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Rovnováha víry…
Do kostela snad někdy zašel každý z nás.
Nevím to jistě, ale tak
Na slovíčko, nějak si to myslím.
přátelé…
Někdo pravidelně, někdo častěji a jiný jen
příležitostně. Nicméně
asi bude i celá řada
těch, kteří jen projdou
kolem. Já patřím mezi
ty častější návštěvníky.
Nechci polemizovat
o tom, kdo je a kdo není
věřící, nebo o tom, co
to vlastně znamená.
Nechci se přít s ateisty,
lidmi jiné víry, pragmatickými vědci, či lidmi
bez jakéhokoliv názoru
na duchovno. Chtěl
bych vám jen vyprávět
příběh. Konec konců
právě biblické příběhy
jsou tím, co mě na víře
přitahuje, fascinuje a učí vnímat život kolem
sebe s vědomím, že se lidem dějí stejné věci
již po tisíce let a že tomu tak je z nějakého
důvodu. Jsou stejně bolestné, radostné, povznášející či deprimující. Dějí se nám nebo
lidem kolem nás. Jsou dramatické, tragické,
veselé či úsměvné, nepřehlédnutelné, ale
i nenápadné, tiché a prchavé. Nicméně se dějí, a já se snažím je nepřehlédnout a porozumět jim.
Svého času jsem se často při cestě do práce zastavil v kostele sv. Máří Magdalény na
Františkánské. Z rušné ulice v centru města
jsem vstoupil do majestátného ticha chrámové lodě, usedl do zadní lavice a upřel pohled
na barevné vitráže oken. Poslouchal jsem to
ticho přerušené občasným zavrzáním lavice
a nechal myšlenky bloudit, kde se jim zachtělo. Dával jsem jim nespoutanou volnost
výběru lidí a prožitků z mého života. Vitráže
oken se mi postupně proměnily v barevnou

mlhu, na které se střídaly vzpomínky na tváře i místa uložená v mé paměti.
Z myšlenek mě vytrhl hlasitý hovor. Před
oltářem klečel muž a nesrozumitelně promlouval směrem k oltáři. Občas zvednul ruku s nataženou dlaní, aby dal větší důraz
svým slovům. Klečel tam dobrých pět minut, než přišel pan farář. Pokleknul vedle něj
a bylo slyšet, že k němu tiše promlouvá. Na
chvíli jsem si říkal, že odejdu a ke svému
vzpomínkovému „Bio illusion“ se vrátím
příště. Ale nakonec mi to nedalo a dal jsem
si ještě pár minut. Pan farář se zvednul,
a zjevně neochotně i onen muž. Chvíli spolu
promlouvali před oltářem, když pan farář
vzal muže lehce za rameno a snažil se jej
odvést. Moc se mu to nedařilo. Muž se stále
otáčel k oltáři a naléhavě něco vysvětloval.
Na okamžik jsem nabyl dojmu, že pan farář
bude potřebovat moji pomoc. V náprsní kapse jsem nahmatal služební průkaz a čekal.
Dvojice mužů se pomalu blížila k poslední
lavici, ve které jsem seděl. Začal jsem rozeznávat i některá slova z jejich rozhovoru. Pan
farář naléhavě muže přesvědčoval, že „musí
Bohu více důvěřovat“. Muž ještě naléhavěji
odpovídal, že mu kněz nerozumí a nechápe
jeho problém. Na chvíli se zastavili pár metrů za mnou. Oba se navzájem přesvědčovali a oba si navzájem nerozuměli. Slovo víra,
věřit a důvěřovat se nesčetněkrát opakovalo
z úst obou mužů, a hádka nebrala konce.
V tom okamžiku zazněla věta, která zaskočila i pana faráře. Muž chytil kněze za rameno a skoro zakřičel: „Ale já chci vědět, jestli
ON věří mně“. Nastalo dlouhé ticho. Ta věta
zůstala viset nad našimi hlavami a čekala,
kdo z nás jí první porozumí. Kdo z nás pochopí, že věřit v něco nebo někoho nemůže
existovat bez víry a důvěry v nás samotné.
Odcházel jsem od svaté Máří Magdalény
a snažil se uspořádat myšlenky. Celé roky si
při své práci, ale i v osobním životě kladu
otázky, zda mohu věřit tomu či onomu člověku, zda mohu věřit slovům, která čtu ve

