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Pokračování ze str. 3
Přijel jsem na kraj Mikulčič, kde policie již odsta-
vovala auto na parkoviště, nabalil jsem se věcmi  
a vyrazil jsem s tím, že půjdu pomoct do prvního 
rozbitého domu. První lidé, které jsem potkal, mě 
seznámili s dobrovolnickými skupinami a společně 
jsme se vydali do Mikulčických vodáren a začali 
jsme odklízet vše, co tam tornádo natahalo – ple-
chy, dřevo, krytiny,.. Poté jsem se seznámil s jes-
kyňářema a k nim jsem se přidal. Společně jsme 
zachraňovali materiál ze střechy, která se měla 

PŘÍBĚH 
DOBROVOLNÍKA
– pomoc po tornádu

bourat. Materiál jsme pak rozváželi na místa, které 
měli sousedi mezi sebou již domluvené. Poté jsem 
se zaměřil na zdravotnickou pomoc.
	 Jaká	byla	navzdory	situaci	na	místě	atmosféra?
 Musím říct, že přes den panovala na pracovišti 
dobrá nálada. Byli jsme tam lidi z celé republiky. 
Vzájemně jsme vtipkovali a všichni jsme se udržova-
li v dobré náladě. Večer bylo vidět, že to na místní 
doléhá, protože ten duch trošku upadal, ale myslím 
si, že nálada tam panovala celkem slušná. 
	 Ty	ses	na	místo	vracel	vícekrát.	Pověz	nám,	jak	se	
situace	měnila	–	byl	 tam	rozdíl	 co	se	 týče	amosféry,	
která	panovala	těšně	po	katastrofě?	Jak	to	tam	vypadá	
te?
 Lidé se udržují v dobré náladě, ale musím říct, že 
se to na obyvatelích rozhodně podepsalo – kdykoli 
zahřmělo, viděl jsem na místních zděšené výrazy  
a hned přemýšleli, kam se jít schovat, někteří nevá-
hali a rozběhli se do bezpečí hned, by zahřmělo 
relativně daleko. 
 Ti, co na místě pomáhají už delší dobu, tak na 
nich se to už trošičku začíná podepisovat. Je to prá-
ce náročná a ačkoli je pracovní nasazení obrovské, 
tak je stále práce nad hlavu.
	 Co	se	stalo	s	lidmi,	kterým	tornádo	vzalo	dům?
 Konkrétně lidi z Pánova, kterým jsem pomáhal  
s domem, který byl určen k demolici, měli od dob-
rovolníků a od města domluvené bydlení v Hodoní-
ně. Potom vím o lidech z Mikulčic, kteří za mnou 
přišli v Lužicích na ošetřovnu, že měli v Lužicích 
zajištěné bydlení na penzioně. Takže nějaké ná-
hradní bydlení tam zajištěné je.
	 Utkvěla	ti	nějaká	situace	v	paměti?
 Asi první dojem, když jsem tam vjel. Já jsem věděl, 
za čím jedu. Viděl jsem záběry v televizi – totálně roz-
metené domy, auta ve 3 metrech ve stromě zapíchlé, 

traktory na kusy… Ale když jsem to viděl na živo,  
tak to byla fakt síla. A je fakt, že když jsem přijel na 
Pánov, kde již část byla hotová, tak mě to dostalo.  
Viděl jsem tu holou pláň, kde stáli domy a zbyly tam 
jen dva paneláky, ve kterých byly zapíchané trámy, 
křidlice a vše, co tornádo vzalo s sebou. 
 Abych řekl i něco z druhého soudku, rád bych 
zmínil pána, který má penzion u Urbana. Zavážel 
jídla zdarma – nic za to nechtěl. Neskutečně skrom-
ný člověk se srdcem na pravém místě. Počítali jsme, 
že kdyby za každé jídlo účtoval 100 Kč, tak byl ve 
ztrátě přes 2 miliony Kč.
 Celkově bylo neuvěřitelné vidět, jak se lidi 
opravdu sjednotili, nehledě na to, zda byli z Prahy, 
Plzně či z Moravy – nezištně jsme tam byli jeden 
pro druhého.
 Matěji, děkuji Ti za rozhovor a za celou redakci 
Listů regionů děkujeme všem dobrovolníkům. Těm, 
kteří by se před zimou ještě chtěli vydat pomoci  
do těchto postižených míst, doporučujeme sledovat  
FB skupinu Pomoc Hodonínsku a Břeclavsku. Po-
kud byste chtěli něco darovat, nasdílejte svoji na-
bídku do FB skupiny Pro rodiče z oblastí tornáda 
2021. Eliška Polická
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