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OSLOVENÍ Z REDAKCE
Byl jednou jeden časopis. Jmenoval se Reﬂex. V jeho redakci pracoval
novinář Jan Zvelebil a zhruba před pěti lety dostal nápad. Žurnalisté mívají
nejrůznější nápady dost často, jenže Zvelebilova idea se ukázala tak silná, že
nese plody dodnes. Na jejím základě vznikla v Reﬂexu rubrika Na vandru,
nyní už se nazývá jen Vandr. Princip je prostý. Zvelebil vyzval Čechy a Češky,
kteří spatřili svět jinak než jen z okna hotelu, aby se mu přihlásili. Setkává
se s dívkami, jež pracovaly jako au pair, se studenty a studentkami různých
zahraničních škol, s dobrodruhy i lidmi, kteří si chtěli v cizině vydělat. Z jejich vyprávění sestavuje články, jež v Reﬂexu někteří čtenáři čtou jako první.
Staly se jednou z nejoblíbenějších položek časopisu a součástí jeho identity.
Proč jsou tak populární? Odpověď není složitá. Za prvé poskytují bezprostřední a osobně vyhraněnou zprávu pro ty, kdo se hodlají do příslušné
země vydat. Za druhé je upozorňují na detaily, které nikde jinde nejsou
k nalezení a jsou zaplaceny někdy i hořkou životní zkušeností. Za třetí
i pro čtenáře zůstávající doma za pecí představují nezvyklý pohled na dalekou zemi a její zvyklosti. Konečně za čtvrté se při delší četbě přistihnete
u pocitu, že Zvelebilovy texty nevypovídají ani tak o dalekých zemích
a jejich obyvatelích jako spíše o nás Češích samotných.
Pohled vržený do ciziny se odráží a vrhá nové světlo na způsob, jakým
žijeme v České republice. Do knížky, již berete do rukou, autor nejen shrnul
část textů publikovaných v Reﬂexu, on je rozšířil a obohatil o detaily, jež
v omezeném prostoru periodika vzaly za své. Navíc shromáždil vždy hned
několik výpovědí o jedné zemi vedle sebe, aby vynikla protikladnost a složitost světa, jenž nás obklopuje. Nejsou prostě jen jedny Spojené státy americké nebo jen jedna Anglie. Někteří lidé se s tímto faktem těžko smiřují,
a zejména mají-li vlastní zkušenost z prostředí, o kterém článek pojednává,
mívají zhusta i dost sebevědomí k tomu, aby se vrhali do vášnivých sporů
o reálie dané země. Rodí se tak v časopise plodné střety a na stránkách
knížky příjemné jiskření.
A tady je zatím pohádky konec. Kdybyste ale chtěli, aby knižní edice
vandrů pokračovala, napište. Přání je předem splněno.

Petr Bílek
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MODRÁ KREV
Absolventka Vyšší odborné školy publicistiky IVONA BROMOVÁ (24)
téměř rok pracovala u vzdálených příbuzných anglické královské rodiny.
Nejprve jako au pair a později také jako uklízečka. Chování vyšší třídy ji ale
nijak nenadchlo. „Nepotkala jsem moc Angličanů, kteří by mi do očí řekli,
co si o mně myslí,“ tvrdí. „Přetvářka je tam skoro pravidlem. Když není
nic pozitivního, je třeba mlčet, nebo si něco vymyslet.“
Práci au pair jsem si našla kvůli angličtině. Agenturám jsem moc nevěřila
a raději hledala sama. Na internetových stránkách www.jobs.cz jsem našla
inzerát, který tam podala moje předchůdkyně – chtěla už domů a sháněla
za sebe náhradu.
Rodina vyžadovala dvě doporučení, že už jsem s dětmi pracovala, ale to
nebyl problém. Jedno jsem dostala z USA, kde jsem jako au pair pracovala
předloni o prázdninách, a druhé mi dala kamarádka, které jsem občas pomáhala s hlídáním.
Sídlo rodiny, u které jsme pracovala, leželo u města Basingstoke, takže
do jazykového kurzu jsem se přihlásila na tamější střední školu, Basingstoke
College of Technology. Navštěvovala jsem ji dvakrát týdně a díky našemu
členství v EU jsem neplatila školné. Jen jsem musela udělat vstupní test, na
mou tehdejší úroveň angličtiny celkem náročný.
ÚKLID ZA BABKU
Rodina, u které jsem pracovala, měla pět členů. Otec Nicholas pracoval
v Londýně jako bankovní ředitel, matka Virginie – vévodkyně z urozené,
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leč zchudlé rodiny – od sňatku zůstala natrvalo doma s dětmi. Patnáctiletý Jolyon chodil na Eton College (nejdražší a nejprestižnější střední školu
v Británii, se školným devět tisíc liber za semestr) a domů jezdil sotva na
dva víkendy měsíčně. Dvanáctiletý Tristram byl zase na Elstree. V péči jsem
tedy měla především pětiletou Venetii.
Šatník té holčičky byl neuvěřitelný. Měla jediné kalhoty, džíny nepřipadaly
v úvahu vůbec. Nosila výhradně šatičky. Měla jich asi čtyřicet a všechny byly
stejné: nabírané rukávky, sukně pod kolena, vzadu na mašli. Bylo to zvláštní,
ale připomínala mi dceru Kennedyho v šedesátých letech. Oblečení malé
Carolyn Kennedyové na fotograﬁích z dětství vypadalo stejně, i přes ten
velký časový odstup. Záhadu mi pak jednou vysvětlila maminka, když dcerku
oblékala. „Víš, jak jsou staré její šaty? Padesát let!“
Ráno Venetii vypravovala do školy Virginie a já se starala až odpoledne.
Mimoto jsem také pomáhala s večeří, praním, prostíráním… Před odjezdem do Anglie jsem neměla ani tušení, jak jsou tam mezi dětmi na prestižních soukromých školách – internátních i klasických – rozšířené vši. Venetia
s nimi opakovaně měla problémy celý rok a také Tristramovi se občas vracely. Proto se jim doma často měnilo povlečení, což ovšem moc nepomáhalo, podobně jako speciální vlasové přípravky.
Za veškerou uvedenou práci jsem kromě jídla a ubytování dostávala standardní kapesné au pair – pětasedmdesát liber týdně. Když pak ale jejich
uklízečka přestala pracoval kvůli těhotenství, přemluvili mě, abych dělala
i její práci, a pětadvacet liber mi přidali. Za dvojnásobný objem práce to
nebylo moc a rodinu to samozřejmě vyšlo mnohem levněji, než kdyby
musela najmout novou uklízečku.
Jediný můj větší nutný výdaj představovala cesta autobusem do školy
ve městě (čtvrtletní kupon za sto sedmdesát tři liber), takže jsem docela dost ušetřila. Mimochodem – autobus tam byl podstatně levnější než
vlak. Například cesta vlakem z Basingstoke do Londýna stála jedenadvacet liber, zatímco autobusem pouhých jedenáct. Výhoda vlaku ale spočívá
v jeho rychlosti. Do Londýna to vlakem trvá jen padesát pět minut, zatímco
autobusem dvě a půl hodiny.
Nejvíc z výdělku – a ve svém životě asi vůbec – jsem utratila v tamějším
outletovém centru T. K. MAXX. Tato ﬁrma má síť výprodejových obchodů
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po celé Anglii a nabízejí všechno – od sladkostí přes drobný nábytek až po
oblečení a doplňky. Velmi kvalitní a známé značky se tam dají nakoupit za
zlomek původní ceny, chcete jen čas a trochu hledání. Sluneční brýle Fendi
jsem tam například pořídila za dvacet pět liber, přestože původně stály přes
stovku.
KDO PLATÍ, ROZHODUJE
Basingstoke leží hodinu cesty vlakem jihozápadně od Londýna a s okolními vesnicemi má asi sto dvacet tisíc obyvatel. Rodina ale bydlela na samotě,
dvacet minut jízdy od města, v honosném, dvě stě padesát let starém sídle.
Zpočátku jsem si tam připadala jako na zámku v Českém Krumlově. Šest ložnic, sedm koupelen, tři dětské pokoje, dva pro hosty, pokoj na snídaně, jídelna,
přijímací pokoj, obývák… První dva dny jsem se tam trochu ztrácela.
Usedlost jménem Northtington, kterou rodina koupila, aby byly děti na
zdravém vzduchu a v bezpečí od velkoměsta, byla plná zděděných i nově
nakoupených starožitností. S pozemky včetně tenisového kurtu a vyhřívaného bazénu stála tři miliony liber. To je hodně i na Anglii, ale Nicholas byl
bohatý. Kromě práce v bance také úspěšně investoval do akcií, nemovitostí
a ﬁlmového průmyslu.
Nezávisle na tom, kolik milionů liber vydělal, Nicholas si přitom stále
vážil peněz a měly pro něj stále stejnou hodnotu jako dřív, kdy byl chudý
student a na všechno musel šetřit. Někdy jeho chování zacházelo až do
extrémů. Do zaměstnání třeba chodil několik měsíců v botách, kterým se
rozpadal lem za patou, a doma střídal jen několik kalhot a košil, na nichž se
po letech nošení začaly dělat malé dírky.
Přes ﬁnance byl Nicholas v rodině jasným šéfem a své ženě posílal měsíčně na účet částku, se kterou musela vyjít. Společné peníze v jejich osmnáct
let trvajícím manželství neexistovaly a Virginie respektovala, že Nicholas má
jako chlebodárce právo rozhodovat o všem podstatném. Role byly pevně
dané: on vydělává a se stará o dům a domácnost.