Motto k zamyšlení
„Co chceme, tomu ochotně věříme, a doufáme, že si i ostatní myslí,
co si myslíme sami.“				
— Gaius Julius Caesar
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spisech, v knihách, v novinách či dopisech. Zda mohu věřit tomu, co lidé
říkají, dělají, prezentují nebo sdílí, ale
nějak si teď nemohu vzpomenout, kdy
jsem naposledy přemýšlel nad tím,
zda lidé věří tomu, co říkám, píšu
a dělám já sám.
Asi už nezjistím, zda se muž od
svaté Máří Magdalény dověděl odpověď na svoji otázku. Víra člověka
v Boha má mnoho podob, ale jak se ti
z nás, kteří o to stojí, dozví, zda Bůh
na oplátku věří jim? Tak to opravdu
nevím. Ale možná bude lepší začít
skromněji. Možná postačí začít se
…dokončení na 3. straně
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Rozvoj marketingu cíleného na seniory
Není to tak dávno, kdy panovaly předsudky, že senioři jsou spořiví, vybírají si
spíše levné boží nižší kvality, nepodléhají
trendům a pokud něco kupují, tak to, co
důvěrně znají. Tedy především zboží denní spotřeby
a zdravotnické výrobky.
Senioři tak dlouhou dobu byli neatraktivním segmentem
spotřebitelů. Tento mýtus se
pozvolna boří a marketéři si
začínají uvědomovat, že senioři mohou být poměrně lukrativní skupinou zákazníků.
A to nejen v kontextu nákupů
nejrůznějších výrobků, ale i jako uživatelé
služeb (například asistenčních). Jak vypadá
marketingová komunikace cílená na seniory?

Zboží (ne)určené
pro seniory
Cílem marketingové komunikace je
učinit produkt přitažlivý pro danou cílovou
skupinu.
V tomto případě: seniorskou. V úvahu
se proto musí brát fyziologické stárnutí,
které je třeba
zohledňovat při tvorbě marketingových
strategií. Jedná se zejména o následující:
dostatečně velké písmo na etiketách, kontrastní barvy, správné umístění (aby se senioři nemuseli ohýbat ani natahovat) či
vyhýbání se cizojazyčným výrazům pro
označení zboží. Senioři mají specifické požadavky, které by výrobek měl splňovat.
Současně se ovšem nechtějí vnímat jako
izolovaná skupina a nechtějí mít dojem, že
výrobek, který kupují, je primárně určen
pro ně. Obzvláště v období mezi padesáti
a šedesáti čtyřmi lety mají lidé problém
vyrovnat se s obrazem seniora. V pozdějším věku začínají tento společenský sebeobraz přijímat, ovšem například v reklamě
nechtějí být zobrazováni sami, ale ve společnosti mladších (obvykle) rodinných příslušníků, tedy dětí a vnoučat. Prodejní situace se tedy pro skupinu starších lidí modeluje jako reklama vizuálně zpracovaná
pro cílovou skupinu mladší o deset až patnáct let. Marketing cílený na seniory klade
důraz spíše na hodnoty (zdraví, spokojenost, rodinu) než na vlastnosti výrobku.
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Odolejte
trikům obchodníků
Nejen senioři musejí mít vždy na paměti, že hlavním zájmem každého obchodníka je zisk. Získávání zákazníků se tak může někdy zvrhnout v neférovou hru. Na
jaké nástroje z oblasti marketingu a reklamy je především radno dát si pozor?
Objem reklamy a obchodních nabídek
všude kolem nás neustále roste. A nejen
objem – i jejich úroveň se mění, ať už jde
o cílenost, či podprahovost. Přestože je
právní úprava mantinelů reklamy a působení na zákazníky na vysoké úrovni, v reálném světě nebývají všechna pravidla dodržována. Nejlepším způsobem, jak reklamě nepodlehnout a nenechat se jí ošálit, je
seznámit se s nejčastějšími triky a mít je
při nákupech v povědomí.

