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Zakročte proti telefonním
šmejdům, zní z Liberce
Minimalizovat
šmejdovské metody
chce náměstek libereckého primátora Ivan
Langr. Navrhuje proto
novelu občanského zákoníku, která by zkomplikovala uzavírání
smluv po telefonu.
Jana Pavlíčková
redaktorka
MF DNES
LIBEREC Jsou perfektně proškoleni, mají příjemný hlas a dokáží člověka na druhé straně telefonu tak
zmást, že dotyčný ani neví, na co
kývnul a na co ne.
Množící se krachy dodavatelů
energií přinášejí opět zvýšené riziko toho, že se vám dovolají takzvaní energošmejdi, kteří se snaží po
telefonu vnutit nevýhodné smlou-

Riziko nákazy
odsunulo kurzy
pro seniory až
na březen
ČESKÁ LÍPA Začátek kurzů pro seniory přesunul Českolipský klub 3.
věku až na první týden v březnu.
Kvůli vyššímu riziku nákazy během
jarních prázdnin senioři s přihlašováním vyčkávají.
„Na jaro chystáme sedm přednášek, první zahájí filatelista Karel
Kraus. Ten zmapoval poštovní úřady na Českolipsku i se zajímavostmi z historie,“ uvedla předsedkyně
spolku CLU3V Milena Nováková.
Klub 3. věku, který v České Lípě
působí čtvrtým rokem, pořádá nejen přednášky, ale i tvořivé dílny. V
březnu začne oblíbený kurz keramiky a nově i pletení z pedigu. Po zkušenostech z doby pandemie se ale
zakladatelky klubu spíš než na dlouhodobější kurzy zaměřují na samostatné přednášky a jednodenní výlety. S těmi začaly už předloni, ale
kvůli covidu jich zrealizovaly jen
zlomek. „Letos doufáme, že se
uskuteční všech dvanáct exkurzí,“
řekla Nováková. Výlety připravují
sami senioři – podle své fyzické
zdatnosti a podle svých zájmů.
„Exkurze jsou pro lidi, kteří chtějí
někam jet a poznávat, ale nemají ty
možnosti. Jezdí s námi páry nebo
parta žen, co se znají z práce. Naše
akce jsou pro lidi, kteří nechtějí rezignovat,“ zmínila předsedkyně. Vítají i mladší účastníky, respektive
všechny, koho dané téma zajímá.
„Chtěli bychom, aby se nám na akcích prolínaly starší i mladší generace,“ doplnila.
Většině klientů je přes 65 let, sem
tam se přidají i padesátníci na výlety nebo tvoření. Mnoha seniorům
je přes sedmdesát. „Až když lidé odcházejí do důchodu, tak mají prostor a čas na podobné aktivity,“ shrnula Nováková. Zájemci se hlásí po
telefonu, přes internet, e-mail nebo
osobně v kanceláři v 1. patře střední průmyslové školy. „Lidé k nám
mohou přijít i po začátku kurzu,
když je v něm místo. Nikdy není
pozdě,“ dodala. (lav)

vy na nové dodavatele energií. Náměstek primátora Liberce Ivan
Langr chce proto do občanského zákoníku dostat novelu, která by
smlouvám po telefonu učinila přítrž. „Spolupracuji na tom s právníky z organizace Frank Bold Advokáti. Návrh naší novely by takové uzavírání smluv po telefonu výrazně
ztížil. Už jsem oslovil poslance za Liberecký kraj, aby mi pomohli novelu poslat do legislativního sněmovního kolečka,“ uvedl Langr, pod
kterého spadá v Liberci mimo jiné
sociální oblast.
Liberecká radnice už před časem
vyhlásila na Langrův popud nulovou toleranci vůči šmejdům ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí
a Městskou policií. Důvodem je především ochrana důvěřivých seniorů, což je největší skupina lidí, která na podvodné praktiky šmejdů
nejčastěji doplácí.
Liberci se díky tomu už podařilo
eliminovat počet různých předváděcích akcí po městě, na kterých se
podvodníci snažili z důvěřivců vy-

