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HISTORKY NEJEN EXEKUTORSKÃ‰
PÃ¡tek, 12 Å™Ã-jen 2007

SmÄ›nka na vidÄ›nou, vystavená v prospÄ›ch zrovna tohodlenc dluÅ¾níka jakousi firmou a na Ä•ástku nÄ›kolikanásobnÄ›
pÅ™esahující dluh.Jedna klasická exekutorská historka, odehrála se ve vedlej&scaron;ím okresu. Vcelku nevelká Ä•ástka
- televizor asi za 15k, s poplatky to ov&scaron;em vylezlo holt na 35k.
Pán domu doma nebyl, manÅ¾elka dost vydÄ›&scaron;ená, hrabala se v dokladech a na&scaron;la tam takovej
podel&scaron;í papír a nevinnÄ› se ptá pana exekutora, co to je.... Já to na dálku poznal a Å™íkám si, ach jo, dal&scaron;í
problém.
Hle, problém naprosto opaÄ•ného gardu. SmÄ›nka na vidÄ›nou, vystavená v prospÄ›ch zrovna tohodlenc dluÅ¾n
jakousi firmou a na Ä•ástku nÄ›kolikanásobnÄ› pÅ™esahující dluh. Pan exekutor ten dokument peÄ•livÄ› prostudoval, uznal
smÄ›nku za platnou, exekuci pÅ™eru&scaron;il, pomohli jsme jim sundat nálepky ze dveÅ™í a oba jsme vypadli. Tak jsem si
Å™íkal, Å¾e teÄ• si tato rodina najmula bezplatného advokáta. No bezplatného, on si to nechá dobÅ™e zaplatit. Se smÄ›nkou
vyrazí na okresní soud, ten vydá smÄ›neÄ•ný platební rozkaz a pojede to dál. Von z tý firmy celou Ä•ástku na smÄ›nce vymlátí,
o tom není pochyb, zaplatí dluh a svojí odmÄ›nu a zbytek rodince vrátí. AspoÅˆ nemusejí tahat nábytek tam a zpátky. Jó,
právo &scaron;ekové a smÄ›neÄ•né není Å¾ádná sranda, pozoruhodné je, Å¾e zákon prakticky ve stejném znÄ›ní platí od
roku 1950 (!!!) a vydrÅ¾el i 40 let komunismu.
Kdykoliv se setkám se smÄ›nkou, tak si vzpomenu na jednu krásnou
advokátku u nás v Ústí, která Å™e&scaron;í vyplacení smÄ›nky tím, Å¾e klienty posadí na strany dlouhého stolu a po jedné
stranÄ› stolu se postrkuje smÄ›nka a po druhé peníze, v&scaron;e po dozorem ochranky. UÅ¾ se jí prej jednou stalo, Å¾e
výstavce smÄ›nku sebral a vmÅ¾iku seÅ¾ral - no, a pak se&scaron; prostÄ› a jednodu&scaron;e ve &bdquo;hvÄ›zdÄ›". No, mo
sice nevÄ›Å™ím, ony ty advokátské historky jsou nÄ›kdy dosti nadnesené, ale v Å¾ivotÄ› lidském moÅ¾né jest v&scaron;e. On
také vstoupila do dÄ›jin soudnických, kdyÅ¾ si na ni jednou stÄ›Å¾oval soudu zástupce protivné strany, Å¾e &bdquo;To není fé
hra. Víte, pane soudce (paní soudkynÄ›), já byl její krásou tak oblouznÄ›n, Å¾e jsem podepsal to, co jsem nikdy v Å¾ivotÄ›
podepsat nechtÄ›l"...
NÄ›kdy pÅ™ed lety patnácti jsem dojíÅ¾dÄ›l v rámci privatizace zdravotnictví do jednoho okresního mÄ
jihozápadnÄ› od Ústí. PracovnÄ› jsem se tam seznámil s jednou sleÄ•inkou, asi tak 1000 týdnÅ¯ mladou. Taková rybí kostÅ™iÄ•
útlá, podel&scaron;í vlas, ale s opravdu velice zajímavým hlasem, skvostný tmavý hrdelní alt a malinko chraptÄ›la. Fakticky
z fleku mohla dÄ›lat &scaron;piÄ•kovou sexykoÄ•ku po telefonu, navíc ten krásný hlas s její útlou postaviÄ•kou vÅ¯bec
nekorespondoval, kontrast to byl velice zajímavej... Je vám to pár dní, co se ozvala, hlas v telefonu jsem i po tÄ›ch letech
okamÅ¾itÄ› poznal. Tak jsem se za ní po letech vypravil, pracovnÄ› samozÅ™ejmÄ›. PÅ™ijedu do firmy, v jedné kanceláÅ™i se
poptám na paní Adélu a jakási odulá Å¾en&scaron;tina prohlásila jejím hlasem &bdquo;To jsem já.." Já vam skoro
upadnul na zem, tedy aspoÅˆ psychicky. ObliÄ•ej jako mÄ›síc v úplÅˆku, mastnej a sádelantej, mezi obrovitými kozami
(omlouvám se, ale to se jinak slu&scaron;nÄ› nazvat nedá a to je&scaron;tÄ› tÄ›m nevinnejm zvíÅ™átkÅ¯m dost ubliÅ¾uju)
Ä•Å¯rky potu, no dÄ›s a hrÅ¯za. Nojo, ta rybí kostÅ™iÄ•ka jí zÅ¯stala, ale obalená opravdu poÅ™ádnými pláty tuku.
Nebyl jse
pomalu schopen slova. Jak se mÅ¯Å¾e Ä•lovÄ›k, co Ä•lovÄ›k - Å¾enská!, za pár let tak zmÄ›nit, tak znemoÅ¾nit! A ona mi
je&scaron;tÄ› Å™íká" &bdquo; Tro&scaron;inku jsem pÅ™ibrala, ale slu&scaron;í mi to, viÄ•te?"

Vy v&scaron;echny na&scaron;e Å¾eniÄ•ky, berte to jako výstrahu a pak si nestÄ›Å¾ujte, Å¾e na vás partner ka&scaron;le a n
se nÄ›kdy Ä•asem vyka&scaron;le.
Vono kdyÅ¾ nerozezná&scaron;,co jsou prsa a co nadbÅ™i&scaron;ní, bÅ™i&scaron;ní a podbÅ™i&scaron;ní faldy...

Franta Bou&scaron;ka
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