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PÅ˜Ã•BÄšH ZE Å½IVOTA - ZATÃ•M BEZ KONCE
ÃšterÃ½, 17 Ãºnor 2009

Je to druhý den, co mne kontaktovala jedna na&scaron;e dopisovatelka. Je z Ostravy-Poruby. Psala mi: "Dobrý den paní
Danielo, mám problém, který si neumím vyhnat z hlavy. Chodím Ä•asto s pejskem a chodím do práce - a neustále se tedy
pohybuji venku. Velmi Ä•asto potkávám kousek od nás jednu paní se Ä•tyÅ™ma dÄ›tma. Malé, od miminka, do maximálnÄ› pÄ›t
let. Tak je tipuji...

EvidentnÄ› je ta paní hodnÄ› bita (obliÄ•ej má plný modÅ™in) a je s dÄ›tma stále venku. Dnes zase stála s nimi pÅ™ed vcho
(dva vchody ode mne), dÄ›ti jako oukropci, ona se nehla z místa a byla jasnÄ› vyhozena.
Byla jsem se na nÄ› 2x podívat a je
stále tam, nevydrÅ¾ela jsem a &scaron;la se jí zeptat zda nÄ›co nepotÅ™ebuje, uvaÅ™it pro dÄ›ti Ä•aj, ona jestli nechce nÄ›ko
zavolat. Dala jsem dÄ›tem alespoÅˆ tatranky. Ptala jsem se jí proÄ• nejde domÅ¯. Tak z ní vypadlo, Å¾e mají jen jedny klíÄ•e a
manÅ¾el doma spí a neotevÅ™e jim, nechtÄ›la nic dÄ›lat, s niÄ•ím pomoci a bála se dokonce se mnou i bavit. Prý se nemám b
Å¾e on jim za chvíli, aÅ¾ se vyspí, otevÅ™e. Tak jsem tam &scaron;la s Ä•ajem, venku zaÄ•ínalo pÄ›knÄ› mrznout. AÅ¾ po Ä•
hodinách stání venku tam ta paní s dÄ›tma uÅ¾ nebyla. Nechci ani domyslet, co se u nich doma dÄ›je. Já vím, asi mám být
ráda, Å¾e to nezaÅ¾ívám já. Ale to neumím, jen tak Å¾ít a nestarat se o jiné.
DomÅ¯ si ji nevezmu, to vím, ale kdyby jen
naznaÄ•ila co by potÅ™ebovala. Nevím, jak se ta paní jmenuje, jen to, Å¾e má 4 malé dÄ›ti a jednou jsem ji vidÄ›la i s tím jejím
partnerem. Je to chlap jako hora. Ona za ním s tÄ›ma dÄ›tma cupkala. Já vím, Å¾e se ta paní stra&scaron;nÄ› bojí, ale co
chudáci dÄ›ti? PÅ™ece na toho parchanta nezavolám policii, pak by jí tÅ™eba díky mnÄ› zbil tak, Å¾e by to nemusela rozchodi
Tak bychpotÅ™ebovala poradit -co mÅ¯Å¾u dÄ›lat? Jak jí pomoci? O dÄ›ti je postaráno, jsou Ä•isté a obleÄ•né, sice ze sekáÄ•e
je vidÄ›t, Å¾e se o nÄ› paní stará. Ona jakoukoliv pomoc odmítá, ale tohle pÅ™ece nejde. Prosím, naÄ• mám právo, co mohu
udÄ›lat? Já klidnÄ› nÄ›kam zajdu, jen se bojím aÅ¥ to ona a dÄ›ti neodnesou.
DÄ›kuji, moc dÄ›kuji. Omlouvám se, Å¾e obtÄ
nevím, koho se zeptat na radu. Krásný, klidný veÄ•er Vám pÅ™eji a dÄ›kuji, pokud mi mÅ¯Å¾ete nÄ›jak poradit.

Tak jsem zapÅ™emý&scaron;lela, pak zavolala na ostravskou donalinku, mluvila s jednou milou konzultantkou, která mi
dala typ na tamÄ›j&scaron;í intervenÄ•ní centrum. (Snad jí pomÅ¯Å¾ou.... Chudinka Å¾eniÄ•ka je urÄ•itÄ› totálnÄ› bezradná a
vydÄ›&scaron;ená, dost moÅ¾ná, Å¾e se bude bát cokoliv i Å™íct, ale pÅ™eci jen - co to mají ty dÄ›ti za Å¾ivot, za dÄ›tství?
nejspí&scaron; na mateÅ™ské, takÅ¾e asi nemá ani korunu, je na nÄ›m zcela závislá...) PoÅ¾ádala jsem pak paní doktorku,
která se mnou mluvila, zda by pro ni nÄ›jak nenápadnÄ› - aby se to neotoÄ•ilo proti ní - nÄ›co udÄ›lat? Nejspí&scaron; snad
"pÅ™es dÄ›ti"? A dostala jsem radu, kterou jsem té hodné Eny pÅ™eposlala:

VáÅ¾ená paní,

doporuÄ•ujeme Vám pÅ™edat pisatelce emailu níÅ¾e uvedené kontakty na na&scaron;e pracovi&scaron;tÄ› IntervenÄ•ního
centra v OstravÄ›, abychom s ní záleÅ¾itost mohli podrobnÄ› prodiskutovat a najít vhodné Å™e&scaron;ení. Popsané
skuteÄ•nosti ukazují na moÅ¾ný váÅ¾ný problém a je tÅ™eba jej aktuálnÄ› zaÄ•ít Å™e&scaron;it.

Kontaktem s na&scaron;ím pracovi&scaron;tÄ›m se dotyÄ•ná paní nevystaví Å¾ádnému riziku. Av&scaron;ak byla-li by
svÄ›dkem bezprostÅ™edního ohroÅ¾ení Å¾ivota a zdraví, zejména dÄ›tí, je nutné neprodlenÄ› volat tísÅˆovou linku Policie ÄŒ

S pozdravem

vedoucí IntervenÄ•ního centrapro osoby ohroÅ¾ené domácím násilímBílý kruh bezpeÄ•í, o.s. TeÄ• uÅ¾ jen zbývá poÄ•kat, co
bude dál, jak to bude pokraÄ•ovat...d@niela

http://www.kudlanka.cz
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