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Bruntál
KINO CENTRUM – MALÝ SÁL
Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202
Sněhurka a lovec 19.00

KINO CENTRUM – VELKÝ SÁL
Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202
Raubíř Ralf 17.30
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část 19.45

Frenštát pod Radhoštěm
KINO
Tyršova 1071, tel. 556 835 098, 602 845 754
Co kdybychom žili společně? 19.30

Frýdek-Místek
NOVÁ SCÉNA VLAST – FILMOVÝ KLUB FRÝ-
DEK-MÍSTEK
Hlavní 112, tel. 558 436 083
Caesar musí zemřít 19.00

Fulnek
KINOKAVÁRNA FULNEK
Palackého 305, tel. 556 720 594
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část 17.00

Havířov
KINO CENTRUM – MALÝ SÁL
nám. Republiky 575/7, tel. 597 317 599
Bůh masakru 17.00
Konfident 19.30

KINO CENTRUM – VELKÝ SÁL
nám. Republiky 575/7, tel. 597 317 599
Happy Feet 2 9.00
Hotel Transylvánie 3D 17.45
Rebelka 3D 15.30
Resident Evil: Odveta 3D 20.00

Kopřivnice
KULTURNÍ DŮM – KINO PULS
Obránců míru 368, tel. 556 821 600,
774 668 001
Láska v hrobě 20.00
Sedm psychopatů 17.30

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Anna Karenina 20.00
Sinister 17.30

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128, 605 523 346
Anna Karenina 20.00
Oui, šéfe! 18.00

Opava
MUSIC CLUB 13
Krnovská 13, tel. 777 004 763
21 gramů 19.00

Ostrava
CINEMA CITY NOVÁ KAROLÍNA
Jantarová 3344/4, tel. 255 742 021
Anna Karenina 14.50, 17.40

20.20, 21.20
Argo 19.00, 21.30
Asterix a Obelix ve službách jejího veličen-
stva 17.30

Atlas mraků 14.40
18.00, 20.10

Hotel Transylvánie 17.20
Legendární parta 14.00

16.00, 18.10
Legendární parta 3D 15.00, 17.00
Na divoké vlně 21.40
Návrat do Silent Hill 3D 19.50, 21.50
Raubíř Ralf 3D 15.30
Sedm psychopatů 19.20, 21.40
Skyfall 15.30

18.20, 21.10
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část 14.20,

16.40, 19.10
Zvonilka: Tajemství křídel 15.20

CINESTAR OSTRAVA
Novinářská 6c, tel. 595 699 989
Anna Karenina 15.15, 17.10

18.00, 20.45
Argo 20.15
Atlas mraků 14.00

17.30, 21.00
Hotel Transylvánie 15.10
Legendární parta 14.20

16.30
Legendární parta 3D 17.00
Návrat do Silent Hill 3D 18.40
Raubíř Ralf 14.00
Sedm psychopatů 19.10

21.30
Sinister 20.40

Skyfall 15.00
18.00, 21.00

Twilight sága: Rozbřesk – 2. část 15.15
16.15, 17.45

18.45, 20.00, 21.15
Zvonilka: Tajemství křídel 15.00

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY – KINO
ART
28. října 124/2556, tel. 597 489 111
Svatba mezi citróny 17.00

19.30

KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712
Anna Karenina 19.30
Ve stínu 17.00

MINIKINO
Kostelní 3, tel. 599 527 851
Holy Motors 17.00, 19.30

RETROSTAR KINO POLANKA
Janovská 333/7, tel. 596 931 190
Až vyjde měsíc 19.00

Paskov
KINO PANORAMA
Nádražní 573, tel. 558 672 508
Ve stínu 17.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 689, tel. 558 996 700, 558 996 703
Asterix a Obelix ve službách jejího veličen-
stva 3D 17.30
Cesta do lesa 20.00

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz

B
ez práce, bez peněz, bez
představy, co dál. Tak
přežíval první dny po ná-
vratu z nemocnice lesní

dělník Tomáš Sova z Budišova nad
Budišovkou. Při oslavě svých 34.
narozenin se přiotrávil metano-
lem a téměř přišel o zrak.
„Vidím, ale špatně. Nedávno

jsem si dodělal řidičák na kamion,
teď je mi na nic. A do lesa se taky
vrátit nemůžu,“ líčil tehdy v pře-
svědčení, žemlhavý závoj před oči-
ma mu zůstane už natrvalo. Poru-
cha naštěstí vymizela a muž se asi
po měsíci vrátil k práci v lese.

