budou brát ohledy na jednotlivé 
případy . Věřím, ač je to někdy naivní, stále v lidský rozum a zdravý úsudek. 
 


