My, celé lidské pokolení, jsme jeden rod, jedna krev, jedna rodina, jeden dům: tedy
právě tak jako část pomáhá svému celku a kterýkoli úd všem ostatním údům téhož
těla a každý člen rodiny jinému členu téže rodiny nebo i, může-li, celé rodině: tak i my,
kteří jsme účastni přirozenosti lidské, máme pomáhat jiným, rovněž jí účastným.
Jan Amos Komenský (Comenius)
1668

Spojeni osudem:
ani v neštěstí nejsme sami
Ve čtvrtek 22. 5. 2008 došlo v Chrasti u Chrudimi k neštěstí, kdy 26letý řidič pod
vlivem drogy vjel na chodník, kde srazil 28letou ženu a jejího 3letého syna. Oba
na místě podlehli svým těžkým zraněním. Mladší syn ve věku 1,5 roku běžel
napřed a tím si zachránil život.
V pátek 8. 8. 2008 v 10.34 najel u Studénky rychlík EC 108 Comenius do mostu
v okamžiku, kdy se opravovaná konstrukce řítila na trať. Strojvedoucí, který si
všiml náhlého uvolnění celé stavby, duchapřítomně použil rychlobrzdu a vlak
tak pomohl zpomalit ze 133 km na 90 km v hodině. Přímo při nehodě nebo
v jejím důsledku později zemřelo 8 převážně mladých lidí z Čech, Polska
a Litvy. Přes sedm desítek jich bylo zraněno.

V sobotu 8. listopadu 2008
uplyne od první události téměř půl roku, od druhé přesně tři měsíce.
První je nehoda individuální, o které se mnoho nepsalo; zasáhla však
celé město. 30 letý muž se stal vdovcem a nastoupil rodičovskou dovolenou, aby se mohl postarat o syna, který přežil. Pro ně dva a pro
rodiče jeho ženy se změnilo všechno. Čas se zastavil a teď jde jinak.
Pro kamarády, známé, sousedy to je a byla rána. Nemohou a nechtějí zapomenout.
Druhé neštěstí je hromadná nehoda katastrofického dosahu.
Psalo se o něm všude, zareagovala média řady zemí. Pro pozůstalé, pro těžce zraněné a pro viníky se změnilo všechno. Pro
jejich kamarády, známé, pro další cestující, pro obyvatele
Studénky, to je a byla rána. Nemohou anebo nechtějí
zapomenout.

Nechceme na neštěstí zapomínat.
8. 11. 2008 se uskuteční vzpomínkový řetězec, kterým si připomeneme památku
zemřelých, situaci zraněných i jejich rodin, statečnost pomáhajících. Chceme tak
podpořit vnímavost a solidaritu nás všech.
V 10 hodin vzpomínkové setkání před budovou Městského úřadu ve Studénce
V 11 hodin vzpomínkové setkání na nádraží v Olomouci
Ve 12 hodin vzpomínkové setkání na nádraží v České Třebové
Ve 12 hodin v Městském úřadu ve Studénce veřejná rozprava
Ve 14 hodin vzpomínkové setkání na Hlavním nádraží v Praze
V 16 hodin v Chrasti u Chrudimi Koncert na památku obětí dopravních nehod
v roce 2008

Místní koordinátoři
Studénka: Martin Jániš, 732 651 981
Olomouc: Svatka Adámková, 721 161 556 a Andrea Šlauerová, 603 804 426
Česká Třebová: Miroslav Doležel, 737 774 309
Praha: Bendy Růžička, 603 841 715
Chrast: Vítězslav Vurst, 731 157 473
Tiskoví mluvčí akce:
Karel Šimr (Čechy), 739 244 774
Lukáš Humpl (Morava), 720 513 162

