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Je v‰ední den, dopoledne. Z práce
na poãítaãi mû vyru‰í zvonek od
vchodov˘ch dvefií domu. Do sluchát-
ka komunikátoru se ohlásím a sly‰ím:

„Jsme z energetiky, jdeme kontro-
lovat spotfiebu elektfiiny, staãí, kdyÏ
nám otevfiete bzuãákem.”

ProtoÏe vím, Ïe montéfii dodavate-
le elektfiiny chodí odeãítat elektromû-
ry aÏ v listopadu, jdu se dolÛ ke vcho-
dov˘m dvefií bytovky podívat. Venku

stojí dva mladíci, saka, vázanky, v ru-
ce psací podloÏku s dÛleÏitû vyhlíÏe-
jícími dokumenty, nahofie pod svor-
kou pfiichycena nûjaká vizitka.
Situace je mi jasná, ale chvíli hraji je-
jich hru: „Ke komu jdete kontrolovat
tu spotfiebu?”

„Jdeme za vámi, ukáÏete nám fak-
tury z posledního období.”

„Proã chcete vidût moje faktury?
Od které firmy vlastnû jste?"

„My jsme pfiímo z Energetického
centra a aÏ va‰í spotfiebu posoudíme,
tak vám mÛÏeme dát slevu na elektfii-
nu.”

UÏ mû to pfiestalo bavit, Ïádné po-
dobné centrum zcela urãitû není m˘m
dodavatelem elektfiiny; „kontrolo-
rÛm” jsem sdûlil, Ïe jelikoÏ od první-
ho okamÏiku lhali, aby se dostali do
domu, tak je povaÏuji za podvodníky
a pokud nebudou respektovat zákaz
vstupu do domu pro podomní ob-

chodníky, zavolám mûstskou policii.
Sice brblali, Ïe nejsou obchodníci, Ïe
„dûlají marketing”, ale ode‰li. (Veãer
se vrátili, zazvonili pfiímo u bytu, aby
ukázali, Ïe se do domu nakonec do-
stali, a pochlubili se, Ïe jim ten jejich
„marketing” nese 35 tisíc ãistého).

Vrátil jsem se k poãítaãi a zadal

do Googlu „Energetické centrum”.
Firma má své webové stránky na ad-
rese www.centrum-energie.cz, kde
je sice hodnû chvály na úÏasné 
úspory u nov˘ch dodavatelÛ, ale
Ïádn˘ kontakt; ani adresa, telefon,
e-mail, natoÏ IâO. 
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PODOMNÍ OBCHODNÍCI, NEBO PODVODNÍCI?
– ¤E·ENÍ V NA·EM REGIONU –

Na vstupních dvefiích na‰eho bytové domu v Boskovicích Na
vyhlídce 22/24 je umístûno upozornûní zakazující vstup oso-
bám, které nabízí zboÏí a sluÏby, tedy podomním obchodní-
kÛm. Toto opatfiení, které bylo pfiijato na schÛzi vlastníkÛ bytÛ,
má v‰ak nulovou úãinnost. Struãnû popí‰i situaci z konce fiíj-
na, která se v rÛzn˘ch variacích opakuje mnohokrát do roka.

• pfiivítání adventu
• prodejní v˘stava adventních a vánoãních dekorací a polotovarÛ
• v˘roba vlastních adventních dekorací pod vedením aranÏéra 
• rostlinn˘ materiál pro zhotovení vazby ze sortimentu jehliãnanÛ arboreta k dispozici ZDARMA

obãerstvení zaji‰tûno,
úãastnick˘ poplatek: 20 Kã

vás srdeãnû zve na Dny adventních a vánoãních dekorací
28. a 29. listopadu 2012 od 12.00 do 18.30 hodin

ve v˘stavní hale Arboreta ·melcovna „Dva Dvory”


