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Citát

„Někteří podnikatelé
přímo cílí na osoby
s nižším vzděláním
a nižšími příjmy.“
LUKÁŠ ZELENÝ,
SDRUŽENÍ dTEST

Pomoc nebo radu
hledají desetitisíce
spotřebitelů.

Půjčka na ruku a bez dolože-
ní příjmů? Nebo snadno
a rychle vydělané peníze re-
klamou na vašem plotě? Na
takové nabídky slyší přede-
vším lidé v těžké finanční si-
tuaci a vychytralým firmič-
kám pak bezhlavě podepíšou
cokoliv. „Na lichvářské půjč-
ky zaznamenáváme desítky
stížností měsíčně. U jedné
společnosti provozující pasiv-
ní inzerci reklamních ploch
evidujeme stovky stížností,“
říká Lukáš Zelený ze spotřebi-
telské poradny časopisu
dTest s tím, že o pomoc nežá-
dají jen lidé s nižším vzdělá-
ním. Poradnu kontaktují i ti,
co vystudovali práva. Přes
dvacet tisíc podnětů loni ob-
držela Česká obchodní in-
spekce. Vedle těch na neu-
znané reklamace si lidé nej-

častěji stěžovali na agresivní
a nekalé praktiky některých
obchodníků. A to nejen při
předváděcích akcích cíle-
ných na seniory nebo při uza-
vírání úvěrových smluv, ale
také při výprodejích nebo ná-
kupech přes internet. „I když
zdaleka ne ve všech přípa-
dech takové jednání bylo ná-
sledným šetřením inspekto-
rů prokázáno,“ říká mluvčí
inspekce Miloslava Fléglová.
Základním pravidlem, jak se

vyhnout problémům, je se
před podpisem jakékoliv
smlouvy seznámit s obchod-
ními podmínkami a posou-
dit, zda je dokážeme dodržet.
„Problémy nastávají v pří-

padě, že spotřebitelé tato pra-

vidla opominou nebo je nere-
spektují,“ dodává Fléglová.
Více o fintách čtěte na straně 10.

Nechvalně známé předváděčky
nebo nevýhodné úvěry? I ty má
Česká obchodní inspekce ve
svém hledáčku.

● Spotřebitelské úvěry. Loni in-
spektoři vyšetřovali 107 pod-
nětů, letos pak 48. Inspekce
sleduje trh a reklamy nebo na-
bídky na poskytnutí či zpro-
středkování úvěrů. Nejvyšší
pokuty uložila společnostem
Fiusit (250 tisíc korun), Frago-
rex (dříve Kartagina, 190 tisíc)
a Stars Credit (120 tisíc).

● Předváděcí akce. Stížností na
ně má inspekce bezkonku-
renčně nejvíc. Loni jich přijala
402, do letošního března 127.
Nejvíce jich bylo na společnos-

ti skupiny Beck. Ty opakovaně
dostaly pokuty (celkem za
1,3 milionu korun) zejména
za nekalé obchodní praktiky
a další porušení zákona. Mezi
často kontrolované a pokuto-
vané firmy patří 1. Česká re-
klamní společnost, RA 106
nebo Top Moravia Q.

● Realitní kanceláře. Na čin-
nost realitek příliš mnoho stíž-
ností nebývá. Výjimkou byla
společnost Prolux Consulting
Int., která podle inspekce po-
škodila stovky lidí. U této fir-
my se prokázalo používání ne-
kalých praktik vůči klientům
a realitka za to dostala maxi-
mální možnou pětimiliono-
vou pokutu.

V Česku přibývá chudin-
ských domů a čtvrtí. Zatímco
v roce 2006 bylo takzvaných
vyloučených lokalit neboli
ghett asi 330 a před dvěma
lety kolem 400, nyní je jich
víc. Řekl to šéf vládní agentu-
ry pro sociální začleňování
Martin Šimáček. Stanovit
přesný počet podle něj ale
není možné. Odpověď by
měla dát nová analýza, čísla
by mohla být v příštím roce.
„Vidíme, že řada vylouče-
ných lokalit od roku 2006 za-
nikla, ale více jich zas vznik-
lo,“ uvedl Šimáček. Podle něj
se trend ještě umocnil. Jed-
ním z důvodů jsou dluhy. ČTK

Potápěči překonali rekord. V bazénu jich bylo 88
Osmdesát osm potápěčů překonalo včera v libereckém bazénu rekord v největší koncentraci potápěčů v potápěčské
věži. Ta je v současnosti nejhlubší v celém Česku. V bazénu bylo možné vidět účastníky všech věkových skupin, a to od
sedmi do sedmdesáti let. MAFRA – OTA BARTOVSKÝ