Oslepl, neobejde se bez pomoci
To 51letý Vladimír Lipina z Havířo-
va už se do práce vrátit nemůže.
Vypil dvě sklenice jedovatého
rumu a v pátek 14. září mu lékaři
sdělili krutý ortel: už neuvidí. Jeho
život se ocitl v troskách. Se zrakem
totiž ztratil i samostatnost a tímne-
jen práci, ale také původní domov.
Jemu i jeho dceři bylo jasné, že ne-
může zůstat sám v bytě.
„Zvykáme si. Všem se nám změ-

nil život,“ říká 25letáMarkéta Lipi-
nová, která se o nevidomého otce
stará od propuštění z nemocnice.
Nastěhovala ho do domku, v němž
žije s přítelem a synem. „Učíme se
nové věci. Pro taťku je to v jeho
věku těžké,“ říká mladá žena.
Ačkoli o tomnemluví, je zřejmé,

že těžké to je i pro ni a další členy
rodiny. Na otázku, zda se otec už
naučil díky pomoci lidí z Tyfloser-
visu vyjít sám ven, reaguje jedno-
značně: „To v žádném případě.
Chodím s ním já. Pomáhá i můj
přítel a taťkův bratr.“ A pokud jde
o její představu trestu pro pachate-
le, kteří jedovatý alkohol namícha-
li, odpoví bez váhání: „Přála bych
jim to samé, co se stalo otci.“
Tak to vnímá i slepý muž: „Přál

bych jim, aby dopadli jako já.“
Markéta Lipinová netají, že ve

víru změn a nových povinností,
které jí nastaly, ještě neměla čas ře-
šit otázky odškodnění pro otce.
Ale chystá se na to a zvažuje, že po-
žádá o pomoc Bílý kruh bezpečí.

Přišla o muže, lidé jí závidí
Přesně to před časem udělala žena
zOstravy, kterémetanol zabilman-
žela. A už se dočkala vyplacení fi-
nanční pomoci od státu určené
obětem trestných činů. Žena požá-
dala o peníze ve chvíli, kdy byla
v zoufalé situaci: neměla za co žít
ani z čeho zaplatit pohřeb – na ten
si musela vypůjčit.
O bezútěšné situaci vdovy, kte-

rá se ocitla v životní krizi – bez
manžela, který živil rodinu, bez
práce, bez peněz a iluzí, že jí ně-
kdo pomůže – se MF DNES dozvě-
děla od sousedky ženy. Redakci se
podařilo domluvit s radnicí obvo-
du, ve kterém žena žije, okamžitou
pomoc. Vdova dostala práci v údrž-
bě zeleně a kontakt na Bílý kruh
bezpečí. Ten jí pomohl zařídit vy-
placení peněžité pomoci státu.
Žena je za pomoc vděčná, ale

bojí se o tom mluvit. Zdrtilo ji, že
ačkoli přišla o manžela, lidé z její-
ho okolí jí teď pomlouvají. Za to,
že byla v novinách i televizi. Ne-
zdráhají se jí vmést na ulici přímo
do očí hodně zlá, až krutá slova.

„Je to šílené,“ míní psycholožka
Ostravskou psycholožku Ludmilu
Mrkvicovou takové chování děsí,
ale nepřekvapuje. „Ze společnosti
se vytrácí vzájemná úcta. Je to šíle-
né, ale někdy se zdá, že naše hlav-
ní vlastnosti jsou závist a zášť. Ne-
platí to o všech lidech, jistě máme
i lepší vlastnosti, ale víc jsou bohu-
žel slyšet ti, kteří moc nepřemýšle-
jí, kritizují a šíří negativní energii,“
líčíMrkvicová. „Měli bychom se za-
myslet a snažit se druhé častěji
chválit a oceňovat,“ říká.

Ivana Lesková

Nedělní podvečer
Do astronomického začátku
zimy ještě pár dnů zbývá, ale
příroda je jiného názoru. Jiskřivý
sníh a mráz více než minus 10
stupňů na vrcholku Lysé,
zapadající sluníčko a trošku
vrcholové mlhy kouzlily chvíli
do zlatova. 3x foto: pekol.rajce.net

Soutěž o vstupenky na koncert
Vojtěcha Dyka má svou vítězku.
Stala se jí Hana Rotterová z Vřesiny.
Oblíbený zpěvák přijede do Ostravy
v rámci svého turné Vojtěch Dyk &
B-Side Band Agrotec Tour 2012.
Vojtěch Dyk kromě vystupování s usku-
pením B-Side Band hraje s kapelou
Nightwork. S prvně jmenovanými za-
hraje 12. prosince v multifunkční aule
Gong. Koncert začíná v 19.30 hodin.
Výherkyni gratulujeme, vstupenky si
může vyzvednout oproti občanskému
průkazu v ostravské redakci MF DNES,
a to do středečních 16 hodin.

