
Plížíme se zvolna do Brexitu, nastal čas uskromňování! 

 

Zdá se, že Velká Británie dospěla do bodu, kdy nastal čas uskromňování. Ačkoli Brexit byl o pár 

měsíců odložen, více než rok se mluví o krizi a o klesání anglické měny. Opravdová krize však přišla 

pomalu a plíživě až teď. 

Nejprve se o ní jen mluvilo, ale necítili jste nic. Lidé se mě často ptali, jak probíhá Brexit v Anglii a já 

upřímně nevěděla, co jim na to mám říct. Veškeré hmatatelné projevy nebyly žádné. Lidé dál chodili 

po ulicích hezky oblečení, jezdili v drahých autech, nikdo nevypadal hladově... Nikdy jsem tedy 

nevěděla, co na otázky, ohledně Brexitu odpovědět. Kromě pár demonstrací a hození karamelového 

koktejlu, od Mc Donaldu, po hlavním iniciátorovi tohohle chaosu, se tu vesměs nic zásadního nedělo. 

Až poslední dobou..., na první pohled je ovšem vše při starém, lidé dál chodí dobře oblečení, 

nehladoví...a pak přijdete do obchodu, je to takový ten obchod s elektronikou a se zadní místností 

která je plná počítačů, sloužící, jako internetové kavárny. V takových obchodech bylo vždycky živo, 

sloužily nejen jako prodejny, ale i jakási centra hromadné komunikace se světem. Stále tu někdo s 

někým mluvil po skajpu, s někým vzdáleným tisíce kilometrů od Londýna a nebo s někým , kdo bydlel 

jen o několik bloků dál. 

Teď jsou neobvykle prázdné a tiché. To vás mnohdy až tak nezaujme, máte internet doma a nikdy 

jste tuhle kavárnu zvláště nevyužívali, chcete si tu vlastně jen koupit kredit do mobilního telefonu. 

Do oka vás však praští jiná věc... regály, na kterých jste před tím byli zvyklí vídat pouzdra na mobily, 

flash disci, cédéčka vyrovnaná v úhledných kruhovitých sloupcích...  a spousty všech možných kabelů. 

I tyhle regály jsou najednou prázdné a jen světlá místa mezi prachem nasvědčují tomu, že na nich 

kdysi něco bylo. V proskleném pultu je také prázdno, vidíte tu jen na skle, isolepovými kousky 

přilepené, dvě falešné dvacetilibrovky, celkem slušné kopie, trčící tu jako memento, jako výčitka, 

které poctivý obchodník Armed odmítl poslat dál do oběhu, i když na tom tratil 40 liber. Podle jeho 

slov, není žádný zločinec. 

„Copak Ahmede, kšefty nejdou“. 

Optám se somálského majitele obchodu s kavárnou. Oslovím ho důvěrně, protože k němu chodím 

nakupovat už deset let. Ahmed jen pokrčí rameny. 

“Vidíš, zavírám, končím...“ 

rozhlédne se  bezradně kolem, po prázdném obchodě. 

„Už nezvládám platit nájem, navíc rodina mě skoro nezná, musím tu trčet od rána do večera, protože 

už si nemůžu dovolit platit zaměstnance....“ 

Chci znát příčinu jeho neúspěchu, jeho krámek tu fungoval víc jak deset let, tak se ho ptám,... kdo za 

to může? 

Ahmed vidí dva úhlavní nepřátele, kteří, jakožto loupeživí piráti, potopili jeho loď, no, v tomto 

případě spíše lodičku....malou bárku, dlouho zmítanou na vlnách krize. 



Na jedné straně je to stát, který čím dál nemilosrdněji ždímá z malých podnikatelů velké daně, dále 

platí už téměř nelidský nájem, který se mu každým rokem zvyšuje. 

Druhým úhlavním nepřítelem je Brexit, připouští, ačkoli je dalekou a stále trochu neurčitou, matnou 

veličinou. Jeho kavárnu využívali hlavně cizinci z východu Evropy, kteří se tu nechtěli usadit a tudíž 

jim něco, jako zařizování si pevného připojení internetu přišlo zbytečné, na to, aby jednou za čas 

mohli napsat domů e-mail a sdělit své rodině, že jsou stále naživu. Těchto východoevropanů, kteří 

drželi nad vodou jeho internetovou kavárnu ubylo natolik, že teď stoly s počítači zejí prázdnotou a to 

se zatím o Brexitu jenom mluví...ještě neprobíhá. 