„Spousta šmejdů
začala raději využívat
kontaktu po telefonu.
Jenže při tom
záměrně neřeknou
vše, co smlouva
obsahuje.“
Ivan Langr,
náměstek primátora Liberce

táhnout peníze za naprosto nepotřebné zboží a podepsáním nevýhodných smluv.
„Spousta šmejdů kvůli tomu začala raději využívat kontaktu po tele-

fonu. Jenže při tom záměrně neřeknou vše, co smlouva obsahuje. Proto náš návrh novely ruší okamžitou
platnost takto uzavíraných smluv.
Platné by byly, až když by je zákazník podepsal i v listinné nebo elektronické podobě, kterou mu musí
prodejce k podpisu povinně zaslat,“ upřesňuje Langr.
Podle něj přitom není na co
čekat. V parlamentu se sice mluví o
komplexní novele občanského zákoníku, jenže to bude proces minimálně na dva roky, ne-li déle.
„Jsem přesvědčen, že v souvislosti
s krachem dodavatelů energií je
opravdu na místě rychle zareagovat a včas zachránit třeba některé
seniory od dalšího ožebračování,“
upozorňuje Langr.
Dnes k uzavření smlouvy po telefonu stačí, když klient do sluchátka
řekne ano. Přitom ale kvůli sofistikovaně položeným otázkám často
ani neví, s čím doopravdy souhlasí.
„Často se stává, že lidé souhlas vysloví nechtěně, omylem. Neporozuměli dobře, na co se jich prodejce

na druhé straně telefonu skutečně
ptá. Řada otázek je velmi manipulativních, operátoři jsou školeni tak,
aby vás zahnali do kouta,“ potvrzuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Prodejce sice musí klientovi poslat do 14 dnů smlouvu, ovšem ta je
platná, i když ji dotyčný nepodepíše. Neplatnou se stává pouze tehdy, pokud klient stihne do 14 dnů
od telefonátu od smlouvy odstoupit. „Návrh novely spočívá v tom,
že pouhé přitakání po telefonu už
by nestačilo. Dokud by klient
smlouvu fyzicky nepodepsal, byla
by neplatná. Měl by tak čas celou
věc v klidu promyslet, případně
text smlouvy s někým zkonzultovat. Poctivé obchodníky by to přitom nijak nezatížilo,“ dodal Langr.
Pokud se už někdo dostal do problémů se šmejdy, neměl by váhat
se co nejrychleji obrátit na Českou
obchodní inspekci nebo organizaci
Člověk v tísni. V Liberci pomůže i
občanská poradna Déčko nebo Komunitní středisko Kontakt Liberec.

Masky vyšly do průvodů. Vichru navzdory

Liberec

Burian získal
prestižní nominace

Hned dvě nominace na prestižní
Cenu divadelní kritiky má inscenace Burian, která měla loni v květnu
premiéru v Malém divadle v Liberci. Odborná porota hru připomínající osud nejslavnějšího libereckého rodáka nominovala ve dvou kategoriích. O cenu tak bude usilovat
představitelka hlavní mužské role
Veronika Korytářová a také režisér
a autor inscenace Tomáš Dianiška,
a to v kategorii Poprvé uvedená
česká hra v roce 2021. V této kategorii je Dianiška nominovaný celkem třikrát, kromě Buriana je to za
hru Špinarka, kterou uvedlo Divadlo Petra Bezruče, a Encyklopedii
akčního filmu. Tu režíroval v Divadle pod Palmovkou. (gab)

Jablonec nad Nisou

Na tábor mohou
dostat příspěvek
Nejpozději do konce března se
musí přihlásit k registraci ti, kteří
budou v létě pořádat v Jablonci
nad Nisou příměstské tábory. Pokud budou u města zaregistrovaní,
mohou pak rodiče předškoláků a
žáků 1. tříd čerpat na pobyt na táboře městský příspěvek ve výši 130
korun na den a dítě, a to do maximální výše 650 korun. Zájemci o registraci musí svou žádost předložit
na formuláři, který je ke stažení na
webu města. Uzávěrka registrace
je 31. března v poledne. (mt)

