Seniorakadémia
Boli sme pri tom....

Foto: SME - GABRIEL KUCHTA

Po premietnutí filmu sme pripravili diskusiu na tému zneužívania, okrádania
a klamania seniorov s kapitánkou Judr. Patríciou Sikelovou, z Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v BA III.
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Račianski seniori si pozreli Šmejdov
Mestská časť chce osvetou dôchodcov bojovať proti ich manipulovaniu predajcami. Po filme
sľubovali, že na predajné akcie už nepôjdu.
BRATISLAVA. „Ak si nekúpite deku, umrie vám vnučka.“ Aj pred takýmto nátlakom učila Rača seniorov z
ich štvrte brániť sa. Na osvetu použila český film Šmejdi, ktorý je o predajných akciách pre zväčša starších
ľudí.
Asi sedemdesiat dôchodcov nespájala len pozvánka na film, mnohí z nich už mali za sebou aj osobnú
skúsenosť s ponúkaním nekvalitných výrobkov pofidernými predajcami.
Po skončení filmu v Nemeckom kultúrnom dome ešte diskutovali s políciou a aj medzi sebou, ako sa vyhnúť
akciám, ktoré ich pod prísľubom výletu a láskavosti môžu pripraviť o dôchodok či celoživotné úspory.

Skúseností majú veľa
Väčšina potvrdila, že takéto akcie navštívila. Nie raz si z nich odniesli práve to, nad čoho absurdnosťou pri
filme krútili hlavami, alebo sa smiali.

Príkladom je hrniec, ktorého dno má štyri vrstvy a zázračne sa na ňom topí ľad. Topenie ľadu je fyzika.
Vrstvy boli len tri a aj to z nekvalitného materiálu. Zázrak mizne najmä vtedy, keď sa na splácanie hrncov
senior upíše a ani o tom nevie.
„Taký hrniec doniesol aj priateľ mojej mamy,“ spomenula si hneď žena z Krasnian, ktorá prehovorila svoju
mamu, aby šla na film. Dúfa, že po ňom matka na takúto akciu už nepôjde. „Neveria mi, keď hovorím, ako
ich manipulujú. Tak hádam pomôže film,“ hovorí mladá Bratislavčanka a dodáva, že matkin priateľ
neprišiel. „Stále verí, že vyhrá, ak si niečo kúpi.“
Dôchodcov často na akcie priláka práve výhra či prísľub obeda zadarmo. Až na mieste zistia, že darček ja za
nákup.
„Ja som na takej akcii bola a stálo ma veľa sebazapretia, aby som nič nekúpila,“ hovorí dôchodkyňa Margita.
Spomína na agresiu, krik a ponižovanie, podobným tým vo filme.
Väčšina prítomných tvrdila, že na také akcie už nepôjdu. Odporúča to aj policajná preventistka Patrícia
Sikelová. „Neexistuje zákon, ktorý tie akcie zakazuje, musíte sa vedieť brániť sami.“

Krádeže nehlásia
Sikelová dôchodcov upozornila aj na to, aby podomových obchodníkov, ktorí od nich žiadajú doklady,
nevpúšťali do domu. „Máloktorý senior k nám príde nahlásiť krádež alebo to urobí neskoro.“
Polícia denne v rôznych častiach Bratislavy eviduje prípady podvodu seniorov. O mnohých sa pritom ani
nedozvedia.
Polícia aj preto spustila projekt Bezpečná jeseň života. Seniorov pomocou letákov informujú, čo robiť, ak ich
obťažujú na ulici, doma či v MHD podozriví ľudia.
Film Šmejdi plánuje svojim dôchodcom premietnuť v júni aj staromestská časť Bratislavy. 17. mája ho budú
aktivisti premietať na veľkoplošnom plátne na Námestí SNP.

Niektoré zábery z filmu boli dôchodcom až príliš dobre známe.
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