V Liberci 9. října 2013

Tisková zpráva
Před nekalými praktikami prodejců varuje
seniory film Šmejdi
Na tři desítky lidí si nenechaly ujít veřejnou projekci dokumentárního filmu Šmejdi ve velkém sále
Krajské vědecké knihovny ve středu 9. října. Promítání jako varování před nekalými praktikami
prodejců na předváděcích akcích připravilo Komunitní středisko Kontakt Liberec ve spolupráci s
Městskou policií Liberec a pod záštitou primátorky Martiny Rosenbergové. Vstup byl pro všechny
zdarma.
V sále zaplněném převážně seniory následovala po promítání beseda, na které na dotazy diváků
odpovídali pracovníci České obchodní inspekce, a to její ústřední ředitel Vladimír Velčovský a
zástupkyně ředitele inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj Veronika Futóová. Besedy se zúčastnil
také náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda.
Film se už promítal postupně ve třech domech s pečovatelskou službou v Liberci. Snímek představí
klubům seniorů i Komunitní středisko Kontakt a bude jej na svých preventivních akcích promítat také
Městská policie Liberec.
„Považuji za důležité seznámit s těmito praktikami naše seniory, a to i přesto, že snímek je velmi
drsný. Je důležité, aby se senioři dokázali hrubému nátlaku, jaký je na ně na předváděcích akcích
vyvíjen, bránit a aby se nestyděli vyhledat pomoc, pokud něco podobného zažijí,“ zdůraznila
primátorka Liberce Martina Rosenbergová.
Dokument novinářky Silvie Dymákové a psycholožky Romany Mazalové zachycuje drsné pozadí
předváděcích akcí pro seniory. Autorky navštívily přes třicet akcí a skrytou kamerou zachytily
prostředky, kterými prodejci nutí seniory k nákupu nekvalitního předraženého zboží.
„Předváděcí akce a smlouvy na nich uzavírané patří k nejproblematičtějším formám prodeje v České
republice. Manipulace, nátlak, ponižování a agrese zástupců společností vede k tomu, že si senioři
často koupí zboží, které nepotřebují ani nechtějí. Produkty jsou navíc často nekvalitní a nesmyslně
předražené. Splácení horentních sum prohlubuje bídu seniorů a je jednou z příčin, proč je na více než
70 000 důchodců uvalena exekuce,“ uvedla Silvie Dymáková.
Statutární město Liberec se letos připojilo k petici na podporu zvýšení ochrany seniorů při nekalém
předváděcím a podomním prodeji. Na liberecké radnici se pod ní podepsaly téměř čtyři stovky lidí.
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