
 

               Exekuce svatého Václava 

 

Nedávno jsem viděla reportáž o tom, jak exekutor prodal rodině dům, kvůli 

dluhu 200 korun..A víte co následovalo? Nic. Nedávno jsem četla článek, jak babičku 

vystěhoval exekutor z bytu, protože si na jedné z akcí, kterým znalci říkají „nemravné“ 

koupila nádobí, pak ho vrátila, ale ouha…ta smlouva měla háček, který ji po osmi letech stál 

střechu nad hlavou. A více to se stalo? Nic. Nedávno jsem četla na internetu, jak matka 

samoživitelka přišla o vše, protože její bývalý muž nesplácel půjčku.. A víte co se stalo? Nic. 

Nedávno jsem četla, že exekutor zabušil na dveře pražského magistrátu. S napětím 

očekávám, co se stane tentokrát.. Ptám se sama sebe..Nevzal si ten exekutor tentokrát už 

moc velké sousto? Nepřestřelil? Ale proč by to vlastně nezkusil, prošel mu dům za dvě stovky, 

bábrle i ženská se dvěma dětma, tak proč nezamířit výš.., výš. Zdá se, že dovoleno je vše.. 

 Jedna pokuta za sklem auta, kterou vám mohl odnést vítr či nějaký vtipálek vám 

může za deset let rozvrátit život, bez nároku na jakékoliv odvolání..Přece vám poslali 

vyrozumění.. Asi se ztratilo na poště..první, druhé i osmé.. Zkoušeli to s vámi po dobrém, ale 

když s tebou  není řeč,  je potřeba polepit ti dveře i nábytek..  

Čekám bez dechu. Jak to dopadne? Že by snad ten nemocný strom nedorostl až do 

nebe? Že by se snad náš zákon rozpomněl na formulaci, kterou by měl znát: „Je to v rozporu 

s dobrými mravy“.  

Trochu se bojím, že s našimi mravy už možná není v rozporu vůbec nic. A tak jednoho dne 

možná přijdeme k Matyášově bráně a na ní budou takové malé nálepky a čestná stráž bude 

mít polepené pušky a pásky budou i na kropenkách ve svatém Vítu. 

A není to jedno? Když nám je „ukradené to, co se děje kolem nás“, tak ať si vezmou i 

ten zbytek..  

 


