Tisková zpráva
Postarala se o zraněnou ženu.
Udělal by to každý, říká
Evu Peřtovou, která letos v lednu pomohla zraněné seniorce na autobusové zastávce, přijala
v úterý 12. června na liberecké radnici primátorka Martina Rosenbergová a osobně jí poděkovala.
Jednadevadesátiletou Zdenu Emingerovou srazil na stanici autobusu Fügnerova bezohledný
spěchající pasažér. Upadla a zlomila si pravou nohu. Pomohli jí až lidé, kteří v mrazech sundali své
bundy a kabáty, stařenku do nich zabalili ze všech stran a počkali na příjezd sanitky. Mezi nimi byla
i Eva Peřtová z Liberce.
O nešťastné události se mohli dočíst lidé na webových stránkách města, kde primátorka žádala
obětavé občany, aby se přihlásili, a mohla jim tak poděkovat. To se nyní, po čtyřech měsících, také
stalo. Skromná Eva Peřtová se přitom sama přihlásit nechtěla, udělala to za ní až její dcera.
„Těší mne, že dnešní doba není tolik zkažená, jak se lidé obecně domnívají. Paní Peřtová a ti další
mladí lidé, kteří pomohli, jsou toho jasným důkazem. Nezištně se postarali o zraněnou ženu a počkali
u ní až do příjezdu záchranky. A já jim za to velice děkuji,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová.
Pomoc od cizích lidí považuje Zdena Emingerová za zázrak. „Často se zlobím na chování dnešní
mládeže a najednou mě asi deset mladých lidí obklopilo. Obalili mě kabáty, abych neležela na
promrzlém chodníku. Nejspíš mi tím zachránili život,“ vyprávěla žena prostřednictvím své neteře
Dany. Poté důchodkyni čekala několikatýdenní hospitalizace v nemocnici a operace.
A jak se celá událost odehrála? Jak se osudy obou žen propojily? Zdena Emingerová šla 27. ledna na
kontrolu k lékaři, kde se paradoxně dozvěděla, že je zcela zdravá. Ovšem na zpáteční cestě, při čekání
na autobus číslo 12 na terminálu Fügnerova, do ní strčil jeden z cestujících. Sice doběhl svůj autobus,
ale nevšiml si, že křehká žena srážku s ním neustála. Odjel, zatímco seniorka si při pádu na chodník
zlomila pravou stehenní kost pod kyčlí. A to často bývá pro lidi v takovém věku fatální. Eva Peřtová
v tu dobu přestupovala na Fügnerově cestou ze zaměstnání. Když zaregistrovala, co se stalo, ihned
k hloučku mladých lidí přistoupila a pomohla.
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