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V Centrálním parku na Černém Mostě jsme se kolemjdoucích ptali:

Jak hodnotíte svoji dovolenou (prázdniny)? Zasáhly letošní povodně i do vašeho života? Chcete vy sami nějak pomoci
jejich obětem?

Hana Slabá

Letos jsme byli v Tunisu, odkud pochází můj manžel. Protože tam máme babičku, lítáme tam tak často, jak to jde finančně. Vrátili jsme
se před týdnem, a tak jsme se teprve teď dozvěděli, co se tu děje. Na našem sídlišti jsme v bezpečí, ale moje mamka a babička bydlí
ve Štěchovicích a tam je to zatopené. A jak můžeme pomoci? Finančně asi těžko, ale jiným způsobem určitě - pomáháme vždycky,
když je třeba.

Veronika Helmichová

Na dovolené jsme nebyli, protože na to nemáme finanční prostředky. Manžel má bratra v Holandsku, takže jsme plánovali, že tam
pojedeme, ale nevyšlo to. A právě bratr denně volal, protože tchyně bydlí ve Vimperku, kde je to vyplavilo. Je to hrozný, asi na to nikdo
nebyl připravený. Jak jsem to slyšela, sháněla jsem dohromady kojenecké oblečení, co už nepoužíváme, musím to někam odvézt.

???

Na dovolenou jsem nejela, já na to nemám, ale v tomhle parku se mi líbí, ráda tu chodím. Povodně sleduji v televizi každý den a velmi s
těmi lidmi cítím, i ti redaktoři jsou tak obětaví... Už to naštěstí spěje k lepšímu, Vltava klesá. Praha je nádherná, ale teď zjišťuji, že
nejlepší jsou lidé - za dva měsíce mi bude osmdesát, a když jsem v centru města a něco hledám, vždycky mi ochotně poradí. Na
Černém Mostě bydlím pět let, přišla jsem sem z Moravy - když tam byly povodně, už jsem byla tady - , a děkuju Pánubohu, že tady u
nás voda neřádila.

Martin Štefan
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V Praze 14 nebydlím, ale pracuji ve fitnesscentru u metra Rajská zahrada. Dovolená letos žádná nebyla, plánoval jsem někam k moři,
ale teď mám novou práci a už to letos nevyjde. Povodně se myslím týkají každého, i sociálně - ty škody se budou muset zaplatit. Na
různá konta moc nevěřím, dá se to zneužít, a tak kdybych měl hodně peněz, dám větší částku přímo tomu, kdo to potřebuje. Na druhou
stranu, kdyby každý dal padesátku, bylo by to znát, vláda na to určitě nebude mít.

LUBOŠ HÁJEK

Prázdniny byly dobrý, ale mohly být i lepší. Byl jsem na Slapech a Máchově jezeře, lepší by bylo moře v Holandsku. I když mě osobně
záplavy nepostihly, je to strašná věc. Snažil jsem se pomoci alespoň menší částkou - na ten povodňový telefon.