Ačkoli metanolová kauza se svými následky vymyká
jiným trestným činům v zemi, pro řadu lidí je jednou
z mnoha. To však rozhodně neplatí pro její oběti a jejich
blízké ani pachatele. Většině velmi změnila život.

FAKTA

Testování alkoholu
Lidé, kteří mají doma lihoviny
nejasného původu, si je mohou
nechat zdarma otestovat na
přítomnost metanolu. Stačí, když
podezřelé lahve odnesou
na nejbližší hygienickou stanici.
Bližší informace získají v době
od 8 do 15 hodin na informační
telefonní lince 595 138 179.

OSTRAVA Lidé, kteří v uplynulých
týdnech skončili v nemocnici s otra-
vou metylalkoholem, i pozůstalí po
zemřelých mají nárok na finanční
pomoc, kterou stát vyplácí obětem
trestných činů. Vyřídit vše potřebné
jimbezplatně pomůže Bílý kruh bez-
pečí. „V jednom případě, který jsme
řešili, už stát peníze vyplatil,“ říká
prezidentka Bílého kruhu bezpečí
Petra Vitoušová.
S čím můžete pomoci lidem posti-
ženým metanolovou kauzou?

Poskytujeme jim pomoc dvojího
druhu: psychologickou podporu
a orientaci v právních nárocích. Po-
zůstalým i těm, kteří přežili, alemají
trvalé následky na zdraví.
Na co mají nárok?

Na jednorázovou finanční po-
moc státu. U postižených se její

výše liší podle újmy. Pozůstalí mo-
hou získat 150 tisíc korun, ale jen
v případě, že jde o osoby blízké (na-
příklad manželky, rodiče nebo
děti), které žily v době spáchání
trestného činu ve společné domác-
nosti se zemřelým. Pokud společ-
nou domácnost sdílelo více lidí, při-
hlásit se mohou všichni, ale podělí
se o maximálně 450 tisíc.
Na koho se mají obracet?

Na stát. Ale protože řada lidí
neví, jak postupovat, doporučuje-
me jim, aby se obrátili na naše po-
radny v regionech. VMoravskoslez-
ském kraji sídlíme v Ostravě. Pomů-
žeme jim vyplnit formulář. Poradí-
me, jak se připojit k trestnímu říze-
ní a uplatnit nárok na náhradu ško-
dy vůči pachateli. To je totiž jedna
z podmínek státu.

Kolik lidí už vaši organizaci požá-
dalo o pomoc?

Neznám poslední číslo za našich
9 poraden, ale vím o pěti pozůsta-
lých, kteří se obrátili na Ostravu.
Vzhledem k počtu poškozených je
to málo. Mnozí lidé o nás nevědí,
nebo zatím odškodnění neřeší.
Mají na to rok od spáchání trestné-
ho činu, ale také se musí řádně
a včas připojit k trestnímu stíhání.
Termínem je první den soudního lí-
čení. Byla by škoda, kdyby o peníze
přišli. Jsou určeny k překlenutí soci-
álního propadu v jejich životě.
Jak jste s žádostmi úspěšní?

Ostravská poradna už podala
dvě kompletní žádosti ministerstvu
spravedlnosti. Stát vyplatil plnou
částku jedné pozůstalé, další na pe-
níze čeká. Ivana Lesková

Kina Pokračování příběhů Asterixe a Obelixe

„Mnozí lidé o nás
buď nevědí, nebo
zatím odškodnění
neřeší.“

Petra Vitoušová
Bílý kruh bezpečí

Kdo vyhrál vstupenky

Vojtěch Dyk

Zrak se mu naštěstí vrátil Tomáš Sova žijící v Budišově nad Budišovkou se svým šestiletým synem
Denisem. Foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vojtěch Dyk & B-Side Band
Agrotec Tour 2012

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

Jed v alkoholu jim obrátil život
naruby, některým už natrvalo

„Pomáháme pozůstalým i těm, kteří přežili“
Bílý kruh bezpečí pomohl první ženě z Ostravy získat finanční pomoc od státu. Zatím ho ale o radu požádalo jen pět lidí

INZERCE

Automobily-popt.

Jakoukoliv Š-Felicii. Tel.: 604 118 269

Koupím

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Knihy a časopisy

Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105