Tyto dvě veličiny, stát a Brexit, mu prý docela sebraly chuť do podnikání i do života. Říká smutně 

malý černošský soukromníček, jakých je v celém Londýně tisíce. Na otázku, co bude dělat dál, 

odpoví, že má vyhlídnutý džob taxikáře, přijde mu to jednoduší a možná i trvalejší, i když v dnešní 

době... kdo ví. 

Omlouvá se, že už nemá ani dobíjecí karty do mobilu, všeho se naráz a rychle zbavil, aby mohl 

nerušeně a tiše za sebou zavřít dveře a zkrachovat. Co naplat, dobít telefon si budu muset tentokrát 

někde jinde. 

Vycházím z obchodu...prší, stejně tak, jako v Londýně většinu dní v roce, možná nám prší štěstí, 

obchodnické štěstí to ale patrně není, protože když projdu podchodem, vedoucím pod rušnou 

dvouproudovkou, na druhé straně ulice, hned na rohu, vidím malý krámek s knihami. Vypadá 

podobně jako ten, který jsem právě opustila, jen tvar prázdných regálů se liší, tyhle jsou pevnější a 

dřevěné. Je na nich ale stejný prach a jen tu a tam světlá místa.... Železná roleta je stažená do 

poloviny, sousední obchod je realitka, i on má zlověstně do poloviny zataženou roletu, ve výkladní 

skříni se pomalu odchlipují nabídky předražených domů, zaprášené a špinavé. Nabírám dojem, že 

prach je tohohle všeho nedílnou součástí, němým spojovatelem. 

Ahmed tvrdí, že obchod ve kterém pracuji nikdy nezkrachuje, protože je to obchod s jídlem a lidé 

budou jíst vždycky, stejně, jako krize nehrozí sousednímu pohřebnímu ústavu...Vidí to však pouze ze 

svého úhlu pohledu, já, která v tom obchodě pracuju to vidím jinak. Úbytek zákazníků je markantní a 

sním i úbytek našich pracovních hodin, dříve jsem měla problém dostat jeden den volna, teď mi bez 

problému dají i tři, s tím v přímé úměrnosti souvisí i úbytek peněz na mém účtu. 

Kamarád pracuje v suši restauraci a je na tom podobně, pracuje sice každý den, ale jen po třech nebo 

čtyřech hodinách, navíc mi vypráví vtipné historky, co jeho restaurace vymyslela, aby ušetřila. Třeba 

nízkokalorické suši...Víte, co je nízkokalorické suši? Né, tak to je suši, které vypadá na chlup stejně, 

jako to normální, jen je váleček obalený tmavozelenou mořskou řasou méně napěchován rýží, v 

tomto případě méně asi o 20%. Restaurace to nabízí zákazníkům, jako absolutní novinku za speciální 

cenu. Zákazník má pocit, že hubne, protože přijal méně kalorií, né, že je okrádán. Naopak podnik si 

mne ruce, jak chytře ušetřil. Oboustranná spokojenost, všude nadohled. Přece obchodník nemůže 

říci zákazníkovi, že mu ubral z jídla 20% procent rýže, jen proto, aby více vydělal, to by se zákazník 

rozčílil, zatímco, na zdravou výživu, spojenou se snížením kalorií, na to slyší všichni. Reakce je vesměs 

pozitivní, i když rozdíl je jen v tom, jak byla celá věc presentována. 

To nasvědčuje tomu, že ani výrobci jídla nejsou mimo krizi, jak si myslí Ahmed. O tom svědčí i fakt, že 

slavný kuchař bez čepice Jamie Olivier, už také zavřel většinu svých populárních luxusních restaurací. 



Nutí mě to přemýšlet nad tím, které obchody nakonec přežijí tuto krizi nejdéle, upřímně řečeno 

nevím, krize se patrně nemilosrdně dotkne všech a to se o Brexitu zatím jen mluví, počkejte až se tu 

objeví v celé své kráse...někdo namítne, že spíše ošklivosti...každopádně však v nedozírné děsivosti. 


