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Řeč bude o lidských traumatech
Zajímavou konferenci připravují zástupci služby
krizové pomoci Charity Opava Fénix. Koná se ve
čtvrtek 16. května a nese výmluvný název Trauma - když tělo a
duše nezapomíná.
„Následkem psychického traumatu může být mimo jiné také ztráta důvěry v sebe a v ostatní, například v souvislosti s nehodou, železničním neštěstím, požárem, sexuálním zneužitím, týráním,
přepadením nebo jinou násilnou trestnou činností,“ vysvětluje spoluorganizátorka konference Lucie Trunečková. Problémy přitom
dle ní nemusí mít jen oběti, ale i svědci. Je proto potřeba vyhledat
pomoc. Konference, která se uskuteční od 9 do 15 hodin v prostorách kulturního domu Psychiatrické nemocnice v Opavě, má přispět k většímu otevření tohoto tématu. Za organizátory zde vystoupí
interventka Krizové pomoci Fénix Charity Opava Tereza Adamcová
a manažerka sekce sociální pomoci Charity Opava Lucie Trunečková. Mezi dalšími odborníky se představí například sociální pracovnice Irena Grygarová či Hana Kušnírová, která se věnuje klientům s
osobními, párovými a rodinnými problémy. Dále Sylvie Navarová,
působící mimo jiné jako hypnoterapeut. Příspěvek o posttraumatické stresové poruše představí psychiatr Viliam Kušnír a traumaty u
obětí trestných činů se bude zabývat poradkyně pro oběti trestných
činů Probační a mediační služby v Brně Milada Lázničková. (red)

Jako každý
rok
pořádali studenti Slezské univerzity v Opavě majáles, který v sobotu završil Open Air
festivalem v Městských
sadech. Letos festival
provázelo několik novinek a na dvou pódiích
se představila řada známých interpretů.
Na majálesu si přišli na své jak milovníci
Majáles Slezské univerzity hudby, kteří si mohli užít
proběhl v Městských sadech. šestnácti kapel, tak i hladovci a žíznivci, pro které bylo připraveno množství stánků a hlavně
speciální majálesové pivo Medomáj a Slezáček, které připravili studenti ve spolupráci s rektorem Slezské univerzity Pavlem Tulejou.
Pro nejmenší byla vyhrazena fun zóna se skákajícími hrady a malováním na obličej. Lidé se zde také mohli za pomoci studentů Ústavu ošetřovatelství naučit, jak poskytnout první pomoc. Pro hravé si
Klub deskových her Pajdulák připravil různé stolní hry a mozkové
závity všech potrápily hlavolamy z mozkové posilovny Brainfitness
Matematického ústavu v Opavě. Letošní ročník přinesl také spoustu
novinek. Jednou z nich byla veřejná sbírka pro neziskové organizace Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními a Elim Opava.
(bart)

Foto: Michaela Bartošová
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Opavané si přejí svatořečit
kardinála Josefa Berana
Opavské Marianum se stane
v neděli 19. května v 11 hodin dějištěm akce k připomenutí 50. výročí
smrti kardinála Josefa Berana. Mimo jiné
bude sloužena mše za jeho beatifikaci.
Beatifikace, jinými slovy prohlášení za blahoslaveného, je druhým stupněm kanonizace, tedy svatořečení. Právě za tu se budou v
souvislosti s kardinálem Josefem Jaroslavem
Beranem modlit Opavané při slavnostní bohoslužbě v Marianu. Proces jeho svatořečení běží už od roku 1998. Kardinál Beran byl Kardinál Beran.
politickým vězněm za dob nacismu i komunismu a jako jediný církevní hodnostář z České republiky byl pohřben po boku papežů ve
svatopetrské bazilice ve Vatikánu. Kvůli komunistům totiž nemohl
spočinout v rodné vlasti. Jeho ostatky se domů vrátily až vloni a byly
uloženy ve svatovítské katedrále.
(dat)
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Tragická smrt možná nebyla nehoda
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Zpráva o nalezení mrtvého těla v kontejneru na
elektroodpad u opavského Domu umění vloni v lednu obletěla celou republiku. Tehdy se zdálo, že šlo o nešťastnou
nehodu. Nyní se ale nad okolnostmi
celé události začínají vznášet zásadní
otázky.
Vše se událo v nočních hodinách. Mladého Roma našel náhodný svědek několik minut po půlnoci. „Postižený byl na
ulici nalezen projíždějícím řidičem,
uvízlý v kontejneru na elektroodpad. V
nádobě zůstal zaklíněn horní polovinou
těla a po příjezdu složek integrovaného
záchranného systému ho několik desítek
minut vyprošťovali hasiči,“ uvedl tehdy
mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Mladíkovi už ale nebylo pomoci a koroner určil jako příčinu smrti udušení způsobené
tlakem na hrudník. Případem se začala
zabývat opavská policie i kriminálka a
došly k závěru, že šlo o nehodu.
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Došlo k fyzickému napadení?
Už v průběhu vyšetřování se přitom
na internetu objevila otřesná nahrávka,
která zachycuje mladého Roma ve chvíli, kdy je zaklíněn v kontejneru a zoufale volá o pomoc. Autor videa mu ale nepomohl a pouze se posléze nahrávkou
pochlubil na sociálních sítích. Později,
nejspíše poté, co zjistil, že je mladík mrtvý, nahrávku stáhnul. Minimálně se tak
jednalo o neposkytnutí pomoci. Ale dle
zatím nepotvrzených informací mohly
být okolnosti případu ještě mnohem děsivější. „Šlo o napadení toho Roma čtyřmi bílými muži. Do kontejneru byl vstr-