NIC NEŽ POCHVALA
Nicholasův otec byl voják a během kariéry se s rodinou osmnáctkrát
stěhoval, takže Nicholas neměl žádné staré přátele z dětství. Většinu času
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mu zabírala práce. Ráno vstával v šest a vracel se v osm, devět večer. Obdivovala jsem, že se pak ještě dokázal věnovat dětem. Bylo mu sedmačtyřicet
stejně jako jeho ženě, ale vypadal mnohem starší, šedivý, unavený. Nedlouho
po mém odjezdu však z banky odešel a s prací na plný úvazek už nepočítá.
Na Virginii se mi líbilo, že se ke mně chovala fér a nikdy by mi nedala úkol,
který by v případě potřeby sama neudělala.
Děti byly velmi vychované i na anglické poměry. Většinou po sobě uklidily, za všechno poděkovaly. „Děkuji za můj oblíbený oběd. Mohu prosím
odejít od stolu?“ Než se malá Venetia směla vzdálit, vždycky musela říct tyto
dvě věty. I kdyby šlo o jídlo, které neměla ráda.
U všech dětí matka dohlížela, aby napsaly poděkování každému, kdo je
pozval na svou narozeninovou oslavu, oběd nebo dinner party. Pokud má
člověk čas přijít na tu akci, tvrdila, měl by si potom také udělat čas na
děkovný dopis hostiteli a shrnout své pocity z dané události. Používají se
samozřejmě jen pozitivní hodnocení a obsah dopisů bývá pro každého adresáta téměř identický. Stále dokola se používají stejné fráze. Děkuji za
krásný dárek, mám z něho obrovskou radost, vaše oslava byla úžasná, moc
si cením pozvání, byla to báječná zábava, jídlo bylo naprosto skvělé... Nešlo
o to, udělat druhému radost, ale spíš jen vypadat zdvořile.
Zdvořilé chování se samozřejmě očekávalo také ode mě. Když se například Virginie zeptala, jestli jí sluší nové šaty nebo jak mi chutnal její dort, a já
upřímně odpověděla, třeba že jindy to bývá lepší, naprosto ji to zaskočilo.
Nedokázala pochopit, proč jsem jí řekla pravdu, a nepoužila očekávanou
frázi – ano, tvůj dort byl naprosto skvělý!
O co méně vám tito lidé řeknou do očí, o to víc říkají za vašimi zády.
První lekci jsem dostala brzy po příjezdu. Pár dní se mnou zůstala i má
předchůdkyně a všichni se k ní chovali mile. Měla jsem dojem, že ji mají rádi
a bude jim chybět. Sotva však odletěla, kritizovali na ní přede mnou všechno: účes, oblékání, chování i způsob, jakým u nich pracovala. Výhrady měli
i ke mně, ale zase, do očí nic. Až po měsíci jsem dostala třístránková pravidla, co všechno se smí a co ne.
K věcem, které Nicholas s Virginií (stejně jako většina jejich blízkého
okolí) považují za neslušné, patřilo mimo jiné volání na mobilní telefony.
Něco takového dělali jen výjimečně. Využívá se hlavně domácí pevná lin-
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ka. Hlavně záznamník. Rodina, přátelé, opraváři, každý, kdo s vámi chce
mluvit, telefonuje k vám domů. Absurdní mi to přišlo hlavně v každodenním kontaktu se známými. Virginie přes týden v domě moc času netráví
a vzájemně si s kamarádkami nechávají vzkazy na záznamnících. Zavolá
kamarádka a nechá vzkaz. Pak volá Virginie zpátky, to zase není doma její
kamarádka, takže zase vzkaz. Než se dohodnou na něčem konkrétním,
docela to trvá.
UŽITEČNÝ ROK
Pobytu v Anglii vděčím za hodně, především v jazykové průpravě. Získala jsem tam i hlubší vztah k přírodě a začala vnímat energii, kterou
příroda člověku může dát. Dřív jsem byla spíše městský typ, ale tam jsem
žila prakticky na samotě a dlouhé procházky se psem mi přinášely neskutečnou pohodu. Tím spíš, že anglický venkov je malebnější než český.
Některé domy, zejména ty s tradiční slaměnou střechou, vypadají jako
kulisy z pohádky.
Britský humor mě moc neokouzlil, anglická kuchyně není špatná, ale nijak
zvlášť jsem si ji neoblíbila. Virginie naštěstí vařila i jídla podle zahraničních
receptů (oblíbila jsem si tam indickou a thajskou kuchyni), jenže zase nepoužívala moc koření. Například sůl nedávala vůbec do ničeho.
Při cestách do města se mi líbili angličtí důchodci. Jsou mnohem milejší
než ti naši čeští. Často se s vámi dají sami do řeči, usmívají se a celkově
působí optimisticky, na nic si nestěžují.
Na co jsem si neuměla zvyknout, to bylo formální chování té rodiny.
Když jsem dělala au pair v USA, zacházeli se mnou jako s rovným partnerem. V Anglii jsem stále cítila odstup, hranice, za které se nikdy nedostanu. Nikdo mi neřekl něco, co by se mě dotklo, ale k čemu je pečlivá
zdvořilost, když není upřímná? Na otázky typu Jak ses vyspala, Jak bylo
ve škole, nebo Jaký jsi měla den jsem po čase získala až lehkou alergii.
Protože odpověď vlastně nikoho nezajímala. Někdy dokonce z další konverzace během dne vyplynulo, že tazatel ani neví, co jsem mu vlastně
odpověděla.
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FOTBAL A MATIKA
„Tělesné tresty se už v anglických školách nepovolují, ale někdy se po
nich člověku zasteskne,“ říká LUDĚK MICHALIK (31). Z pražského gymnázia odešel učit do Stamfordu, nejprve na soukromou a později na státní
školu. „Anglický školský systém vede ke stejnému biﬂování jako náš,“ tvrdí.
„Jedno se mu ovšem upřít nedá – na rozdíl od našeho má hlavu a patu.
Promyšlená je i pestrá škála výchovných postihů. Vynutila si je praxe – na
státních školách si bez nich výuku ani nelze představit.“
Na začátku byla náhoda a štěstí. Kamarád mě upozornil na inzerát, který
v našem tisku podalo HMC, sdružení ředitelů britských nezávislých – to
jest soukromých – škol. Mladým českým učitelům se v něm nabízela možnost stát se na jeden rok pomocníky anglických kolegů. Pak už stačilo být
jen dostatečně drzý a tvrdit, že s angličtinou nemám problém (přestože
jsem ji naposled použil před deseti lety při maturitě), vyplnit pár formulářů
a zvládnout pohovor. Naštěstí jsem mohl nabídnout šťastnou kombinaci
výuky, matematiku a tělocvik. Učitelů matematiky je totiž v Anglii velký nedostatek. A sportovní dispozice byly další velkou výhodou. Kromě výuky se
od příchozích očekávala také výpomoc na místních internátech. Ocitl jsem
se tedy mezi vybranými, celkem nás prošlo šest.
První rok jsem pracoval jako pomocný učitel na soukromé škole, která
mi vyřídila pracovní povolení. Druhé místo, na současný školní rok, mi pak
nabídla státní škola. I jim matikáři chyběli. A navíc, já doma hrál docela slušně fotbal, třetí ligu, a tam jsem začal kopat za město. Na úrovni o kousek
níž, něco jako u nás v divizi. Tým si mě chtěl udržet a tak mi nové místo
pomohl vyjednat.
PO ROCE ZA TROJNÁSOBEK
Do Stamford School jsem nastoupil ještě před vstupem České republiky
do Evropské unie, tudíž bez uznání pedagogické kvaliﬁkace, a dělal jsem
asistenta třem učitelům matematiky. Zpočátku jsem jen pozoroval, jak učí,
ale postupně jsme se střídali. Připadlo na mě pár hodin tělocviku a několik
hodin jsem obvykle také suploval za nepřítomné kolegy. Celkem jsem ve
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škole trávil kolem dvaceti vyučovacích hodin týdně a z nich samostatně
učil asi třetinu. Další mou povinností byla jednou týdně služba v internátu.
Kontroloval jsem, jestli moji svěřenci chodí na večeři, dohlížel, aby neodbývali školní přípravu a dodržovali večerku. Za to všechno jsem mohl brát
nanejvýš pět set liber měsíčně. A ty mi také platili. Bylo to pod zdaňovacím
minimem, takže šlo o čistý příjem. K tomu jsem měl navíc zdarma stravu
a byt v internátu. Přesto jsem během prvního roku nic neušetřil. O víkendech a prázdninách jsem hodně cestoval a také obohatil svůj šatník.
Na státní škole jsem si polepšil. Dostal jsem normální nástupní plat, který
je osmnáct tisíc liber ročně. Pro srovnání, taková účetní například bere kolem patnácti. Daně jsou ale vysoké, kolem třiceti procent, a životní náklady
taky. Hlavně za bydlení. Kdybych za nocleh a stravu dál nepomáhal v internátu, na nějaké velké úspory by to nebylo.
Rozpočet mi vylepšil také fotbal. Zatímco u nás máme jen dvě profesionální soutěže, první a druhou ligu, Angličané jich mají pět. Takže jsem
dostával i nějaké peníze. Šedesát liber týdně, bez ohledu na výsledky. Což
bylo podstatně víc, než jsem zažil doma, kde se mimo ligu platí jen prémie
za výhru, jinak nic.
CHRÁM JAKO KLUBOVNA
Stamford leží asi sto padesát kilometrů severně od Londýna. Jako skoro
všude v Angli, ani tady není nouze o zachovalou starou architekturu. Majitelé některých starých budov tudíž nevidí důvod, proč je navěky zakonzervovat, když mohou posloužit novému účelu. Ve Stamfordu je kostel předělaný
na obchod, v Edinburghu udělali z dalšího kanceláře. A v chrámové lodi
katedrály v Petersborough mají děti klubovnu.