Na co si nejvíce stěžujeme

Zvýšení plateb státu za děti,
důchodce či nezaměstnané
ministr financí Miroslav Ka-
lousek nepodpoří. Sněmovna
hlasy opozice vyzvala v břez-
nu vládu, aby zvýšila měsíční
platbu za státní pojištěnce
o 50 korun, tedy na 773 ko-
run. Zdravotnictví by to kaž-
dý rok přineslo navíc 3,6mili-
ardy, ročně dají zdravotní po-
jišťovny na péči přes 220mili-
ard korun. Ministr zdravot-
nictví Leoš Heger hodlá o na-
výšení plateb vládu požádat.
Soudí, že se podařilo zdravot-
nictví zefektivnit, takže po-
kud by tam přišly další pení-
ze, budou využity efektivně.
Na zdravotnictví dopadá zvý-
šení DPH a růst dalších nákla-
dů, úhrady pojišťoven ale ne-
rostou. ČTK

Ghetta.
V Česku jich
přibývá

Smlouvu si pořádně
přečtěte a zvažte

Zprávy krátce

Přehrady jsou na
tání připravené
Vodohospodáři ukončili
v sobotu upouštění mo-
ravských přehrad, včera
pokračovali pouze na ná-
držích Letovice a Bosko-
vice. Důvodem ke snižo-
vání hladin bylo husté
sněžení v posledních
dnech a následné oble-
vy. Podle předpovědí me-
teorologů by však nemě-
lo dojít k žádnému ra-
zantnímu tání, přehrady
jsou však na toto poten-
ciální nebezpečí připra-
vené a mají dostatečnou
kapacitu na zachycení
vod z tajícího sněhu.
V pátek sice do tajícího
sněhu pršelo, ale jen
krátce. ČTK

Kalousek.
Zvýšení plateb
nepodpoří

SLOV LOV
Člověk nad tím ani už nepřemýšlí, ale když se nad tím zamys-
líte, tak některá slova docela „klamou tělem“. Když si odmys-
líme jejich významy, snadno bychom si totiž mohli předsta-
vit úplně jiný. Třeba taková „sekretářka“. Kdybych to slovo
slyšel poprvé, tak si myslím, že je to žena, která má pořád ně-
jaká tajemství. Tajnůstkářka. Předpokládal bych, že něco ta-
kového bude asi i náplní její práce. A když je to ještě navíc
„sekretářka tajemníka“! To už je úplná pohádková bytost.
Naproti tomu „asistentka“ je osoba velice nejistá. Pořád něja-
ké „asi“. To pak nevíte, jestli máte jít za tou, která vše tají,

nebo za tou, která si není ničím
jistá. To raději půjdete rovnou
za „ředitelem“. Doufáte, že vám
nalije čistého vína, ale brzy zjis-
títe, že všechno velice „ředí“.
Máte pak alespoň jistotu, že ne-
můžete být podřízený „hustého
ředitele“, protože to je čistý pro-
timluv. Všechno husté zředí

jako první. Tak by se dalo samozřejmě pokračovat dál. Napří-
klad níž. „Náměstek“ to z náměstí na hlavní třídu nikdy ne-
dotáhne. Pokud se posuneme naopak výš, tak je tu „politik“.
To je vyloženě člověk k „politování“. Naproti tomu „senátor“
(kromě toho, že by to byl skvělý název pro metalovou kape-
lu) musí být vysněná pozice. Prostě „sen“ každého politika.
Možná ještě větší než být „prezident“. Ten má patrně neustá-
lé problémy s chrupem. Nebo jen v případě, když se úřadu
drží zuby nehty? Nevím.
To já, kdybych uměl lépe psát své sloupky, tak bych mohl
být „spisovatel“. Ale znamená to, že bych byl jako „sova“,
nebo spíš jako „datel“? Těžko říct. Vzhledem k tomu, že svůj
sloupek datluju ve dvě ráno, tak asi spíš sova. Sova datlující
slova.
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Rychlá TAROT věštba!
Zeptejte se karet na to, co vás trápí!

děti - nevěra - podnikání - láska - dluhy - nemoc

Napište SMS ve tvaru 39GR
a váš dotaz na tel.: 900 30 55

Okamžitě obdržíte diskrétní odpověď
od zkušené kartářky!

Máte poslední dobou pro-
blémy ve vztahu? Počkejte

si na vhodnou chvíli a promluvte si dnes
pořádně se svou drahou polovičkou.

Beran 21/3-20/4
Mezi kolegy vypukne vyos-
třený konflikt, což je pro vás

důvod ke špatné náladě. Držte se zpát-
ky. Lehce byste se mohli stát rukojmím.

Váhy 23/9-23/10

Po víkendu stráveném s va-
ším milovaným protějškem

z vás doslova vyzařuje dobrá nálada a po-
hoda. Čeká vás velmi příjemný týden.

Rak 22/6-22/7
Podaří se vám okouzlit oso-
bu, která si vás do této chvíle

moc nevšímala. Teď zapracujte na vtip-
né konverzaci, je také důležitá!