Krkonoše

Proti vysychání
mokřadů pomohou
přehrážky

Masopust Průvod masek zažila i Proseč pod Ještědem. Masopustní veselí bude v kraji pokračovat také příští víkend. 2x foto: Jana Pavlíčková, MAFRA
PROSEČ POD JEŠTĚDEM Medvěd, dráb, smrtka, cikánka, Žid, kominík, Slaměný, bába s nůší. Tradiční masopustní masky se o víkendu
objevily na řadě míst v Libereckém
kraji. Od masopustního veselí je přitom neodradil ani silný vítr, který
trápil region hlavně v sobotu. S muzikou a zpěvem žila například Proseč pod Ještědem díky folklornímu
souboru Horačky.
„Je to bezva akce. Lidi se sejdou,
poveselí, zazpívají si, zatančí, obejdou se sousedé, nechybí pohoštění, koblihy, koláče, chleba se sádlem, slivovice, svařák, co kdo připraví. Vesnici to stmelí. Minule trvala obchůzka skoro celý den,“ poznamenal starosta Proseče Tomáš
Schwarz, který byl sám převlečený
za faráře.
Masopustní rej mají za sebou i
Doksy nebo Frýdlant, kde ho tradič-

ně pořádá spolek baráčníků z Větrova. „Nedržíme tu tradici jako na Moravě s pochováváním basy a podobně. Chceme, aby se lidi sešli, projde-

me městem, pak tady posedíme a
pobavíme se,“ řekl rychtář baráčníků Bohumil Kněbort.
Podle frýdlantského starosty Jiří-

ho Stodůlky jsou baráčníci stejně
jako hasiči, zahrádkáři nebo sportovci pro město důležití.
„Protože během roku pořádají
různé akce, ať jsou to soutěže, sportovní klání, kulturní akce, pomáhají na městských akcích. Bez nich by
to město nežilo, což by byla hrozná
škoda.“
Kvůli koronavirovým opatřením
se ale letos řada masopustů v kraji
nekonala, tradiční akci zrušilo i Muzeum Českého ráje na Dlaskově statku.
Přesto se část akcí odehraje ještě
příští víkend. Mezi tu největší bude
patřit masopust v duchu brazilského karnevalu v Novém Boru, masopustní průvody připravují také v Liberci, Semilech, Kravařích a Hrádku nad Nisou. O týden později, 5.
března, pak i v Zákupech.
— Jana Pavlíčková

Správa Krkonošského národního
parku v aktuálním programu na zadržování vody v krajině na 12 vybraných místech rozmístila 829 malých a 182 velkých přehrážek. Do
konce programu v roce 2023 plánuje v dalších místech více než 600
malých a 200 velkých přehrážek.
„Zpomalí odtok vody a přispějí tak
ke zlepšení koloběhu vody v krajině,“ řekl mluvčí Správy parku Radek Drahný. Současný projekt, který začal v roce 2017 a je rozdělený
do dvou etap, je dalším v řadě, kterým národní park reaguje na klimatické změny způsobující vysychání
mokřadů. (ČTK)

Liberec

Amelie hledá
dobrovolníky
Centrum Amelie, které poskytuje
pomoc onkologicky nemocným lidem i jejich příbuzným, potřebuje
dobrovolníky. „Dobrovolníci nám
pomáhají roznášet letáky, jsou s
námi na informačních a benefičních akcích, vedou výtvarnou či hudební dílnu nebo se zapojují jako
odborníci a přednášejí,“ říká ředitelka Amelie Michaela Čadková
Svejkovská. Nyní Amelie připravuje na březen Tulipánový měsíc, ve
kterém chce vyzdobit onkologii v
Liberci, připravuje se výzdoba a
prezentace ve Fóru Liberec a liberecké knihovně. Také běží aktivity
v Centru Amelie a přednášky. (gab)