Stamford je malé město, ale zase ne docela. Existence dvou škol, soukromé i státní, mi alespoň umožnila porovnat anglický systém vzdělávání s naším. Odlišností je řada a jsou důležitější než jen známé školní uniformy.
Povinná školní docházka je v Anglii delší. Do prvního stupně však nastupují děti dřív a na druhém stupni, kde učím já, už je věkový rozdíl srovnaný.
Všichni pak chodí až do jedenácté třídy. A kdo chce na univerzitu, musí
ještě zvládnout dvouletou nástavbu – college. Ta je někdy součástí stejné
školy, jindy zase ne.
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Ačkoli jsou žáci rozdělení do tříd (a ty spolu soutěží o body přesně jako
koleje v Harry Potterovi), v základním složení spolu tráví jen úvodních dvacet minut ráno při prezenci. Pak se všichni znovu rozdělí na takzvané sety
– tentokrát podle svých schopností. Složení jednotlivých skupin se tudíž liší
předmět od předmětu, podle toho, co komu jak jde. Žáků v prvním setu,
jimž jde výuka snadno, bývá kolem třiceti a v dalších skupinách úměrně se
schopnostmi jejich počet klesá až k desítce. Srovnávací zkoušky, které se
dělají dvakrát ročně, jsou ale pro všechny stejné. V případě, že je někdo
v nižším setu hodně dobrý, může postoupit do vyššího. Děje se to ale spíš
výjimečně.
Stamfordská soukromá škola patří do kategorie British Independent
School. Tyto školy si zakládají na tradici (tato škola například učí až do jedenácté třídy chlapce a dívky odděleně ve dvou budovách), mají velikou prestiž
a vysoké školné. Letos je to téměř osm tisíc liber a s bydlením na internátu bezmála patnáct. Britské nezávislé školy jsou ale z principu neziskové,
a všechny peníze se tudíž tím či oním způsobem vracejí zpátky studentům. Je
to vidět na perfektním vybavení učeben i rozsáhlého sportovního areálu.
Na státní škole, kde učím teď, je to trochu horší, ale pořád lepší než
u nás. Obecnou výhodou jsou učebnice, velmi dobré a metodicky promyšlené – zejména v práci s nejmladšími ročníky a také už v předškolní výuce
bychom se mohli leccos přiučit.
Průměrný anglický teenager má zpravidla užší všeobecný rozhled než
jeho český vrstevník. Na druhé straně, o vybraných předmětech toho ví
skutečně dost. Porovnávat oba systémy lze jen s vědomím, že nic není černobílé a všechno má svá pro a proti. Jako učitel matematiky uvedu jako
příklad vlastní předmět. Skoro nic z toho, co se normální člověk ve škole
z matematiky naučí, nebude v životě používat. Učí se to, aby tím nějak zapojil a cvičil mozek, spíš kvůli tomu procesu než kvůli výsledku. Jestli příklad
vyřešíte, není tak důležité. Ta snaha řešit je cenná. V Čechách je milníkem
výuky maturita (potažmo přijímačky na vysokou), tam to musím směrovat,
ale zbytek si mohu dělat podle svého. Nemusí to být dobře, protože nad
sebou nemám kontrolu. Jenže pokud jsem dobrý, mám možnost to myšlení
žáků skutečně rozvinout. Kdežto v Anglii se musím daleko víc zaměřit na
výsledky. Pořád se dělají srovnávací testy. Dvakrát ročně si je dělá sama

14

ANGLIE
škola a na konci devítky, jedenáctky a třináctky přicházejí ještě další testy
zvenku. A tlak na učitele je velký. Mám nejlepší set? Měl bych tedy mít
i nejlepší výsledky...
PRŠÍ KRÁSNĚ
Na Angličanech se mi líbí, jak si nenechají zkazit náladu špatným počasím.
Ať je pomalu jakkoli, nebrblají a jdou klidně na procházku. What a nice rain!
To ale krásně prší! Takovou větu v Čechách nezaslechnete.
Když byla moje angličtina ještě hodně nejistá, domlouval jsem si schůzku
se zubařem. Zeptal se mě, jestli můžu přijít v pět, a já se – zcela nesmyslně
– zeptal, jestli ráno, nebo odpoledne. „Jestli chcete,“ pravil, „můžete přijít
ráno. Ale budete muset chvilku počkat, protože otevíráme až v osm.“ Anglický smysl pro humor to vystihuje přesně. Témata jsou často podobná
(kolují stejné vtipy o blondýnách a také historky o Skotech, Velšanech či
Francouzích mají shodná klišé), ale projev je střídmý. Angličan se nezachechtá, spíš jen pousměje. A šetří i jinými projevy emocí. Za rok v Praze jsem
našel spoustu kamarádů, tady mám nanejvýš partnery na sport. S jedním
třeba chodím už rok na squash, a ještě se mnou nešel ani na pivo. Příjemně
naopak překvapí anglická zdvořilost. A ohleduplnost na silnicích je neuvěřitelná, navzdory mnohem horším dopravním zácpám i úzkým silnicím.
Pokud jde o kolegy na obou stamfordských školách (vzdálených od sebe
jen deset minut chůze), vůbec se nestýkají. Ti na soukromé jsou dost snobští a uzavření i mezi sebou, mají pocit, že jsou něco víc. A těm na státní se
zase nelíbí, že nad nimi ohrnují nos.
Ještě větší rozdíl je mezi žáky. Na státní škole, kde teď učím, převažují ti
méně schopní, nechybí ani případy dysgraﬁe nebo dyslexie, dokonce i mentální poruchy. V desítce mám nejnižší set a tam mi třeba do třídy přijde žák,
dá si bundu přes hlavu a začne houkat. Navíc – problémy jsou i se zdravými
jedinci, co už do školy nechtějí. Takový žák si dá nohy na stůl a klidně se baví
s ostatními. Zeptáte se, jestli by se nechtěl posadit normálně a nevyrušovat,
dozvíte se, že nechtěl. Budeš se dneska tu matiku učit? Ne, nebudu.
Jediné štěstí v podobných situacích je promyšlený systém výchovných
postihů. Ty se na soukromé a státní škole trochu liší, ale rozsah je pestrý
v obou institucích. Žáky je například možné vyloučit z výuky na celý den
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i déle. Nebo je naopak nechat několikerým způsobem po škole.V nejhorším
případě i v sobotu, pod dohledem ředitele. Což vypadá jako trest spíš pro
něj, ale není. Protože on tam je stejně pořád.
POLITIKA JAKO VŠUDE
Díky životu ve Stamfordu se hodně zlepšila má angličtina. A také mi
stouplo sebevědomí. Vyzkoušel jsem jiný styl výuky, a ještě si vydělal.
A během výletů poznal hodně krásných míst. O prázdninách jsem dokonce
se školou byl až v Kostarice.
Samozřejmě – byly i drobné ztráty. Uprostřed relativní divočiny, během
dvouhodinové procházky po vřesovišti v Peak District, mi například vykradli
auto. A jindy jsem zase v Londýně ve tři ráno lehkomyslně zaparkoval na
místě pro rezidenty. Dostat vůz po odtažení zpátky stálo v přepočtu skoro
deset tisíc.
Možná ani nejde o ztrátu, ale přišel jsem také o iluze, že angličtí politici jsou mnohem lepší než naši. Nejsou. Za veletoče, které předváděl Tony
Blair, by se nemusel stydět ani Miloš Zeman. Zmizela i téměř posvátná úcta,
kterou jsem dřív choval k BBC a kvalitnímu anglickému tisku. Podobně jako
naše sdělovací prostředky, i ty anglické mají k ideálu dost daleko.
Vandrovníkům, kteří pobyt v Anglii teprve plánují, radím hlídat si věci.
Nenechávejte nic v autě, nevěřte, že se v Anglii nekrade. A ještě něco. Pokud nechcete být za barbary, nepoužívejte vidličku jako lžíci. U nás máme
sklon občas si na ni jídlo jen nahrnout, kdežto Angličané si všechno důsledně napichují, i kdyby to měl být hrášek po hrášku. Jestliže to opravdu nejde,
třeba v případě rýže, nahrnou ji na obrácenou, spodní stranu vidličky. Když
jsem to zpočátku dělal po našem, zíral na mě v údivu celý stůl.

BÍDA ZA VOLANTEM
ROMAN KIRSCH (51) pracoval jako obchodní rada v Nigérii. Poté, co
poskytl Reﬂexu rozhovor o poměrech v české diplomacii, musel odejít a od
loňského roku se živí jako řidič autobusu v Manchesteru. „Je to tvrdý chleba,“ říká. „Britský nepořádek, bezohlednost a agresivita nemají v Evropě
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obdobu. Za pouhý rok v Manchesteru jsem zažil víc neuvěřitelných scén
než za tři roky v Lagosu.“
Šance zkusit štěstí v zahraničí se mi naskytla předloni v únoru, kdy velká
britská dopravní ﬁrma First Group Plc zahájila v nových členských státech
EU náborovou kampaň řidičů městských autobusů pro různé lokality ve
Spojeném království, zejména pro velké městské aglomerace. Anglicky mluvím snad dobře a z dob soukromého podnikání jsem držitelem řidičského
oprávnění pro všechny druhy vozidel včetně autobusů, takže výběrové řízení bylo spíše formalitou. Během měsíce jsem se ocitl v Manchesteru. Ve
stejnou dobu jako já a další Češi tam přijeli na výpomoc i kolegové z Polska,
Slovenska, Maďarska a Portugalska. Britští řidiči jsou nedostatkové zboží,
mimo jiné prý i proto, že ﬁrma nebere nikoho, kdo má záznam v trestním
rejstříku. U mladších ročníků je to častý jev, především kvůli opilství a vandalismu.