Mrtvý mladík byl nalezen zaklíněný v tomto kontejneru u Domu
umění.
čen poté, co jej předtím zmlátili, a jeden ba k Evropskému soudu pro lidská práz pachatelů to natáčel. Vzhledem k tomu, va ve Štrasburku. Otec mrtvého mladíka
že mezi pachateli bylo dítě z velmi bohaté ale v současnosti nechce nic komentovat.
a vlivné rodiny, došlo k manipulaci s dů- „Nebudu se vyjadřovat. Podepsal jsem
kazy a fakty, a výsledek, který vám byl asi závazek mlčenlivosti,“ sdělil naší redakoficiálně předložen, jste pak zveřejnili v ci. Nyní je tedy otázkou, zda policie přítisku,“ tvrdí neoficiální zdroj obeznáme- pad znovu otevře a pokusí se prověřit
ný s případem.
všechny nastíněné okolnosti. Zatím zůstává uzavřen. „Policisté odboru obecPřípad možná poputuje
né kriminality moravskoslezské policie
k evropskému soudu
nevedou, ani nevedli prověřování úmrtí
Příbuzní mrtvého se měli obrátit i na osoby, jež byla nalezena vloni v kontejkrajský soud, který ovšem žalobu zamítl neru na elektroodpad v Opavě,“ prohlápro nedostatek důkazů. Neoficiální in- sila krajská policejní mluvčí Gabriela Poformace ovšem hovoří o tom, že rodině korná. A uzavřen byl dosud případ i pro
nabídla služby jistá brněnská právnická opavskou policii, která při prvním šetřekancelář a připravuje se možná žalo- ní údajně cizí zavinění nezjistila. (dat)

Umělec se přiznal k vandalismu
Čtyři
nápisy,
které jsou nasprejovány na kouli na Horním náměstí a hlásají, že
LÉPE BUDE, mají svého
autora. Vytvořil je opavský
umělec a fotograf Imrich Veber, který se k „vandalismu“
veřejně přiznal na sociálních
sítích.
Veber nápisy na kouli nastříkal v noci z 30. dubna
na 1. května a zachytila ho
přitom bezpečnostní kamera. „Můj čin nebyl ani v
nejmenším zamýšlen vandalsky nebo snad s cílem někomu škodit. K tomuto činu,
ať jej budeme nazývat uměleckou intervencí nebo vandalstvím, mě vedla řada událostí, které se v posledních
týdnech a měsících dávají do pohybu,“ vyjadřuje se
pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity na sociálních sítích. Naráží tím na
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Imrich Veber v akci. Kamerový záznam zachytil, jak
v reflexní vestě sprejuje nápisy na opavskou kouli.
nedávnou demonstraci pro- nějaké gesto mělo možnost
ti Andreji Babišovi a nově rezonovat ve veřejném projmenované ministryni spra- storu. Proto jsem se rozhodl
vedlnosti Marii Benešové, využít plastiku Slunce od Iva
která v Opavě proběhla v Klimeše, která je důležitým
minulých dnech. „Když jsem místním fenoménem a ke
uvažoval, kde a co udělat, které cítím patřičný respekt,“
abych alespoň částečně zčeřil zdůvodňuje Veber svůj čin a
opavskou
každodennost, dodává, že jeho cílem nebynezbývá moc míst, kde by lo kouli ničit, ale upozornit
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na skutečnost, že o lepší budoucnost je potřeba se zasadit a ne letargicky vyčkávat.
Technické služby oslovily restaurátora Tomáše Skalíka, aby
pomohl nápisy odstranit. Případem se rovněž zabývá policie. „Případ se prověřuje pro
důvodné podezření z naplnění
skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci a bude se řešit, zda jde o přestupek nebo
trestný čin. Po sdělení výpovědi bude vše konzultováno s
okresním státním zastupitelstvím,“ sděluje mluvčí policie René Černohorský. Imrich
Veber ubezpečuje, že jde o neškodný křídový nástřik, který
postupem času a působením
deště sám zmizí. „Málokdo
řeší jeho obsah a smysl, proč
a co mě vedlo k tomuto činu,
naopak jsem v mnoha očích
vandal, který nastříkal cosi na
opavskou kouli,“ zamýšlí se
umělec.
(tep)
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Byl mladík obětí vraždy?
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Majáles nabídl hudbu i charitu
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