Kozoroh 22/12-20/1

Poslední dobou máte moc
práce a věci se začínají vy-

mykat kontrole. Pokud nevíte, co dříve,
požádejte o pomoc svůj protějšek.

Býk 21/4-21/5
Jaro působí i na vás, obzvláš-
tě pokud jste bez partnera.

V tom případě se dnes budete ohlížet za
každým zástupcem opačného pohlaví.

Štír 24/10-22/11

Co se týče vztahů, jen málo-
kdo vám může konkurovat.

Jste tolerantními, milujícími partnery
a laťku máte nasazenou pěkně vysoko.

Lev 23/7-22/8
Dnes vám přidělá vrásky
očividná nespravedlnost.

Zachovejte raději chladnou hlavu a pře-
mýšlejte, jak své schopnosti lépe prodat.

Vodnář 21/1-20/2

Práce je pro vás prioritou.
Jste pracovití a vaše zaměst-

nání je pro vás koníčkem. Nenechte se
však svým povoláním totálně pohltit.

Blíženci 22/5-21/6
Nejste trpělivý posluchač,
dnes byste se ale měli pře-

konat. Protějšek totiž potřebuje, aby ho
někdo vyslechl. Pomůžete mu tím.

Střelec 23/11-21/12

Jste spokojení se svým za-
městnáním? Pokud až příliš

často přemýšlíte právě nad touto otáz-
kou, nejspíše právě přišel čas na změnu.

Panna 23/8-22/9
Při pondělku budete muset
čelit většímu náporu práce.

Pozitivní na tom ovšem je, že tím méně
povinností zbude na zbytek týdne!

Ryby 21/2-20/3

HOROSKOP
Přesné prognózy na míru!

VOLEJTE

Kompetentní poradenství od profesionálních poradců
Záruka spojení s poradcem dle vašeho přání
Dostupnost 24 hodin denně, 365 dní v roce, vč. svátků

Kompetentní poradenství od profesionálních poradců Kompetentní poradenství od profesionálních poradců 
906 701 701

E.M.A. Europe s.r.o. , tech. zaj. Materna, 1sms/max.55Kč, 1min/max.70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz

Dilbert

Řešení sudoku

Sloupek

MARDOŠA
ČLEN SKUPINY TATA BOJS

Citát

Pak je tu „politik“.
To je vyloženě
člověk
k „politování“.

CONQUISTADOR
(Z článku Nezvolíte-li mě,
stihne vás kletba na str. 9)

Dobyvatel, podmanitel,
účastník conquisty

ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK
CIZÍCH SLOV

Výrok dneDopisy a vzkazy

Předvolební tah
Před několika lety paní
starostka MČ Praha 2 Čer-
nochová povolila pobíhá-
ní psů v Havlíčkových sa-
dech (Grébovka). Jednalo
se o časově určené povole-
ní od 6 do 9 a od 20 do 22
hodin. Čili v době, kdy se
děti v parku nevyskytují.
Toto se velmi osvědčilo
a šlo by to snadno apliko-
vat pro celé město. Poslé-
ze se ukázalo, že to byl
jen předvolební tah paní
starostky, aby získala voli-
če a byla zvolena do parla-
mentu. Jako důkaz stačí
uvést, že po jejím zvolení
se možnost časově omeze-
ného pobíhání opět zruši-
la. ALEŠ NĚMEC, PRAHA

Změna opačným
směrem
Připojuji se s názorem
k paní Evě Raškové. Pracu-
ji jako zdravotní sestra
a již v šest hodin musím
být na pracovišti. Také
skoro hodinu dojíždím.
Takže sedět v 22 hodin na
zahradě mi nehrozí. Nao-
pak jsem nucena kvůli
problémům s usínáním
brát léky na spaní. Takže
mně by vyhovovala změ-
na času spíš opačným smě-
rem hodinových ručiček.

I. HOLOUŠOVÁ

dopisy@metro.cz,
www.facebook.com/
denikmetro

V dopisu uveďte jméno a adre-
su. Metro si vyhrazuje právo edi-
tovat dopisy.

Rozumíte všem změnám v důchodovém systému?

Tomáš Novák
Vcelku ano, ale nemys-
lím si, že mi to bude
k něčemu platné.

Damián Holeček
Ani se nesnažím rozu-
mět. Do druhého pilíře
nikdy nevstoupím.

Alena Adamová
Ano, rozumím, ale

nelíbí se mi to. Uvidíte,
bude to další propadák.

Anketa z Facebooku deníku Metro

Slovo dne

„Cítil jsem
povinnost, že
musím ten tým

převzít.“
LUKÁŠ ROSOL, ČESKÝ TENISTA
Sedmadvacetiletý tenista zvládl
novou roli jedničky v daviscupo-
vém týmu a včerejším vítězstvím
nad Koroljovem zajistil českému

týmu postup do semifinále.