Architektura,
která prodává
Zamysleli jste se někdy nad tím, jaký
vliv na vaše nákupní rozhodování má jen
organizace prodejny, rozmístění zboží
a smyslové podněty, které na vás proudí ze
všech stran? Nastavování těchto proměnných je už samostatnou disciplínou.
Především v supermarketech si můžete
všimnout, jak často se mění rozmístění
různých oddělení. Zákazníci jsou tak cíleně mateni. Nejběžnější zboží denní potřeby
se záměrně umísťuje na odlehlejší místa,
k nimž musíte dojít kolem zbytečností, kterými se vás prodejna snaží zaujmout.
V rámci jednoho druhu produktu se pak do
výše očí dávají ty nejdražší, na kterých má
prodávající největší marži; ty obyčejné či
lacinější musíte většinou hledat při zemi.
Při čekání ve frontě u pokladny vás zase
dráždí sladkosti. Nezanedbatelný vliv na
vaše rozhodování má ale třeba i hudba či
osvětlení v provozovně. Některá nákupní
centra dokonce používají aromatické látky,
které ve svých prostorech vypouštějí do
vzduchu s cílem navodit zákazníkům náladu pro utrácení.

Sleva není zadarmo
Proti ziskuchtivým prodejcům samozřejmě stojí zákazníci, kteří chtějí nakoupit
co nejlevněji co nejvíce a co nejlepšího

zboží. Jelikož je cena pro valnou většinu
spotřebitelů při nákupech stále hlavním
vodítkem, nalézají právě kolem ní podnikatelé mnoho manévrovacího prostoru
k manipulaci. Slovíčko sleva často působí
jako magická formule, která má potenciál
stát se silným argumentem, proč se k nákupu produktu přiklonit nebo proč třeba
jen vstoupit do prodejny, přestože tvrzení
o její výši či vůbec existenci nemusí mít
úplně pevné základy. Oblíbeným trikem je
nadhodnocování míry zlevnění zboží tím,
že se počítá z přemrštěné základní ceny,
a tudíž je z velké části, ne-li zcela, iluzorní.
Než se necháte křiklavými procenty
zlákat, porozhlédněte se raději u jiných
obchodníků. Dost možná zjistíte, že se jedná o cenu relativně běžnou nebo jen lehce
výhodnější, a haló efekt z vás opadne.
Když už zboží ve slevě kupujete, přesvědčte se při placení, že byla cena snížena
u všech položek, u kterých byla deklarována.

Kdo by to četl
Zlatým pravidlem (především při komunikaci s podomními či jinými podobně
neústupnými prodejci) je nepodepisovat
nic, co jste nečetli. A čím delší text před
vámi leží, tím nižší je pravděpodobnost, že
se vám bude chtít číst. Právě v dlouhých
smlouvách o poskytování služeb, obchodních podmínkách a dodatcích smluv se
proto nejlépe skrývají nepoctivá ujednání
a kličky. Vždy trvejte na tom, že si chcete
smlouvu a podmínky v klidu prostudovat
a rozhodnout se až posléze. Časově omezené nabídky „tady a teď, nebo nikdy“ nevěstí nic dobrého. Už jen reakce prodejce na
tento naprosto pochopitelný požadavek
vám leccos prozradí o tom, co (ne)hezkého
se asi v dokumentech dočtete. Pokud při
jejich studiu narazíte na nesrozumitelné či
rozporuplné pasáže, raději od koupě ruce
pryč. Kromě smluvních ustanovení prodejci slovíčkaří i v samotných reklamách –
pokud se vrátíme k cenám, nejtypičtější
jsou nenápadné předložky „od“ či „až“. Ty,
stejně jako pro spotřebitele nevýhodné
podmínky, bývají často psány oblíbeným
mravenčím písmem. Vrcholným trikem je
uvádění výše ceny či různých vedlejších
poplatků pohřbených v hloubi smlouvy
pouze slovně – při zběžném přelétnutí oči-

ma nejste na poplatek upozorněni číslicí
vystupující z textu.

