Jana Dohnalová
Studovat anglické právo
(U nás doma se každý Angličanů bojí)
Bydlíme v Sharehouse na severu Londýna. V našem domě je
neustále mix různých národností, které se průběžně střídají,
takže už jsem bydlela s Turky, Řeky, Afričany, Asiaty....občas
se ale stalo, že si v našem domě pronajal pokoj pravý Angličan,
většinou mladý, někdy student, přicházející do Londýna za
prací či školou odněkud z okrajové části Anglie, stejně tak, jako
mi jezdíme za prací třeba do Prahy. Když se tedy k nám takový
Angličan nastěhuje, můžete úplně cítit, jak se začne atmosféra
v domě měnit a nejen atmosféra...
Loni v letě se k nám takhle do pokoje číslo 3 nastěhoval
Jonathan a vzápětí v naší společné kuchyni přibila nová
mikrovlnka, ta stará se rozbila asi před rokem, střílely v ní
nebezpečné blesky, takže už se nedala používat. Filipínka
Rosalline, která bydlí v pokoji číslo 4 psala dvakrát denně mail
židovskému majiteli našeho domu, který má společné prostory
zpravovat a vybavovat, protože nikomu se nechce investovat do
věcí, které používá celý dům a kdokoli je může zničit, či mohou
zcela zmizet. Proto i novou mikrovlnku jsme požadovali na
majiteli domu, kterému platíme nemalý nájem, ten ale Rosiiny
žádosti vytrvale ignoroval. Sotva se ale nastěhoval Angličan
Jonathan, do tří dnů poté stála v kuchyni nová mikrovlnka. Ptali
jsme se ho jak to dokázal, nám se to nepodařilo ani za rok. Řekl
prostě, že je ze zákona dané, že majitel pronajímaných prostor
musí vybavovat tyto prostory základními věcmi
“ Kdybych to dal svému právníkovi, měl by velký problém a tak
si to rozmyslel.“
Řekl s úšklebkem. Majitel zřejmě věděl, že cizinci se v
anglickém právu nevyznají a nic mu tedy od nich nehrozí, ale
poté, co se přistěhoval Angličan, zachvátila ho panika. Stejně
takhle jsme rok před tím přišli k nové pračce, která pořádně
nefungovala asi tři roky, ale byla vyměněna poté, co se k nám

nastěhovala dvě Anglická děvčata. Takže, vždycky, když se v
našem domě objeví Angličan, máme naději, že se začnou měnit
věci, které jsme už dlouho urgovali a majitel ignoroval, tak si
někdy říkám, že by se vyplatilo studovat Anglické právo, tohle je
zřejmě úžasná země plná nekonečných možností, jen se
cizinec, kterému chybí základní informace a právní vzdělání, o
nich těžko dovídá.