NOVINKY I VYKOPÁVKY
Než jsme přijeli do Anglie, lákala nás ﬁrma First na nové autobusy
a dobré podmínky. Všechno prý je pro nás již připravené. Realita byla jiná.
Nic připraveného nebylo a všechno se řešilo za pochodu. Šest týdnů jsme
například bydleli v hotelu po třech v jednom miniaturním pokoji, kde nebylo
místo ani na vybalení kufrů. Také s autobusy to bylo jinak, těch nových byla
jen čtvrtina. Nejčastější typy jsou deset let staré a nechybějí ani stroje z osmdesátých let. Některé v zimě vůbec netopí, v jiných zase musíte jezdit se zapnutým topením i v létě, aby se odvádělo teplo od věčně přehřátého motoru.
Kolaps vozidla na trase je na denním pořádku, drobné závady jsou neustálé.
Stroje jezdí celý den – noční linky jezdí jen v pátek a v sobotu – a řidiči
se v nich střídají. Po čtyřech hodinách jízdy je čtyřicetiminutová přestávka.
Denní jízdy začínám i před čtvrtou ráno, končím v šest nebo v osm večer.
Abych zajistil rodinu, dělám hodně přesčasů, často mám až sedmdesát odpracovaných hodin týdně. Angličtí kolegové o přesčasy moc nestojí, chtějí
mít volné víkendy.
Po odečtení daní (devětadvacet procent!), pojistného a spoření máme na
útratu něco přes dvanáct set liber měsíčně. Čtyři sta padesát liber je ná-
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jem za dům, anglický standard v satelitním městečku Norden, veliký obývák
a dvě ložnice. K tomu platíme osmdesát liber radnici jako housing tax (poplatek závisí na velikosti domu) a sedmdesát liber je inkaso (elektřina, plyn,
voda). Druhou polovinu příjmu spolkne běžná režie.
Zdá se to hodně, ale hodně drahé je třeba čerstvé maso, které občas potřebuji pro psa.Velmi levné jsou naopak všechny mražené potraviny, kterých
je k mání nepřeberné množství.
České pivo je všude, hlavně staropramen, který má ostatně britského
majitele. Ale koupíte i budvar a jiné. Láhev ovšem stojí hodně přes libru.
Život na ostrovech není právě levný ani pro domácí obyvatele. Británie
je rozhodně bohatá země, ale obyčejný občan dnes už takovým dojmem
nepůsobí. Bydlí v co nejmenším domě či bytě a také auto má co nejmenší.
Typickým rodinným vozem je například ﬁat punto.
FOTOGRAFUJTE A MLČTE!
Manchester City je malé městečko, tak kilometr na kilometr a půl. Takzvaný Greater Manchester zahrnuje i okolní satelitní města a dohromady
má asi dva a půl milionu obyvatel. Jednotný dopravní systém neexistuje,
během privatizačního tažení Margaret Thatcherové se státní manchesterský
dopravní podnik rozpadl asi na dvacet soukromých. Každá ﬁrma přitom
prodává v autobusech za hotové vlastní jízdenky. Řidič je tak v jedné osobě
i pokladníkem, který jízdenky prodává, a kontrolorem těch, které si cestující zakoupili jinde, včetně permanentní karty, vydávané specializovanou
městskou dopravní ﬁrmou GMPTE (Greater Manchester Public Transport
Enterprises). To všechno dost zdržuje nastupování cestujících a prodlužuje
již tak extrémně dlouhé jízdní časy mezi konečnými stanicemi linek.
Manchester City je docela klidné místo, pokud právě není ranní či odpolední špička. Nebo sobota.Tehdy se z jinak útulného středu Manchesteru
stává past na řidiče. Rychlost a plynulost dopravy trpí tím, že město ve
svém středu povolilo obrovská nákupní centra a spoustu parkovišť. V sobotu, která je pro většinu Britů nákupním svátkem, je Manchester prakticky
neprůjezdný. Jednou z příčin je i skutečnost, že něco jako zelená vlna neexistuje – skáčete od křižovatky ke křižovatce. Chodci mají navíc na křižovatkách zelenou ve všech směrech najednou a o to déle to trvá. Konkurence
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příliš mnoha ﬁrem také nutí dopravce stavět linky co nejdelší a nejkomplikovanější, zajíždějící na své trase i do malých či odlehlých sídlišť s minimem
pasažérů, takže zpoždění a nepravidelnost linek je pak na denním pořádku.
Největší svízel, která dělá z jízdy po městě peklo, ať už je na silnicích
nával, nebo ne, představuje obrovská nekázeň drtivé většiny britských řidičů. Parkuje se na chodnících, na zastávkách autobusů, na nepřehledných
místech, před světly na křižovatkách, prostě kdekoli.
Typický britský řidič žije v představě, že zapnutá výstražná blikající
světla jeho vozu negují všechny dopravní značky, zejména pak tedy ty se
zákazem stání či zastavení. Parkování například na zastávkách autobusů
hojně zneužívají dokonce i řidiči policejních aut. Nesprávné parkování se
sice pokouší postihovat armáda parkovacích inspektorů (tzv. Parking Wardens), ale jejich „řádění“ na řidiče příliš nepůsobí. Zřejmě jsou následné
pokuty příliš nízké.
Britové si často stěžují, že jejich parkovací inspektoři jsou nejpřísnější
z celé Evropy, ale už nevidí, že oni sami jsou pravděpodobně nejméně disciplinovanými řidiči z téže Evropy.
Jestliže se zákazy vjezdu berou jen jako doporučení, totéž často platí
o semaforech. Nikde ve světě jsem neviděl tolik řidičů, kteří klidně vjedou
na červenou do křižovatky nebo na přechod pro chodce. Nesprávné odbočování z pruhů? Tatáž hra.
Zvláštní je řešení dopravních nehod. Když někomu odřete auto, které
nešikovně stojí, problém máte spíš vy. Pokud se s někým střetnete za jízdy,
nebo může i stát, ale oba jste za volantem, ﬁrma se o vás postará. My máme
od ﬁrmy dokonce zakázáno přiznávat vinu. Neuvádíme ani své jméno, jen
číslo, které máme přidělené pro vyúčtování vybraného jízdného. Pokud nedojde ke zranění, k nehodě se vůbec nemusí volat policie a spor účastníků,
kteří házejí odpovědnost jeden na druhého, řeší civilní soud. K našemu vybavení proto patří i fotograﬁcké aparáty na jedno použití. S pomocí fotograﬁe se dá případná nevina dokázat bez dlouhých tahanic.
Ve městě, jako je Manchester, je pro řidiče autobusu prakticky nemožné
vyhnout se zpoždění. Pokud jde o mě, nesnažím se dohnat čas za cenu porušování předpisů, ale řada kolegů riskuje. Když je pak policie přistihne, že vjeli
s autobusem na červenou do křižovatky nebo překročili povolenou třicítku
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o víc než pět mil, pokutu šedesát liber za ně zaplatí odbory. Sami ale přijdou
o tři body v řidičském průkazu. A těch mají jen dvanáct stejně jako my.
KÁMEN? KONEČNÁ!
Pohled na Manchester skrze přední sklo autobusu není moc příjemný.
Kultura odhazování odpadků je v Británii opravdu velmi rozvinutá a dovedená k dokonalosti. V poslední době sice billboardy, letáky i poutače na
vozech MHD slibují za odhazování odpadků mimo určené nádoby pokutu
padesát liber, ale lidi jsou zvyklí odhazovat odpadky všude, kde se pohybují,
kdykoli se jim zamane. S výjimkou okamžiků, kdy právě zasahuje úklidová
služba, jsou jich ulice plné, kam oko dohlédne.
Když ze svého místa za volantem obhlédnu vnitřek autobusu, pohled
není o nic veselejší. Ačkoliv je konzumace jídel či nápojů v autobusech
zakázána městským přepravním řádem (kouření samozřejmě také), místní
cestující vše zakázané dělají s naprostou samozřejmostí. Nedopalky cigaret,
obaly od jídel i nápojů, pošlapané noviny, politá sedadla, poplivaná podlaha,
to je běžná realita. O výjimkách raději nemluvím.
Bohužel – s cestujícími jsou i jiné potíže. Alkoholismus Britů údajně začíná být celonárodním problémem – zlé jazyky dokonce tvrdí, že právě kvůli
němu přetrvává systém týdenní výplaty mezd – a mé zkušenosti by tomu
odpovídaly. Opilce vozím i v hodinách pro nás dost nezvyklých, ráno nebo
odpoledne.
Protože jízdné je v autobusech a obecně veřejné dopravě v Anglii velmi vysoké, mnoho pasažérů se snaží dopravce všelijak podvádět. Zhruba
desetina pasažérů se snaží jezdit na prošlé jízdenky a spoléhají, že si toho
v časovém tlaku nevšimnu. Nebo vezmou měsíční permanentku a trochu ji
ohřejí, aby tisk na papíře citlivém na teplo vybledl. Pak vám nezbývá než se
s pasažérem dlouze dohadovat o platnosti nebo ho (to spíš) pustit do autobusu; nemáte na dlouhé diskuse čas. Na pozoru se musím mít i před zloději,
kteří mají zálusk na pokladnu. Jejich oblíbeným trikem je otevření krytu
motoru – začne svítit kontrolka a řidič musí z kabiny, aby víko zavřel.
Nejhorší jsou děti a mladí chuligáni, jejichž zábavou je často čiré vandalství. Autobusové zastávky a telefonní budky s věčně rozbitými skly by
mohly vyprávět. A samy autobusy také. V zimě se školáci většinou spokojí
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se sněhovými koulemi, v létě létají kameny. Za jeden večer tak někdy ﬁrma
přijde hned o několik skel. Na některá sídliště máme dokonce večer zakázáno jezdit. Jakmile dojde k prvnímu incidentu, linka se prostě zkrátí.