Familiérní nota
V posledních letech se rozmohla technika, kdy obchodníci zasílají potenciálním
zákazníkům e-maily působící dojmem, že
je píšou jejich blízcí. Jak lépe někomu vnutit zbytečný produkt či službu než tím, že
dostane doporučení od své kamarádky nebo potomka? Proto vždy pečlivě kontrolujte, z jaké e-mailové adresy zpráva přišla,
případně zdánlivého odesílatele konfrontujte. Zjištěné podvodné zprávy neváhejte
hlásit dozorovým orgánům. Do podobné
kategorie spadají i takzvané imitace osobních dopisů, kdy vás prodávající kontaktují zprávami, které na první pohled nepůsobí jako reklama, nýbrž osobní přátelský
dopis. Dejte si na ně pozor, zmást mohou
především zvláště zranitelné spotřebitele,
nejen seniory. Ať už vám ale přijde jakákoliv nevyžádaná pošta, neváhejte se obrátit
na odesílatele s požadavkem, že si přejete
být vymazáni z jeho databáze a dále nekontaktováni. To platí jak pro poštovní, tak
i elektronickou komunikaci.

Neznalost zákona
Bohužel se stále najdou i obchodníci,
kteří špatně vykládají ustanovení o spotřebitelských smlouvách – ať už z vlastní neznalosti, nebo záměrně. Například si vymýšlejí nejrůznější zákonné výjimky, pod
které daná transakce údajně spadá, a tudíž
nemáte mít určitá práva, na která jste obvykle zvyklí. Tak třeba tvrzení, že zboží
zakoupené ve slevě nelze reklamovat nebo
v případě internetových obchodů do 14 dnů
vrátit, zpravidla nejsou založena na žádném existujícím právním předpisu, ledaže
byste třeba chtěli reklamovat vadu, pro kterou byla cena snížena. Při reklamaci také
někteří prodejci rádi vyvolávají dojem, že
jste jim vydáni na milost a že tedy rozhodnou, jaké řešení a za jak dlouho vám mohou nabídnout. Pozor, reklamovat máte
vždy s jasným rozhodnutím, jak si problém
přejete vyřešit, a k vyřízení reklamace zákon jasně stanovuje 30denní lhůtu.
Prodavač může zkoušet argumentovat interními předpisy, tedy jakousi individuální
firemní praxí – ta však nikoho mimo danou společnost nezavazuje a nemůže vás
krátit na právech stanovených právními
předpisy.

Neříkejte své „ano“
lehkovážně
Již mnoho let se můžete setkávat s nejrůznějšími telefonickými nabídkami a každé vaše neuvážené „ano“ může znamenat
závazné přijetí smlouvy. Zakořeněné přesvědčení, že co není na papíře, nikoho nezavazuje, je omyl, který může vaši peněženku hodně bolet.

Nepodceňujte
značná rizika
Uzavírání smlouvy po telefonu s sebou
nese mnohá rizika. Předně má v drtivé většině případů záznam hovoru pouze druhá
strana; tedy podnikatel, který vám nabízí
své zboží či služby. Obsahem smlouvy je
vše, co jste odsouhlasili v průběhu hovoru.
Pokud nemáte, jak si ověřit, co při hovoru
zaznělo, budete velmi obtížně prokazovat
svá tvrzení.
V praxi se lze dokonce setkat s případy,
kdy si podnikatel telefonický hovor účelově sestříhá podle své potřeby a původně
nevinná konverzace se změní v účinnou
zbraň proti spotřebiteli. To jsou ovšem již
extrémní případy. Většinou si spotřebitelé
komplikují život sami tím, že v rámci telefonického hovoru kývnou na nabídku, která na první pohled vypadá lákavě. Poté si
ale zjistí více informací, popřemýšlejí a své
rozhodnutí změní. Problém nastává ve
chvíli, kdy spotřebitel zůstane pasivní. Od
uzavření smlouvy totiž počíná běžet neúprosná lhůta pro odstoupení, jejíž promeškání se nevyplácí. Je dobré vědět, že u různého typu smluv se může začátek běhu
lhůty pro odstoupení od smlouvy lišit.
Například při sjednání kupní smlouvy začíná lhůta běžet až od převzetí zboží.

