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Je to smutný, ale blbcÅ¯ (omlouvám se za ten výraz, ale...) v téhle republice pÅ™ibývá opravdu rekordnÄ› rychlým tempem, jen
to uvaÅ¾te - exekutoÅ™i mají nárÅ¯st snad dokonce o 250 tisíc pÅ™ípadÅ¯!

Ani se nedivím, vÅ¾dyÅ¥ i pÅ™es v&scaron;echna moÅ¾ná upozornÄ›ní lidiÄ•ky neustále a ochotnÄ› podepisujou, co jim k
nos podstrÄ•í, nÄ›jaké výrazy, jako RPSN, je vÅ¯bec nezajímají.

KdyÅ¾ koukám na nÄ›které ty "pÅ¯jÄ•ovací" firmy (skoro v&scaron;echny, ale tvrdÄ› vede Provident), tak ta navý&scaron;en
jsou prostÄ› ostudná a stra&scaron;ná. O Å½idech se Å™íkalo kdo ví co, ale osobnÄ› bych Å™ekl, Å¾e proti dne&scaron;ku to
Milosrdní bratÅ™i.
Pak se Å™ve, kdyÅ¾ to tÄ›m chudákÅ¯m dojde, ale holt aÅ¾ poté. Skoro kaÅ¾dej ná&scaron; obÄ•an j
zpÅ¯sobilý - podle § 6 ObÄ•anského zákoníku - to je fakt. Kdyby nebyl, tak s ním firma smlouvu prostÄ› neuzavÅ™e. Å½e pÅ™i
ten &bdquo;právnÄ› zpÅ¯sobilej" je jinak absolutnÄ› blbej a natvrdlej, tupej bulík, co naletí, toÅ¥ jiÅ¾ dal&scaron;í kapitola. Tak
pro exekutory zbejvá ta hrubá, nechutná, stále stejná a opakující se rutinní práce. Tedy obstávka platu, vybrání
úÄ•tu, plomba na nemovitost, vybrání vÄ›cí movitých z bytu a nÄ›jaká draÅ¾ba... Å½ádná radost z tvoÅ™ivé práce, Å¾ádné
novinky, furt a jenom furt kÅ™i&scaron;Å¥álovÄ› Ä•irá lidská blbost.
A navíc - furt se opakující scénáÅ™ je dopÅ™edu dán,
PotÅ™ebujem tÄ› miláÄ•ku voholit, to za prvé, za druhé, za tÅ™etí a vÅ¯bec". V kaÅ¾dém hypermarketu nebo megamarketu trÄ
zástupce Providentu, ty mlsnÄ› kouká&scaron; na LCD televizor za nÄ›jakejch 15 kolíkÅ¯, oni ti ho vnutí (mÅ¯Å¾ete si ho hned
odvézt, berte!!!) pÅ™idají k tomu set top box asi tak ve výrobní cenÄ› asi dvou stovek, a ty skáÄ•e&scaron; nad&scaron;ením a
veÄ•er valí&scaron; oÄ•iÄ•ka.
Valí&scaron; je ov&scaron;em podstatnÄ› více, kdyÅ¾ ti po&scaron;Å¥ák pÅ™inese splátkov
kalendáÅ™. Å½e za rok splácení za tu TV dá&scaron; 33 200 korun, to tÄ› vcelku nezajímá, ty na to pÅ™eci má&scaron;.
JenÅ¾e - co si takhle ty penízky napÅ™ed u&scaron;etÅ™it, aby zbylo pak je&scaron;tÄ› na slu&scaron;nou dofÄ•u? A
mimochodem - valí&scaron; je ov&scaron;em je&scaron;tÄ› o nÄ›co víc, kdyÅ¾ do obchodu pÅ™ijde&scaron; za pár dní a ta
samá TV uÅ¾ stojí polovinu. PotÅ™ebujou se prostÄ› starejch modelÅ¯ nÄ›jak zbavit, coÅ¾ je logické a ty se&scaron; ten jedine
blb, kterej jim tu velkou srandu prostÄ› a jednodu&scaron;e plnÄ› honoruje.
A teÄ• bude&scaron; jenom opravdu dlouhou
dobu platit. Nebude&scaron;? PÅ™estane&scaron;? No, von tÄ› pÅ™ítel exekutor k tomu donutí, nemÄ›j obav a pak tÄ› ta TV p
na opravdu tÄ›Å¾kej balík. Nevím, proÄ• si to kaÅ¾dej nejde zkusit nejdÅ™ív do hospody: tam ti nikdo na dluh nenaleje a kdyÅ
jenom jednou a pÅ™í&scaron;tÄ› s tebou hospodskej tvrdÄ› vybÄ›hne a vyrazí dveÅ™e. A bude&scaron; docela rád, jestli
je&scaron;tÄ› nedostane&scaron; pÅ™es dr&scaron;tku (no, nÄ›kdo by to ov&scaron;em potÅ™eboval, aby se mu v kebuli
rozsvítilo). Franta Bou&scaron;ka
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