S ÚŘADY NA DÁLKU
Snad nikde na světě jsem neviděl tolik automobilů s evidentně podhuštěnými pneumatikami nebo nefungujícím světlometem. V Británii je navíc
běžné nesvítit ani v přítmí, za špatné viditelnosti nebo i v noci, pokud svítí
veřejné osvětlení. Ve vozidle také nemusíte mít výstražný trojúhelník, sadu náhradních žárovek, a dokonce ani lékárničku.
Jinak jsou silniční pravidla blízká našim, jen mentalita řidičů je odlišná.
Kdybyste vzali stovku průměrných Britů a nechali je jezdit po silnicích u nás
nebo třeba v Německu, vsadím se, že jsou do měsíce bez papírů. Britský
způsob řízení dost poznamenal i mě. Při občasných návštěvách České republiky se musím hlídat – jako řidič jsem v Manchesteru trochu zvlčil.
Než jsem začal v Anglii pracovat, velmi rád jsem tam jezdil jako turista.
Když se ovšem život na ostrovech dostane člověku trochu pod kůži, zjistí,
že úctu k člověku a britskou noblesu už dávno odnesl čas. Za rok práce
v Manchesteru můj vztah k Anglii značně ochladl.To platí i pro rodinu, která
mi odchod z Čech trochu vyčítá. Manželka s dcerou se asi brzy vrátí domů.
Já ještě zůstanu a pokusím se sehnat nějakou kvaliﬁkovanější práci v Norsku nebo v Kanadě.
Abych ale jen nekritizoval, za rok života v Manchesteru jsem objevil
i leccos pozitivního. Rád chodím na časté koncerty vážné hudby v krásné manchesterské katedrále i v ostatních kostelech ve městě. Užívám si
i britské pop-music, dodnes je pro mě nejlepší na světě. A co oceňuji nejvíc
– v Británii se nemusíte osobně obtěžovat prakticky na žádný místní nebo
státní úřad.Vše vyřídíte přes telefon nebo poštou. Já si takto na dálku vyřídil
i britský řidičský průkaz a registraci osobního automobilu.
HLAVA XXII
Británie je jedna z členských zemí EU, které oﬁciálně uvolnily pracovní
trh novým členům, ale moc na to nesázejte. Já měl od ﬁrmy všechny formality vyřízené předem, už po konkurzu v Čechách. Pokud ale na ostrovy
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pojedete naslepo, připravte se na srážku s úředním šimlem. Když navštívíte
potenciální zaměstnavatele nebo zajdete do zprostředkovatelny práce, řeknou vám, že legální práci neseženete, dokud nebudete mít vyřízené pojištění, tzv. insurance number – pod kterým zaměstnavatel posílá státu část vaší
mzdy. V kanceláři, která tohle pojištění vyřizuje, vám ovšem řeknou, že vám
žádné číslo nepřidělí, dokud nebudete mít práci. Začarovaný kruh.
V současnosti v Británii pracuje sto sedmdesát tři tisíc Východoevropanů
z nových zemí EU a půl milionu jich práci hledá. Skoro nikdo přitom nebere
podporu – bez insurance number nejde ani to. Do této skupiny dlouho patřila i moje manželka. Přitom by ráda dělala cokoli. Byla ochotná hlídat děti,
dělat v kanceláři, třeba i uklízet u nás v depu. Jakmile se ale ukázalo, že nemá
insurance number, už se s ní nikdo nebavil. A tohle trvalo přes rok.
Moje dcera pro změnu zkusila pracovat načerno. Začala dělat v kavárně u
jednoho Inda. Platil jí čtyři libry dvacet za hodinu. Když se ohradila, že státem
určené minimum je čtyři osmdesát pět, řekl jí, ať už další den nechodí.

TANEC NA HRANĚ
„Edgware Road je srdcem arabské čtvrti v Londýně. Přes den je téměř
liduprázdná, ale po setmění si tu připadám jako v Káhiře. Na ulici tam bílého Brita téměř nepotkám a v klubech, kde vystupuji, teprve ne,“ tvrdí
orientální tanečnice KATEŘINA ŠAFROVÁ (23). Na zkušenou do míst,
kde se břišní tanec provozuje na živou muziku, vyjela poprvé před čtyřmi
lety. Plánované tři týdny se tehdy protáhly na sedm měsíců. Předloni odjela znovu a pobyt plánovala na sedm let.
Orientální hudba mě chytila za srdce už při studiu na střední kamenosochařské škole v Českém Krumlově. Stejně tak tanec. Od prvního kurzu
mi bylo jasné, že to je ono, co chci dělat naplno. Trénovala jsem každý den
a v devatenácti odjela do Londýna. Doprovázel mě přítel, díky němu jsem se
v začátcích cítila bezpečnější.
Vlastně mě dodnes překvapuje, jak šlo zpočátku všechno snadno. Měla
jsem pár kontaktů na hudebníky a na jejich radu obešla několik míst, kde
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jsem předvedla, co umím. Kupodivu – všude mě chtěli a pro mě tak začal
každodenní kolotoč několika vystoupení za večer, kdy jsem končila ve tři
čtyři ráno. Bylo to docela tvrdé, ale k profesnímu růstu nezbytné. U nás je
orientální tanec mrtvá záležitost. Tancuje se na cédéčka a chybí to nejdůležitější – kontakt s muzikanty a publikem. Ten mu dává duši. Přirovnala bych
to k řece. Ze břehu máte jakousi představu, jak vypadá, co v ní žije a jaké
to asi je, skočit do ní. Ale teprve když se namočíte, poznáte na vlastní kůži,
o co jde. Když u toho přirovnání zůstanu, občas je řeka klidná a krásná, občas je kalná a ocitnete se v proudu špíny. A špatný plavec se může i utopit.
TANEC, NE STRIPTÝZ
Arabsky mluvící komunita v Edgware Road a okolí není pro běžného
Brita (nebo vůbec Evropana) moc přitažlivá. O hluk a neuklizené odpadky
není nouze. Slušné bydlení je tu ale podobně drahé jako jinde ve městě.Tím
spíš, že je odsud blízko do centra. Já nejdřív bydlela daleko a za jedna plus
jedna jsme s přítelem platili tisíc liber měsíčně. Pak jsem se přestěhovala,
abych měla po vystoupeních nocleh po ruce, a za jediný pokoj – s kuchyní
společnou pro tři domácnosti – jsem platila sedm set padesát.
Když je člověk sám, sežene byt i za desetinu, ale bude to nejhorší bydlení
v Londýně. A špatné bydlení v Londýně je mnohem horší než špatné bydlení v Praze. Sklep, špína, smrad, řev, švábi doma, na ulici odpadky. Arabská
čtvrť v tomhle ještě není nejhorší – indická ji překonává. Já naštěstí šetřit
nemusím. Dokonce ani na kvalitě kostýmů, které mě přijdou na tři sta až
sedm set liber za kus, a musím je stále obměňovat. Vrásky mi to nedělá,
protože můj minimální honorář za půlhodinové vystoupení v klubu nebo
restauraci je padesát liber. A soukromé akce jsou tak od dvou stovek víc.
V obou případech přitom platí, že ještě mnohem víc dostávám od publika
během vystoupení.
Orientální tanec jako povolání má mnoho podob a je jen na tanečnici,
kterou z nich si zvolí. Podoba vystoupení i úroveň publika je hodně určena
místem, kde se tančí. Každé místo a každý večer má svou tanečnici, maximálně dvě. V některých podnicích začíná program třeba v jednu v noci.
Obvyklá praktika je, že lidé strkají bankovky tanečnicím za kostým, a ve
spoustě klubů si obecenstvo přímo myslí, že břišní tanečnice je jen taková
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lepší striptérka. Některé holky – zejména ty, které tančí jen za to, co jim dá
publikum – k tomu hosty svým chováním přímo vyzývají. Nemluvě o tom,
jak si přivydělávají po vystoupení. Ale já si své obecenstvo vycvičila. Bankovky většinou putují přímo k hudebníkům, se kterými se tanečnice dělí, nebo
mi je host dá do ruky a já je během tance muzikantům předám.
Začátečnicím samozřejmě žádné vysoké honoráře do klína nepadají.
Provozovatelé klubů nabízejí kolem dvaceti liber. Já měla na začátku štěstí
a pod čtyřicet jsem prostě nešla. Pokud tanečnice umí tancovat, na trhu se
uchytí. Nás, co tvoříme „tvrdé jádro“ – vybíráme si z nabídek a nejdeme
pod cenu – je ale jen pár. Turkyně, která už to dělá patnáct let, pak jedna
Angličanka, ta sedm, dvě Brazilky a já. S ostatními, těch může být, co já vím,
padesát, se nevídám. Ty tancují často i zadarmo, na cédéčka, aby se nemusely dělit s hudebníky o peníze, a na místech, kde se nepotkáme.
TERORU SE NEFANDÍ
Edgware Road začíná u Hyde Parku – protíná tam ulici, která do centra
pokračuje jako Oxford Street a na druhou stranu jako Bayswater Road.
To jsou plus minus i hranice arabsky mluvící komunity. Edgware odtud pokračuje několik kilometrů, ale právě na jejím začátku a kolem něho bydlí ti
nejbohatší, je tu nejvíc obchodů i většina klubů a restaurací, kde se hraje
a tancuje.
Čtvrť ožívá až pozdě odpoledne. Edgware a okolí pak zaplní ženy zahalené do závojů a zamračení muži s plnovousem, kteří za pochodu odříkávají
modlitby, stolky u obchodů s šíšou obsadí kuřáci vodních dýmek v turbanech a kaftanech a vy si naráz připadáte jako někde v Káhiře. Zpočátku
z toho má člověk trochu strach. Nebo spíš nepříjemný pocit ze ztráty vlastní identity.
