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Je to jednoduché - kdyÅ¾ jsou lidé, co by si koupili za tisícovku jeden obyÄ•ejný rohlík, proÄ• by nebyli lidé, kteÅ™í takový obyÄ
rohlík za tisícovku budou prodávat, Å¾e? Nebo je&scaron;tÄ› jinak: KdyÅ¾ vám nÄ›kdo Å™ekne, Å¾e chcete-li rohlík, on vám
Å™ekne, kde ho koupit. Ale: za tisícovku... Berete to? Å½e se vám to zdá trochu padlé na hlavu? Ale jdÄ›te...
PotÅ™ebovala jsem pronajmout byt. PatÅ™í dceÅ™i, která je nyní mimo republiku. OtevÅ™ela jsem si na internetu annon
odpovÄ›dÄ›la na inzerát mladým manÅ¾elÅ¯m s dítÄ›tem, kteÅ™í hledali podobný byt v na&scaron;í lokalitÄ›. Odepsal mi pán,
mu Zemánek. Celý natÄ›&scaron;ený, Å¾e pÅ™esnÄ› takový byt hledá a kdy by se mohl pÅ™ijít podívat. OK. V domluvený den
hodinu jsme se pÅ™ed domem se&scaron;li: dva pánové a já. Trochu jsem se podivila, ale v dne&scaron;ní dobÄ› není
manÅ¾elství dvou osob stejného pohlaví nic nového, takÅ¾e jsem je pustila dovnitÅ™, abych byt pÅ™edvedla.
A ejhle, neje
se o pár 4%, ale o &bdquo;zprostÅ™edkovatele" a zájemce. Pan Zemánek totiÅ¾ mou odpovÄ›Ä•, ve které jsem pomÄ›rnÄ›
detailnÄ› byt popsala a v pÅ™íloze i doplnila fotografiemi, okamÅ¾itÄ› sám vloÅ¾il do nÄ›kolika inzertních serverÅ¯ jako svou n
Bez mého vÄ›domí a souhlasu, pochopitelnÄ›. Ale - to jsem se dozvÄ›dÄ›la aÅ¾ o hodnÄ› pozdÄ›ji, takÅ¾e nebudu pÅ™edbíha
událostem ... Ten druhý pán byl tedy jeho &bdquo;obchodním partnerem".
PochopitelnÄ›, Å¾e dám-li nÄ›komu cizímu klíÄ•e
bytu (pomÄ›rnÄ› draze zaÅ™ízeného a vybaveného), chci o tom Ä•lovÄ›ku vÄ›dÄ›t nÄ›co víc neÅ¾ jen jméno. Tak jsem onoho
zájemce vyzpovídala. Abych to zkrátila - následující jednání totiÅ¾ probÄ›hlo cca bÄ›hem dal&scaron;ího týdne - jsem se mj.
dozvÄ›dÄ›la, Å¾e sice je to pro rodinu, ale ne toho dotyÄ•ného zájemce, a Å¾e to vlastnÄ› ani není jeho manÅ¾elka, ale manÅ
nÄ›koho jiného, dá se Å™íci na útÄ›ku, Å¾e tam vlastnÄ› bydlet ani nebude a proto nepÅ™ipadá v úvahu, aby mi Å™ekl její jmé
Å¾e ona sice má dÄ›ti, ale velké a v bytÄ› bydlet nebudou. A také Å¾e ten dotyÄ•ný zájemce má své trvalé bydli&scaron;tÄ›,
dokonce relativnÄ› nedaleko, ale protoÅ¾e ho chce právÄ› prodat, tak mi svou adresu nemÅ¯Å¾e dát; a teÄ• zrovna není nikde
zamÄ›stnaný, tak mi bohuÅ¾el nemÅ¯Å¾e dát na sebe jiný kontakt, neÅ¾ Ä•íslo mobilu... A tak jsem si Å™ekla (a pak i onomu
zajemci): kdyÅ¾ má být pomÄ›rnÄ› velký byt jen na obÄ•asné tajné milenecké schÅ¯zky - není to pro nÄ›j ponÄ›kud drahý
&scaron;pás, zvlá&scaron;tÄ› pokud není v souÄ•asné dobÄ› na tom finanÄ•nÄ› nejlíp?
