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Prodejna pornografie hned vedle hračkářství
Praha, 28. dubna 2011 – V obchodním centru Park Hostivař je v přízemí umístěna prodejna
pornografie hned vedle hračkářství. (1) Obecně prospěšná společnost Acta non verba (ANV)
usiluje již druhý rok o změnu. Zatím marně.
ANV vyzvala již v červnu 2009 vedení obchodního domu, aby sjednalo nápravu. Vedení obchodního
centra slíbilo, že prodejna pornografie bude přestěhována do konce prázdnin. Na konci prázdnin slib
popřelo. ANV se obrátil na i rakouského majitele obchodního centra. Rakouský majitel se s odpovědí
neobtěžoval. ANV proto podala trestní oznámení pro trestný čin šíření pornografie. Trestní zákon v
paragrafu § 191 říká, že ten, kdo pornografii nabízí či vystavuje na místě, které je dětem přístupné,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Policie se sice vyjádřila, že se jí porno vedle
hračkářství taky nelíbí, ale trestní oznámení odložila. (2) Ani živnostenský úřad s věcí nic neudělal, prý
nejsou porušeny žádné předpisy. (3)
ANV se obrátila i na majitele porno prodejny. Ti odpověděli, že prodej pornografie je veřejně prospěšná
činnost. Zajímavější je ovšem vysvětlení, proč se s pornem nechtějí stěhovat jinam: „Prodejna
erotických pomůcek byla na svém místě o několik let dříve, než hračky. Takže pokud se domníváte, že
umístění je nevhodné, obraťte se prosím na vedení obchodu s hračkami.“ (4)
I další okolnost nasvědčuje tomu, že hračkářství se přistěhovalo za pornem a nikoliv naopak. Vedení
hračkářství, firma Pompo, ANV neodpovědělo ani na jeden dopis, ve kterém se ANV domáhala
vysvětlení a přestěhování.
Ředitel obecně prospěšné společnosti ANV Vojtěch Razima to komentuje: „V době, kdy si výrobce
Coca-coly dokáže zařídit, aby nebyl v jednom regálu s Pepsi, je přístup společnosti Pompo dosti
zvláštní. Na této kauze je dobře vidět, že pro zisk jde často soudnost, dobrý vkus a elementární
morální zásady stranou. Když nám dnes nebude vadit prodejna porna hned vedle hračkářství, tak nám
možná zítra nebude vadit organizování náboru prostitutek přímo na základních školách, nejspíš to taky
neodporuje platné legislativě.“
Další informace: http://www.kverulant.org/porno.html
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
mobil: 602 547 235
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org
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