Obyvatelé často neumějí pořádně anglicky a národnostně představují
pestrou směsici. Dál od centra bydlí chudší lidé z Afriky, hlavně z Alžírska
a Tuniska, mezi střední třídou převažují Egypťané a Libanonci. Po pádu Saddáma Husajna přibylo také hodně Iráčanů. Evropan, který žije v domnění, že
všichni muslimové, nebo dokonce všichni Arabové táhnou za jeden provaz,
tady rychle pochopí svůj omyl. Kdo je pravý Arab či muslim, o tom jsou
spory i uvnitř komunity. Většina lidí nemá velké vzdělání a je mezi nimi
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mnoho křivdy, zloby a nenávisti. Můžete tu vidět Kurda, jak se pere s Iráčanem, všimnete si křivých pohledů, jimiž se stíhají libanonští muslimové
a křesťani, i zřetelné závisti vůči zbohatlíkům ze Zálivu, kteří žijí v okázalém
přepychu.
Od fanatických teroristů se distancují snad všichni. Po předloňském
bombovém útoku – jeden výbuch byl přímo ve zdejší stanici metra – dokonce zůstaly podniky prázdné a nikdo se nebavil, aby si snad Londýňané
nemysleli, že to někdo oslavuje. Také není důvod. Škodí to obchodu.
NA ULICI V PŘEVLEKU
Na Edgware Road potkáte lidi všeho druhu. Ortodoxních muslimů je
asi třetina, převažuje poevropštělá část obyvatel, kteří si vesele užívají
všech dostupných požitků. Hodně se šňupe kokain, s tím se setkávám každý
druhý den. Mezi obecenstvem i mezi hudebníky.
O Arabkách jsem měla představu, že jsou to takové submisivní chudinky,
které nesmějí vůbec nic, ale v Londýně se chovají jako utržené ze řetězu.
Klidně oblečou kozačky, síťované punčocháče a minisukně a nahánějí mladý
chlapy. Nevážnost ke své víře předvádějí i muži – u některých hostů je běžné, že si hned po příchodu z mešity dají pár panáků a shánějí prostitutky.
Ty často chodí až po uši zahalené v tradičním hábitu. Jako pravé muslimky,
kterým poevropštělí Arabové posměšně přezdívají „nindža“ nebo „stan“.
Vyzývavé oblečení mají až pod tím a navenek je prozrazují jen vykukující
červené kozačky (pravé „stany“ nosí většinou botasky).
Pod hábitem se na ulici ukrývám i já, v kostýmu bych daleko nedošla.
Protože nepohovořit s Arabem, který vás osloví, je nezdvořilé. A pohovořit,
když nic jiného, bych chtěl každý.
Vystoupení trvá až na výjimky kolem půlhodiny, ale obsah se liší podle
požadavků obecenstva. Jiný je například egyptský kabaretní tanec s jemnými ﬁnesami držení těla a jiné jsou tance ze Zálivu, v těch se hodně skáče
a mává vlasy. V prvním případě vám pomůže baletní průprava, v druhém to,
že si dáte před vystoupením tři panáky. Dobrá tanečnice musí zvládnout
obojí. A k tomu vyřešit i situace, kdy se na pódiu začne svlékat opilý Arab.
Míst, kde jde opravdu o umění, bohužel stále ubývá.V nedražších restauracích, kam chodí různí princové, majitelé ropných koncernů, členové vlád
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a další honorace, samozřejmě nic nehrozí. Úroveň většiny klubů však klesá.
Já si naštěstí mohu vybírat. Kde začne být problém udržet si odstup, tam
prostě netančím. Navíc mám ochranku a vozí mě řidič, což je pozornost ze
strany klubů, kde vystupuji, nemám se tedy čeho bát.
ŠÍŠA I EARL GREY
Štíhlým holkám, mezi kterými dominují hlavně Brazilky, musí k požadovanému arabskému ideálu ženy pomoci silikon na prsou i na zadku, ostatní berou
drobná vylepšení jako potvrzení vlastního úspěchu. Já nic takového nepotřebuji a zůstávám bez plastiky, z lepších londýnských tanečnic už jako jediná.
Když se vracím do Čech, známí mi říkají, že jsem drsnější. Zřejmě ano. Už
nejsem ten typ, co se dá s každým do řeči. A už vůbec ne v arabské čtvrti.
Tam je odstup nutný. Proto také tančím pod jménem Shereen. Není to ani
tak jméno umělecké jako spíš krycí. Chrání mě podobně jako muslimský
hábit, pod kterým se schovávám při cestě na vystoupení.Tím ale nechci říct,
že nějak trpím. Tanec je pro mě i způsob života a při práci si svět Blízkého
východu docela užívám, od skvělé libanonské kuchyně až po staré egyptské
písně, které jsou večer na Edgware Road slyšet z každého lokálu. K době,
kdy jsem v práci, patří vodní dýmka stejně přirozeně, jako patří Earl Grey
ke chvílím, kdy v ní nejsem.
Kromě slušného výdělku vděčím břišnímu tanci i za pozvánky k vystoupení z různých koutů světa a také seznámení s různými výjimečnými osobnostmi, ať už z branže, nebo mimo ni. Tančila jsem pro katarského prince,
seznámila se s rodinou vládce Bruneje, který je třetím nejbohatším mužem
planety, večeřela jsem s rodinou iráckého ministra ropného průmyslu. Jednou ke mně třeba přišel manažer mé oblíbené restaurace Ishbilia. Řekl mi,
ať si vezmu hezký kostým a tančím, jak nejlépe dokážu. Na večeři pak přišel
saúdskoarabský princ. Byl jen jedním z mnoha desítek, ale přesto nastalo
hotové pozdvižení – téměř celý prostor vyplnili jeho osobní strážci a také
dvojníci, kterých má pro případ napadení hned několik.
SHEREEN BLOGUJE
Při dlouhodobějším pobytu se připravte na nervy devastující zápas s londýnskou byrokracií. Například při pronájmu. Plyn, vodu, elektřinu, všechno
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si musí podnájemník přihlásit na sebe a je to peklo. Na každou instituci se
dovoláváte týden, pak vám zkomolí jméno na faktuře za energii, fakturu
potřebujete ke zřízení konta v bance, a kolečko začne znova…
Podmínky k břišnímu tanci jsou v Čechách bídné, v arabském světě naopak o kostýmy a příležitost k tanci na živou muziku není žádná nouze.
Počítejte ale s tím, že základy se musíte naučit doma.Venku se můžete zdokonalit praxí, ale s kurzy je to bída, každá tanečnice si svůj tanec „syslí“ pro
sebe. Proč učit, když za vystoupení je třikrát víc a konkurence je veliká.
Koho zajímá orientální tanec nebo život v arabsky mluvící komunitě vůbec, najde mé zkušenosti a postřehy na webu. Blog s mým deníkem vedu
pod svým uměleckým-krycím jménem Shereen. Najde ho většina vyhledávačů a google stoprocentně. Jsou tam i odborné věci o muzice a kostýmech
a na další se mě mohou zájemci doptat.
Počítejte s tím, že vám mezi Araby bude občas smutno. Jejich myšlení
je trochu uzavřené. Mají svůj okruh témat, o kterých se baví – klepy, kdo
s kým chodí a kdo se s kým pohádal, počasí a islám. O umění nebo třeba
o historii si s nimi moc nepopovídáte. Ani věřit se jim moc nedá. Když vám
Arab řekne, že jste nejlepší tanečnice, kterou v životě viděl, neznamená to
nic víc, než že vás chce někam pozvat. Přinejmenším na kafe. Pochvala od
Araba není žádná pochvala. Do očí říkají samé pozitivní věci, až se člověk
diví, jak přehánějí, a pak vás klidně pomluví.
Když jsem v Edgware začínala, považovala jsem se za první vlaštovku
z Čech, jejíž úspěch snad dodá odvahu i dalším následovnicím. Dnes už
bych jim to snad ani nedoporučovala. Tanečnicím, které to opravdu chtějí
zkusit, radím naučit se alespoň pár frází arabsky a něco o tom oboru vědět,
jinak si těžko získají respekt. Musíte si také předem stanovit jasnou hranici.
Honorářem počínaje a způsobem tance konče. Já jsem se ocitla přesně na
hraně, kdy mě to, co dělám, ještě baví, ale za tu cenu, ze mám mezi místními
tanečnicemi pověst naivky, co neumí vydělávat peníze. Když jsem zjistila, jak
se věci mají, nezbylo mi než udržovat si odstup i za cenu, že jsem v branži
neměla žádné blízké přátele, jen kolegy.
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AUSTRÁLIE
OD PÍKY
„V Austrálii je spousta krásných míst,“ vzpomíná JIŘÍ KUTNAR (37).
„Problém je, že od jednoho ke druhému musíte ujet stovky kilometrů.
A mezitím vidíte jen křoví.“ Když Jiří Kutnar pracoval v tuzemské pobočce
DHL, vypracoval se z poslíčka na manažera krajské úrovně. V Perthu, hlavním městě Západní Austrálie, kde strávil loňský podzim a většinu letošního
roku, začal nočním úklidem v rybí restauraci. „Téměř všude po vás chtějí
posudek z předchozího místa,“ vysvětluje. „Když sháníte to první, vyplatí
se vzít cokoli.“
Do Perthu jsem odjel s cílem naučit se pořádně anglicky. Když to nejde doma, cizina mě donutí, řekl jsem si a vzal to jako poslední možnost,
jak se s angličtinou dostat na úroveň neformální komunikace. Vzhledem
k mé ﬁnanční situaci bylo jasné, že i v průběhu studia si budu muset někde
přivydělávat, takže se možnost studia zúžila vlastně jen na tři země. Anglie
a Irsko jsou nedaleko, tam se můžu podívat, až mi bude šedesát. Tím pádem
byla volba jasná – Austrálie.