Jak na vyvázání se
z nechtěné smlouvy
Odstoupení od smlouvy nikdy neoznamujte podnikateli telefonicky. Pokud si hovor sami nenahrajete, později už neprokážete, že k odstoupení od smlouvy z vaší
strany skutečně došlo. Voláte-li zpět na
nepřijatý hovor nebo proto, že chcete
smlouvu zrušit, dávejte si pozor také na
různě zpoplatněné linky. Kromě nechtěného závazku vás může čekat i tučné vyúčtování za telefon. Promeškání lhůty pro odstoupení od smlouvy pro vás může mít
dalekosáhlé důsledky. Pokud si objednáte
setrvačný prodej pamětních mincí, bude

…dokončení z první strany

ptát, zda, a jak moc věří lidé nám. Lidé,
se kterými sdílíme svůj život, lidé, které
potkáváme, lidé, se kterými pracujeme,
které máme rádi a které milujeme.
Věřit lidem a mít důvěru lidí jsou
spojené nádoby, které víru udržují v rovnováze. Bez ní jsme v pasti bezradnosti.
Bez toho abychom něčemu nebo někomu
věřili, nenajdeme smysl a cíl naší cesty.
A bez toho aby lidé věřili nám, zůstaneme na své cestě sami.
n
vám schránku v pravidelných měsíčních
intervalech zaplavovat nepotřebné zboží,
které už nepůjde vrátit. Jestliže odsouhlasíte změnu dodavatele energií či operátora,
může vás navíc kromě nevýhodné smlouvy
postihnout i sankční poplatek za předčasné
zrušení vaší stávající smlouvy.

Smlouva nemusí
být jen na papíře
Mezi spotřebiteli stále panuje jakési
všeobecné přesvědčení o tom, že co není
na papíře, nikoho nezavazuje. Písemné vyhotovení smlouvy ale nemá na platnost ústního ujednání žádný vliv. Podnikatel navíc
nemá podle zákona povinnost poskytovat
spotřebiteli smlouvu v písemné formě.
Jednu z mála výjimek představují smlouvy
o elektronických komunikacích, u nichž
zákon výslovně stanoví, že poskytovatel
služeb musí ihned po uzavření smlouvy
dodat spotřebiteli veškeré informace o jejím obsahu v elektronické nebo listinné
podobě. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy pak počíná běžet až od
chvíle, kdy jsou spotřebiteli příslušné informace k dispozici. Již nějakou dobu se
v této souvislosti hovoří o zásadní změně.
Pokud by se ji podařilo prosadit, musel by
obchodník každou nabídku učiněnou telefonicky předložit spotřebiteli také na trvalém nosiči. Smlouva by pak byla uzavřená
až v okamžiku, kdy ji spotřebitel písemně
potvrdí. Na to si však budeme muset ještě
nějakou chvíli počkat. A na závěr jedno
varování pro kupující, kteří, viděno očima
zákona, nejsou v postavení spotřebitelů.
Může se jednat o případy koupě mezi dvěma občany nebo obchodní smlouvy mezi
podnikateli. Kupující ne-spotřebitel, který
řekne do telefonu „ano“, od smlouvy bez
dobrého důvodu vůbec neodstoupí.
n

30 let městské policie v Brně
První kroky ke zřízení novodobé brněnské městské policie se datují do období let
1990 a 1991, kdy ještě její činnost neupravoval žádný zákon. Vydáním novely zákona o obcích č. 376/1990 Sb., došlo ke zrušení Inspekcí veřejného pořádku, které v období účinnosti předchozích zákonů, jako
zařízení odborů vnitřních věcí, dohlížely
na dodržování obecně závazných vyhlášek
města Brna v oblasti pořádku a čistoty.

Od ledna 1992 pak nabyl účinnosti zákon, který obcím a městům dával možnost
zřídit si vlastní policejní sbory. Návrh zřizovací vyhlášky Městské policie v Brně
projednala Rada města Brna již 5. února
1992. Zastupitelstvo města Brna jí pak pod
symbolickým číslem 1 přijalo na svém zasedání 12. února 1992. Právě tady, před
30 lety, začíná oficiální historie novodobé
brněnské městské policie.
Nicméně úplně první strážníci, tehdy
ještě provizorního policejního sboru, hlídkovali v ulicích Brna již v roce 1866.
Zkušenosti s nimi byly dobré, a tak k trvalému potvrzení existence městské bezpečnostní stráže došlo v únoru 1868.
Zajímá-li vás historie brněnské městské
policie, můžete od 8. 4. do 27. 4. 2022 navštívit výstavu, která se koná v Křížové
chodbě Nové radnice na Dom inikánském
náměstí 1. Více informací najdete na našich
webových stránkách www.mpb.cz.
n
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