Oponoval mi, Å¾e se musejí scház
nÄ›kde potajmu, aby je nena&scaron;el její manÅ¾el a Å¾ádné jméno mi nemÅ¯Å¾e dát, aby ji nÄ›kdo nepÅ™epadl. No, to uÅ
se neudrÅ¾ela a popustila svou fantazii z Å™etÄ›zu: &bdquo;Nebojte, tady se vám rozhodnÄ› nic nestane: ve vedlej&scaron;ím
bytÄ› bydlí velice podezíravá paní, které opravdu nic neujde, takÅ¾e kdyby se tu nÄ›kdo podezÅ™ele pohyboval, tak vÄ›Å™te,
hned zavolá policii. OstatnÄ› - ten byt naproti - tam jeden policajt bydlí, je od zásahovky, takÅ¾e si myslím, Å¾e strach mít
opravdu nemusíte..."
Dopadlo to pÅ™esnÄ› tak, jak jsem oÄ•ekávala: na druhé stranÄ› se pÅ™ímo rozeÅ™valo ticho,
milý zájemce pÅ™eru&scaron;il s tím, Å¾e z &bdquo;tohoto obchodu nic nebude" a urychlenÄ› zavÄ›sil. UvÄ›domila jsem si, Å
bych bývala mohla velice rychle pÅ™ijít k odbornému vystÄ›hování.
Za pár dnÅ¯ mi znovu zavolal pan Zemánek, moc se
omlouval, a jestli by pÅ™eci jen nemohl pÅ™ivést jednu mladou rodinu. DobÅ™e, tak jo... KdyÅ¾ se ozval zvonek a já otevÅ™e
stál pÅ™ede mnou on a tÅ™i mládenci v rozpuku cca 23 let. &bdquo;Tak který z vás je manÅ¾elka a který dítÄ›?" to uÅ¾ jsem
bavila. Zemánek jen zakroutil oÄ•ima a Å¾e prý jich objednal víc a Å¾e tohle jsou studenti a pak má je&scaron;tÄ› jedny a ti
manÅ¾elé s dítÄ›tem Å¾e pÅ™ijdou aÅ¾ jindy. A uÅ¾ se hrnul dovnitÅ™. No, byt jsem potÅ™ebovala pronajmout, tak jsem je
dovnitÅ™. PÅ™iznávám, Å¾e se mi pÅ™edstava studentských mejdanÅ¯ nijak moc nelíbila, ale protoÅ¾e jsem teÄ• dlouho neb
mezi lidmi, tak proÄ• se s nimi nepobavit...
Kupodivu mÄ› kluci pÅ™íjemnÄ› pÅ™ekvapili. Velmi slu&scaron;ní a milí, je&scar
k nim patÅ™í sestra jednoho z nich, která zase s tím dal&scaron;ím z trojice chodí. A prý spolubydlí uÅ¾ del&scaron;í dobu, sna
studií, takÅ¾e jsou taková fajn sÅ¾ilá parta. V duchu jsem se rozhodla, Å¾e uÅ¾ nebudu nikoho dal&scaron;ího hledat. Ale pa
Zemánek prohlásil konÄ•íme, jim Å¾e dá vÄ›dÄ›t, jak jsem se rozhodla, a oni se taky mají doma rozhodnout, mládence
vyprovodil a pÅ™ivedl dal&scaron;ího abonenta. Zase studenta. Toho jsem také provedla bytem, ale v podstatÄ› jsem byla
rozhodnuta.
O v&scaron;em.