Po konzultaci s agenturou jsem se rozhodl pro Perth. Hlavně pro jeho
odlehlost, díky níž v porovnaní s velkými městy na východním pobřeží vypadá přece jen trochu exotičtěji. Dalším důležitý motiv – blízkost těch pravých přírodních lákadel, na které jsem se chtěl podívat v závěru pobytu,
pokud mi to ﬁnance dovolí.
V jazykové škole jsem začal s general English, ale předem jsem si vyjednal,
že budu moci přestoupit. Po dvou měsících jsem to také udělal, protože dva
měsíce jsou na obecnou konverzaci až dost. V té pak můžete pokračovat
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třeba se známými v hospodě. Ve škole jsem přešel na úroveň academy, kde
se věnovala větší pozornost gramatice a psanému slovu. A končilo to certiﬁkátem – o důvod víc ke svědomitému učení.
Na cestu i studium jsem si musel půjčit. Od začátku mi tedy bylo jasné, že
tam budu muset taky vydělávat. Dělala to i většina spolužáků, obvykle někde
v restauraci nebo úklidové ﬁrmě. Já pro začátek neohrnul nos ani nad noční
šichtou. Měl jsem ale štěstí, brzy jsem zakotvil u stejné ﬁrmy jako doma.
U pobočky DHL v Perthu nejdřív nic volného neměli, ale zařadili si mě do
evidence a moje chvíle přišla před Vánocemi, v době největšího návalu.
OD POSTELE PO GRAMOFON
Za úklid nebo práci v restauracích se platí deset až patnáct australských
dolarů na hodinu (v přepočtu na naše je dolar za necelou dvacku). V DHL
jsem pak bral víc. V podstatě stejně jako mí australští kolegové. Jako weekend
operation supervisor jsem tam strávil všechny víkendy a svátky, ale pokryl jsem
náklady a ještě vydělal na ojeté auto a závěrečné dva měsíce cestování.
Náklady na studium včetně povinné zdravotní prohlídky, pojištění a poplatku za vízum představovaly téměř devadesát tisíc korun, přes třicet tisíc
stály letenky. A dvacet tisíc jsem si vzal do začátku.
Pro prvních pár týdnů se vyplatí objednat si bydlení v australské rodině.
Bez jídla za devadesát dolarů týdně, se snídaní za sto deset a s plnou penzí
za sto šedesát. Když se pak člověk rozkouká, může si s někým domluvit
levnější společný podnájem. Za dvě stě dolarů už pořídíte třípokojový byt.
Nabídka je celkem bohatá, nikdo ovšem nepronajímá byt na méně než
půl roku. Naprostá většina bytů se také pronajímá bez nábytku. Podepíšete
smlouvu a čekají na vás jen holé stěny. Naštěstí jde skoro všechno potřebné
sehnat na ulicích. Když si totiž někdo v Perthu koupí novou věc, stará putuje
automaticky před dům, protože někomu se jistě hodí. A spektrum je neuvěřitelně široké. Televize, ledničky, nábytek… Třípokojový byt nedaleko školy,
který jsem si pronajal ještě s jedním spolubydlícím, jsme měli vybavený během deseti dnů. Ke luxusním nálezům patřil třeba i zánovní gramofon včetně
reproduktorů, který nám věrně sloužil po celou dobu pobytu, nebo docela
nová matrace. Byla ještě zabalená, jen v rohu měla díru, jako by do ní někdo
píchl nůž.
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Při cyklistických výpravách do bližších i vzdálenějších čtvrtí jsme si kromě spousty vzrušujících objevitelských zážitků užili i nekonečně diskusí
o tom, co ještě má cenu tahat domů a co necháme konkurenci. Nakonec
došlo i na takové vychytávky jako vánoční stromeček.
OBCHOD MÍSTO BANKOMATU
Perth je hlavní město Západní Austrálie, největšího státu federace. Má
skoro jeden a půl milionu obyvatel a s místem pro bydlení nijak nešetří.
Činžáky moc nevidíte, obvyklé je bydlet ve vlastním domě. Díky tomu zabírá
město obrovskou plochu – od severu k jihu po pobřeží Indického oceánu
má délku sto dvacet kilometrů.
I přes jeho velikost tam bývá přes týden docela klidno. Mohlo by to
připomínat až nudu, ale místní to spíš oceňují. Čas na zábavu je o víkendu.
Především v přístavní čtvrti Fremantle, kde se najde zábava pro všechny
generace. Zmínku zaslouží i tamější víkendový trh a hospůdky se specialitami z celého světa. Sami Australané žádnou nemají – všichni se odněkud
přistěhovali a o národním jídle se ještě nedohodli.
Milým překvapením je muzika. V nočních klubech jsou tam k vidění „živí“
Beatles a v rádiu místo taneční muziky nebo laciného popu naladíte spíš
Rolling Stones nebo AC/DC.
Co mě překvapilo nemile – z Čech jsem zvyklý na supermarkety otevřené dlouho do večera, v Perthu však končí už v šest. Jen ve čtvrtek je
„shopping day“ a to mají do devíti. Příjemné je, že hodinu před zavíračkou
začíná některé zboží zlevňovat. Ne že bych na tom visel, ale dát za chleba
místo dvou dolarů jen padesát centů, to potěší.
S podobnou slevou toho bývalo víc. Plněné housky, kuřata… Brzy jsem
plánovitě nakupoval na poslední chvíli, zvědavý, co mi ten či onen den nabídne. A ještě jednu službu jsem ocenil. Když používáte kartu, v australských
obchodech s ní můžete nejen platit za zboží, ale také žádat o hotovost.
Bankomaty tím pádem nejsou potřeba.
KDOPAK NÁS DNES POBAVÍ?
Australané rádi vypadají jako praví chlapáci. Kdo chce být „in“, nosí vysoké boty a jezdí sportovním pick-upem, do kterého se dá naložit stejně dob-
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ře surf jako pytel cementu. „Out“ je být tlusťoch. A moc obézních postav
tam člověk nevidí. Protože v práci se nikdo za ničím moc nežene a lidi mají
čas na sport. Nejčastěji vidíte lidi běhat nebo šlapat na kole.
Pro diváky jsou nejpřitažlivější sporty, při kterých vidí kupu svalů a vzrušující akce. Rádi mají rugby a hlavně jejich vlastní výmysl – australský fotbal. Ten
má s naší kopanou společné jen to, že se hraje na trávě. Branky jsou ragbyové,
hřiště oválné a míč šišatý. Kope se do něj a může se s ním i házet. Při hře je
důležité chytit spoluhráčovu přihrávku ještě ve vzduchu (pak na vás soupeři
nemohou), a na to se musíte co nejvíc odrazit – nejlépe od zad protihráče.
Uvedené sporty jsou na náš vkus trochu maso, ale nikoho na hřišti ani
nenapadne předstírat faul nebo diskutovat s rozhodčím, když ukápne nějaká ta krev. Přerušit hru kvůli zranění? To jsem viděl jedinkrát, když se sražený hráč nedokázal včas odplazit za čáru. A rozhodčí pak za to nařídil proti
jeho mužstvu trestný kop.
Zákazník DHL v Čechách je odbavený během minuty, v Perthu to kolegům trvá podstatně déle. Zeptají se, odkud klient přijel, co v tom balíku má,
na co to potřebuje, co dělají děti. Pilně se rozmlouvá i v hospodách. Kolikrát
jsem si vzal k pivku noviny a nestačil jsem je ani otevřít. Hned si někdo
přisedl a začal konverzovat. Je to příjemné. Tím spíš, že Australany na rozdíl
od Angličanů neodrazuje váš cizí přízvuk (mají ho totiž všichni a jsou zvyklí
dávat pozor, aby rozuměli).
Na druhé straně – moc se s nimi nezasmějete. Jejich humor je trochu
dětinský. A neumějí se sami dobře bavit. Zorganizovat turnaj nebo nějakou soutěž? Něco zazpívat nebo připravit nějaké překvápko, aby se večírek
trochu rozjel? Doma to děláme běžně, ale u známých v Perthu jsem nepochodil. Na všechno si najímají agenturu. Když jsem jim pozvánku na mejdan
potvrdil ručně vyrobeným razítkem z brambory, byli z toho paf.
NÁKAZA SVOBODOU
První dva měsíce, kdy si člověk zvyká na nové prostředí a nový způsob
života, jsou kritické období. Pochybnosti o smyslu cesty se asi nevyhnou
nikomu. Pak už je líp. Já jsem rád, že jsem vydržel. Nejen kvůli lepší angličtině a krásné přírodě, kterou jsem si užil během závěrečných dvou měsíců
cestování. Těší mě i zjištění, že se o sebe dokážu postarat.
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Natrvalo bych tam žít nemohl. Nejsou tam kamarádi, rodina… A ti lidi
jsou přece jen hodně jiní. Na druhé straně – teď tak trochu nevím, co dál.
Jak to bude sháněním práce. V Perthu to mělo svůj půvab. Nebudoval jsem
tam kariéru a docela si užíval. Tady bych chtěl mít dobrou práci, ale na druhé straně přemýšlím: proč bych se v ní měl stresovat deset hodin denně
a ještě přitom vydělat sotva třetinu toho, co jsem tam měl na nějaké základní pozici? Od svého návratu už jsem absolvoval několik konkurzů, ale
vlastně jsem o ta místa ani moc nestál. Možná ještě někam vyjedu.
