
Všichni víme, co se stalo 24.6.2021 na Jižní Moravě. A protože není lepšího svědka, než očitého, pojďme se na dění 
v obcích postižených tornádem podívat očima Marie Drdlové.

Přírodní katastrofa spustila velkou vlnu solidarity. Řada z nás poslala peníze, darovala věci do sbírky nebo se
prostě zvedla z gauče a vydala se na pomoc. Těm, kdo tam byli, není třeba nic vyprávět, popíšu proto situaci
pohledem dobrovolníka i pro vás, kterým okolnosti pomoc na místě nedovolily.

Dostat se do postižené oblasti hned v prvních dnech bylo poměrně náročné. Na místo se hrnula velká spousta lidí
a zmatek každou chvíli narůstal. Ukočírovat tuto první fázi byl pro organizátory hodně náročný úkol. Na místních
ale bylo vidět, že jsou za každého vděční. Neměli kontakt s okolním světem, nešla elektřina, nefungoval internet,
takže to, že se ve spuštěných sbírkách neuvěřitelnou rychlostí vybrala neskutečná spousta peněz, vůbec ani
nevěděli. Pro ně byli důležití právě dobrovolníci, měli pocit, že v neštěstí nezůstali sami. 

V prvních dnech se zachraňovalo všechno, domy šly pod plachty, každý doufal v to, že ten jeho, i když bez střechy,
zůstane stát. Mnoho hodin se strávilo budováním toho, co se pak zase sundávalo, protože statik rozhodl jinak. Na
jedné střeše se sešly velmi odlišné profese a povahy. Cíl měli ale všichni společný - pomoc. Brzy se poznalo, kdo se
ve stavařině vyzná, k těm pak byli přiděleni další, kteří se učili doslova za pochodu, méně odvážní či zruční uklízeli
domy, dvorky a okolí. Práce se našla pro každého. Díky Adře, Českému červenému kříži a dalším neziskovkám se
rychle zlepšila i koordinace a rozdělování práce. 

Chtěla bych vám představit několik lidí, kteří se stali tahouny dobrovolníků.
Víťa, řemeslník z Prahy, kterému šéf nedal volno, dal prostě výpověď, odjel na Moravu a ještě se domů nevrátil (a
mám tak trochu pochybnosti, jestli se vůbec vrátí). Po několika střechách, co dal dohromady, se stal
koordinátorem. Za tu dobu už zná dobrovolníky, co jezdí pravidelně, a s jejich pomocí pod jeho taktovkou se
shazuje a zase staví další a další střecha. Má kontakty na místní, vojáky, starostu, hasiče, a co je momentálně
potřeba, to zařídí.

Matěj, velkej machr z Plzně, co hubou umlátí kde koho, tráví každý víkend v Moravské Nové Vsi, přebral přímou
zodpovědnost za střechy a velí přímo tam, kde fyzicky je. Neříkám, že každé rozhodnutí je správné, ale na Moravě
nechal spoustu hodin, které byli lidé ochotni platit, ale dělá to zadarmo a srdcem.

Lenka, paní učitelka od Litomyšle, jezdí každý víkend. Už je na jihu jak doma a práce udělá víc, než leckterý chlap.

Marián, ten je jen z Břeclavi, ale protože má stavební firmu, tak hned od pátku obvolával a zajišťoval materiál na
míru konkrétních domů. Prvních čtrnáct dní tam byl denně, teď už řeší věci i na dálku. Strašně hodný člověk, ze
kterého jde klid a pocit, že se všechno zvládne.

Dovolím si připojit i třeba vlastní děti. Terezka byla s námi dvakrát, ostatní jen jednou, ale nestačila jsem se divit, co
dokáží zvládnout. Nebojí se jakékoliv práce, na jedné střeše, kterou bylo třeba rychle dokončit, vydrželi až do úplné
tmy, kdy už se pracovalo s čelovkami.

Chtěla bych poděkovat VŠEM, kdo jakkoliv pomohli. V Bobrové se spousta lidí hned v pátek zapojila do sbírky, která
byla na 100% využita, odvezla se přímo do Moravské Nové Vsi a po dvou týdnech z ní zbylo jen pár konzerv.

Děkuji rovněž paní starostce, že dovolila tuto sbírku uspořádat.
Děkuji panu Russovi, majiteli Českých cukrovinek za auta, kterými jsme humanitární pomoc vezli. 
Děkuji našim hasičům, strávili tam několik dní a odvedli velký kus práce, dovezli hromadu stavebního materiálu,
který darovali naši občané a místní podnikatelé.
Děkuji holkám z Vyzvi se, že poslali peníze přímo postižené rodině Turzíkových z Moravské Nové Vsi.
Děkuji každému z vás, kteří jste poslali finanční pomoc, věřte tomu, že peníze se dostanou tam, kde jsou a budou
potřeba.

Bylo by pěkné, kdyby nám solidarita a sounáležitost vydržela, i když nás zrovna nesemele tornádo, povodeň nebo
jiná katastrofa.

Tornádo, dobrovolnictví a vše okolo
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