Panu Zemánkovi jsem sdÄ›lila, Å¾e chci poznat v&scaron;echny, kteÅ™í tam budou
proto se chci sejít i s tou poslední ze Ä•tveÅ™ice pÅ™edchozích studentÅ¯, onou dívkou. AÅ¥ jí dá na mne telefon, Å¾e si s ní c
alespoÅˆ promluvit. A pak jsem se ho zaÄ•ala vyptávat. Jestli má nÄ›jakou smlouvu ohlednÄ› pÅ™ípadného pronájmu a zda by
mi ji mohl poslat k nahlédnutí. (Poslal. Smlouva nic moc, v podstatÄ› by si na ní v pÅ™ípadÄ› prÅ¯&scaron;vihu právníci smlsli.
JednoznaÄ•nÄ› by ji prohlásili za neplatnou, takÅ¾e rozhodnÄ› pro mne nepouÅ¾itelná. Je&scaron;tÄ› &scaron;tÄ›stí, Å¾e mám
svou.)
KdyÅ¾ mi zavolala ona dívka, zeptala jsem se jí, jakou dohodu Ä•i smlouvu atd. s panem Zemánkem mají, jak se o
mém bytÄ› dozvÄ›dÄ›li, co jim Å™ekl atd. Nu, a pak jsem se právÄ› vykulila: MÅ¯j byt byl inzerován v nÄ›kolika serverech, vidÄ›
mé fotky... A prý mu musí dát jeden mÄ›síÄ•ní nájem. A Å¾ádnou smlouvu Ä•i dohodu s ním nemají, o nÄ›m nic nevÄ›dí, jen to
jméno.
PÅ™átelé, víte, kolik desítek tisícikorun získáte jen tím, Å¾e dáte fale&scaron;ný inzerát do inzertních novin (napÅ™.
&bdquo;mladí manÅ¾elé hledají byt"), pak to, co vám pÅ™ípadní zájemci odpoví, vzápÄ›tí podáte jako své inzeráty... KdyÅ¾ to
vezmete kolem a kolem, investujete do v&scaron;eho asi pár stovek a dejme tomu pár hodin Ä•asu pÅ™i prohlídkách.
Uznejte, není to dokonalý zpÅ¯sob, jak pÅ™ijít k velice dobrému pÅ™íjmu?
A teÄ• si pÅ™edstavte, kolik takových lidí
&bdquo;obhospodaÅ™í" za mÄ›síc. A protoÅ¾e &bdquo;to je pÅ™eci bÄ›Å¾ný, to se tak dÄ›lá v&scaron;ude", tak se nad tím N
nepozastaví a kaÅ¾dý platí...
Mj. dotyÄ•ný pan Zemánek se nikomu ze zúÄ•astnÄ›ných nijak nelegitimoval, neÅ™ekl, jaké k
realitky je zamÄ›stnancem; na dotaz, co by mu v ní Å™ekli, kdyby si inkasovanou Ä•ástku nechal, odpovÄ›dÄ›l, Å¾e by Å™ekl
&bdquo;majitelka si to rozmyslela". Jemu prý kaÅ¾dý vÄ›Å™í, on to dÄ›lá uÅ¾ osm let a vÅ¾dy kaÅ¾dý platí! Nakonec to dopa
následovnÄ›: jeden ze studentÅ¯ navrhl, Å¾e mu dají za kontakt kaÅ¾dý tisícovku. Za pouhý kontakt (Å¾ádnou smlouvu ani nic
jiného) jsou Ä•tyÅ™i tisíce dost. Pan Zemánek ov&scaron;em prohlásil, Å¾e to není moÅ¾ný, Å¾e to je pakatel! - ale souÄ•asn
bankovkách skoÄ•il témÄ›Å™ &scaron;ipku... A tak se vás, pÅ™átelé, ptám: myslíte, Å¾e jsme chudáka vzali na hÅ¯l? Neboli
kdyÅ¾ &bdquo;to je pÅ™eci bÄ›Å¾ný, to se tak dÄ›lá vÅ¾dycky a v&scaron;ude" - tak jsme mÄ›li platit? d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 8 March, 2021, 10:48