STÁTNÍ JSOU LEPŠÍ
Získat studentské vízum do Austrálie není úplně jednoduché, nicméně
existují přesná pravidla.V zásadě si můžete všechno vyřídit sami, ale výhodnější je obrátit se na agenturu.Ta za vás dostane provizi od školy, kterou budete navštěvovat. Studium by vám tedy měla zařídit za stejnou cenu, jakou
najdete na internetu. A navíc máte zdarma pomoc při zařizování formalit
a spoustu rad do začátku. Alespoň by to tak mělo být. Jestli tuhle podporu
nebudete cítit, změňte agenturu, dokud je čas. Utrácíte balík peněz, tak
chtějte kvalitní servis a osobní jednání. A ještě jedna rada: barevnější a větší
katalog neznamená automaticky lepší servis. Vyplatí se pozeptat se mezi
známými a vybrat agenturu, se kterou už má někdo dobrou zkušenost.
Pokud jde o výuku angličtiny – sázkou na jistotu jsou státní školy. Ty soukromé někdy na studentech a i učitelích moc šetří. Zatímco stát, na rozdíl
od našeho, dává do školství peněz dostatek.
Připravte se na to, že v australské jazykovce bude většina vašich spolužáků z Asie – hlavně z Japonska a Koreje. Té Jižní, samozřejmě. Jejich neschopnost vyjádřit se v cizím jazyce prakticky k čemukoli (po otázce vždycky tak
dlouho dumají, jak všechno říci úplně bez chybičky, až nakonec nikdo není
na odpověď zvědavý), vám může zvednout sebevědomí. Na druhé straně se
musíte smířit, že tempo výuky se řídí podle nich a chvílemi se bude dost
nudit. Zadostiučinění vás pak čeká opět při diskusi, kde je třeba improvizovat nebo využít všeobecného rozhledu. Zejména Korejci, které jsem poznal,
věděli všechno o svém oboru a prakticky nic o všem ostatním. Upřímně se
třeba podivovali nad tím, že byla nějaká válka ve Vietnamu. To mě opravdu
dostalo.
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ZA KATEDROU
PETR POLÁK (39) vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báň-

ské v Ostravě a dnes tam učí na katedře ﬁnancí. Loňský rok přednášel na
univerzitě v Melbourne. V souladu s profesí zaznamenal nejvíc odlišností
od tuzemské praxe v tamějším ekonomickém provozu. „Zdanění je na rozdíl od nás v Austrálii velice progresivní,“ tvrdí například. „Deset procent
nejbohatších Australanů tak odvádí více než tři čtvrtiny ze všech vybraných daní z příjmů fyzických osob.“
Do Austrálie jsem se chtěl podívat už jako dítě, četl jsem o ní knížky, zajímala mě zoologie a australská příroda vůbec. V Melbourne jsem byl poprvé
v roce 1994 a naposledy vloni. Všechno odstartoval inzerát v Hospodářských novinách s nabídkou využít stipendium od australské vlády k osmiměsíčnímu studiu na Swinburne University of Technology Melbourne. Na
australské ambasádě ve Varšavě vybrali v konkurzu sedm lidí k podrobnému
pohovoru, po druhém kole jsme nakonec jeli tři.
Nabídku, abych na stejnou univerzitu odjel rok přednášet, mi zprostředkovali moji bývalí učitelé.Vyřízení bylo jednodušší – o vysokoškolské učitele
je zájem a získat pracovní vízum byla formalita. Ani jsem nemusel nikam
jezdit, všechno proběhlo přes internet.
Možnost učit v cizině mě nelákala jen kvůli výdělku.Víc mě zajímalo, jestli
dokážu dělat stejnou práci jako doma také v zahraničí, cizím jazykem, před
rodilými mluvčími. Počátky byly krušné a na doplnění slovní zásoby o potřebné odborné výrazy jsem musel obětovat nejeden víkend. Hodně mi
přitom pomohla tamější tolerance kolegů i studentů. U nás máme sklon
koukat na cizince se špatnou výslovností skrz prsty, ale v Austrálii tohle
nikdo neřeší.
PRODAVAČI NA DNĚ
Australská ekonomika šlape, země má hodně komodit, které vyváží, hlavně do Japonska a Číny. Železnou rudu, zemní plyn, stříbro, zlato, uran. Ale
také pšenici, hovězí… Inﬂace je o nějakou desetinku procenta vyšší než
u nás, zato o hodně vyšší jsou úroky v bankách. Základní sazba centrální
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banky, od níž se odvíjejí, je víc než dvojnásobná. A bankovní poplatky jsou
proti našim směšně malé. Za vedení účtu a všechny služby s tím spojené (od
výpisu až po internet banking) včetně výběrů z bankomatu platíte celkem
tři australské dolary měsíčně. Na naše tedy asi padesát korun. Když máte
na účtu přes pět tisíc dolarů, neplatíte vůbec nic.
Výhodou, kterou by naši zaměstnanci jistě ocenili, je možnost odečíst
si před zdaněním platu náklady (odbornou literaturu, cestovní výdaje, při
práci doma třeba topení a podobně). Naše neprůhledné sociální pojištění
Australané neznají. Místo toho mají penzijní připojištění. Zaměstnavatelé
svým lidem povinně připívají do penzijních fondů ve výši až sedmnácti procent jejich hrubé mzdy (ale ta částka nejde ze mzdy, je navíc). Menší částí
přispívá i zaměstnanec, jde mu to přímo z hrubé mzdy a fond pak na konci
roku ze všech přijatých peněz odvádí státu patnáctiprocentní daň.
Minimální mzda je v Austrálii skoro třináct dolarů na hodinu, průměrný
plat vychází asi na pětačtyřicet tisíc dolarů ročně. Ale to je číslo, které nevypovídá skoro nic, protože rozdíly v příjmech jsou obrovské. Při nejméně
placené práci jako prodavači u benzinových pump, v McDonaldu nebo v supermarketech (které mají otevřeno ve dne v noci) vyděláte kolem čtyř set
dolarů čistého týdně i méně, ale běžné jsou příjmy čtyřikrát i pětkrát vyšší.
Kantoři mají méně, než by si vydělali v soukromém sektoru, ale nejsou tak
biti jako u nás – profesor na univerzitě, pokud už je tam déle, bere přes sto
tisíc dolarů ročně.
Pokud jde o životní náklady, potraviny v obchodech nejsou o moc dražší,
benzin je dokonce levnější. V restauracích, zejména asijských, vietnamských,
hongkongských, japonských a čínských, se najíte do deseti dolarů. Horší je
to s pitím – licenci čepovat alkohol mají jen málokde.
Nejvýznamnější položkou jsou samozřejmě náklady na bydlení. Když
jsem byl v Melbourne poprvé, bydlel jsem spolu s dalšími čtyřmi lidmi v rodinném domku se zahradou, pochopitelně dál od centra. Každý jsme měli
vlastní pokojík a dohromady jsme platili tři sta dolarů týdně. Vloni jsem
bydlel v jednopokojovém bytě a za ten jsem týdně platil dvě stě dolarů.
V průběhu let 2006/2007 pak šly ceny nájmů v Melbourne zhruba o pětinu
nahoru, způsobil to velký zájem o bydlení ze strany čínských a indických
přistěhovalců.
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ČISTO A BEZPEČNO
Melbourne má tři a půl milionu obyvatel a čtyři pětiny z nich bydlí v rodinných domcích. Město je tedy hodně roztahané a dál od středu je v něm
i spousta volného prostoru. Jste třeba čtyřicet kilometrů od centra, jdete lesem, případně skoro buší, kde můžete zabloudit raz dva, a pořád jste
v Melbourne. Známý mi půjčil neobývaný dům na periferii města a já si tam
o víkendech jezdíval užít přírody, jako u nás jezdí lidi na venkov.
Město leží podél zálivu, v západní části je průmysl, žije se hlavně v centru
a na východě. Počasí je příjemné, i v zimě je tam kolem deseti, patnácti stupňů. Město je čisté stejně jako krásné pláže na pobřeží, a čistý je i vzduch.
Někde jsem dokonce četl, že ovzduší v Austrálii je tak čisté, jako bylo v Evropě za napoleonských válek.
Ke příjemným stránkám Melbourne patří i mizivá kriminalita. V Ostravě
nebo v Praze – respektive vůbec v Evropě – aby si člověk pořád hlídat
peněženku nebo mobil. V Melbourne to není potřeba. Když někde něco
zapomenete, tak to tam většinou za hodinu ještě je. Ani nádraží (respektive stanice vlaků, které v centru jezdí pod zemí a jinak po povrchu) nejsou
v pozdních nočních hodinách rizikovým místem. Dokonce ani fanoušci australského fotbalu nejsou agresivní. Zakřičí si pořádně, ale nic nedemolují,
natož aby někoho zranili.
O třídu výš je kvalita služeb. Nákup balí do tašek prodavači, když třeba
chcete něco trochu jiného, než vám právě nabízejí, nikde nemáte pocit, že
obtěžujete. Stejně tak je normální, když si kladete nějaké podmínky a měníte požadavky, podle toho, jak je to pro vás výhodné. Příklad za všechny
– objednal jsem si u cestovní kanceláře výlet. Napsali mi, kolik by to stálo,
a uvedli i rozpočet, ve kterém byly zahrnuty letenky od společnosti Qantas.
Napsal jsem jim, že si myslím, že jsou určitě levnější společnosti (třeba Virgin Blue nebo Jet Star), a oni mi poslali přesné ceny i s kontakty pro případ,
že bych si chtěl zařídit cestu sám.Vybral jsem si tedy jiné aerolinky a místo
pěti set padesáti dolarů jsem dal za letenky méně než polovinu.
SEX VE MĚSTĚ? NEZÁJEM
Kromě Austrálie jsem se v minulosti déle zdržel i v USA a Kanadě. Životní styl obyvatel mi připadá v podstatě podobný. Život na dluh, důraz
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