
Nefalšovaný anglický joke 

 

Minulý týden se stal zlomový pro Prince Filipa. Dobrovolně totiž odevzdal, ve svých 97 letech 

svůj řidičský průkaz. Tato událost se hned po blížícím se Brexitu stala nejpřetřásanější mediální 

událostí na ostrovech spojeného království. 

Po více jak půlstoletí, kdy řídil jedny z nejdražších a nejvýkonnějších aut světa, od 

vyhlášených automobilek, jako je Jaguár, Mercedes nebo Land Rover. Princ Filip je i ve věku, kterého 

většina populace nikdy nedosáhne, velice fit a aktivní, a mezi námi, kdo z nás se vzdá svého 

řidičského průkazu dobrovolně, byť v pokročilém věku. Kdyby tomu tak bylo, nepotřebovali bychom 

policii, která lidem řidičské průkazy odebírá. Princ Filip se zřejmě chtěl této potupné ostudě vyhnout 

a tak raději svůj řidičák odevzdal, „dobrovolně“, tomu ale předcházela masivní mediální kampaň už 

od konce ledna, a to především v bulvárních médiích, kde byl Princ Filip osočován z toho, že jeho 

přítomnost na silnici coby řidiče, znamená něco, jako ohrožení národní bezpečnosti . 

Kampaň vznikla na základě toho, že Princ Filip poblíž svého zimního sídla v Norfolku, nezvládl 

zatáčku a vletěl do škarpy, při tom vzal s sebou červenou Kiu Emmy Fairweatherové. Ta  utrpěla 

zlomeninu zápěstí, zatímco Princ vyvázl bez zranění. 

Na místo nehody se hned sjeli fanoušci a sběratelé a hned druhý den se zbytky Princova 

blatníku, které zůstaly po nehodě na silnici, objevily v aukci na stránkách e- bay a byly vydraženy za 

nějakých 60 tisíc liber. Iniciátor dražby chtěl zvýšit atraktivitu rozlámaného blatníku tím, že stránky 

doplnil o poznatek, že by se na blatníku mohla stále nalézat krev jeho jasnosti Prince Filipa, ze které 

by se snad po uchování, v budoucnu dal znovu naklonovat. V dodatku také uvedl, že výtěžek z aukce 

poputuje na charitu. No, nekupte to, za šedesát tisíc liber, což je více jak milion českých korun. 

Čtyři dny po nehodě se v deníku Metro objevila ubrečená fotografie Emmy Fairweatherové 

pod titulkem:“ Co by mu to udělalo, kdyby mi poslal květiny?“ Pod článkem je pak srdceryvná 

výpověď účastnice norfolské nehody, která si připadá být ignorována, doufala totiž, že se Princ Filip 

omluví za utrpení, které jí způsobil.  Po návratu z nemocnice jí sice doma čekala obálka s razítkem 

Buckinghamského paláce, ale v ní nenalezla očekávanou omluvu, nýbrž kartičku s fotografií 

karlovského páru, na které bylo zezadu napsáno:“Královna spolu s Princem Filipem by byly rádi, 

kdyby jste si je uchovala v paměti“.  

Byla to stejná kartička, kterých rozesílá Buckinghamský palác na miliony svým fanouškům a 

příznivcům, kteří píší královskému páru u příležitosti různých výročí a svátků. S mrazivou 

odosobněností a s tím, že s touto kartičkou královna ani její manžel nemají nic společného, 

pracovníci Buckinghamského paláce je rozesílají na adresy, které jim jiní pracovníci položí na stůl. 

Odosobněná kartička se dotkla nejen Emmy Fairweatherové, ale celé veřejnosti a to, že prý 

Angličané mají smysl pro suchý humor. Po uveřejnění tohoto nehorázného příkladu ignorace si Princ 

Filip skutečně dal tu práci a napsal omluvný dopis a pak hned na to odevzdal svůj řidičák, 

dobrovolně, ale spíš proto, aby se veřejnost uklidnila a člen královské rodiny nebyl popotahován, 

coby pirát silnic. Emma Fairweatherová, bude navždy zapsána v dějinách, coby žena, která iniciovala 



jeden ze zlomových okamžiků v životě vévody z Edinburghu, který od minulého týdne už nikdy 

neusedne za volant. 

 

 

 

 


