
Vše 83 Moje komentáře

Stačila by i dnes stoletá voda současně na Berounce a Sázavě a máme to tu znovu.

Na těchto řekách chybí údolní přehrady, ale to by MŽP a ekoteroristé nepřežili!!!

Nemusíte mně nadávat, vzpomeňte na počátek kůrovce, když se ekoušové přivazovali

řetězy na Šumavě k napadeným stromům. A podívejte se na naše lesy dnes...

Jan Franc Před 3 dny
JF

Jan Franc Možná by sis ten rozhovor měl přečíst znovu. Třeba tu pasáž o tom,

že té povodni by nedokázalo zabránit nic. Ted ani přehrady na Sázavě. Mimoto si

nechat nevratně zatopit další kus území? Daleko lepší obrana před povodněmi jsou

suché poldery, které se dají používat jako klasická zemědělská půda - pastviny, louky

na senáže atd. Stavění betonových monster jako za komančů je nákladné, zbytečné,

a nechat si zatopit krásné a hustě obydlené a využívané údolí Sázavy a Berounky

trvale vodou by byl zločin století.

Tomáš Staněk Před 3 dny
TS

Na povodně v roce 2002 se nedá zapomenout. Pracovala jsem a žila v té době v Praze 1,

kde bylo zatopené celé Staré Město a část Malé Strany. Kotelnu a sklepy jsme měli ve vodě

Irena Kvitová Před 3 dny
IK
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po strop. A o Pražském metru se ani nedá mluvit. K vůli nezodpovědnosti několika lidí,kteří

nezavřeli metro včas,to stálo potom Prahu spoustu peněz vrátit všechno do použitelného

stavu. Po Vltavě plavaly různé chaty,části domů,prostě všechno možné,bagry to rozbíjely a

strkaly pod mosty,aby je to všechno neponičilo ještě víc . Prostě nezapomenutelné.

Irena Kvitová Docela by mě zajímalo co se komu na těchto vzpomínkách nelíbí

Irena Kvitová Před 3 dny
IK

Irena Kvitová A Morava v roce 97.Naše vaše ČT se po týdnu probudila.A my

Moraváci jsme už dávno bojovali.Pomoc pozdě,ale přece.Jo tak vzpomínejte.My na

Moravě nezapomeneme nikdy.

Ivan Pokorný Před 3 dny

Irena Kvitová Část naší rodiny máme také na Moravě konkrétně ve městě, které

bylo zaplavené celé kromě náměstí a tam se lidé evakuovali a základní potraviny jim

tam posílali vrtulníky. Hrozná představa. A pět let na to byly povodně i v Karlíně, kde

jsem tehdy bydlela a po povodních tam i pracovala jako listovní doručovatelka. Tehdy

mě hodně mile překvapilo, že tak jak před tím téměř všichni (i zde zmiňovaní Pražáci)

pomáhali Moravě, tak i když většina z nich ještě nebyla finančně v cajku, tak přijeli

pomáhat ostatním postiženým oblastem s prací, zkušenostmi a nemalými finančními

částkami ���.

Nevím jak jinde, ale tehdejší karlíňáky tato zkušenost dost ztmelila!

Díky všem za jakoukoliv tehdejší pomoc v obou případech. Všichni si tehdy opravdu

mákli a to nejen záchranné složky a vojáci!

Irena Dulavova Před 3 dny

Ivan Pokorný Ja jsem taky z Moravy a ty jdi s tim svy ublizeneckym brekotem do

perdele.

Bohumil Stejskal Před 3 dny
BS
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Ivan Pokorný Máte pravdu,ale je to trochu o něčem jiném. Já rozhodně nemám

pocit,že by někdo snižoval hrůzu povodní na Moravě o pět let dřív. bylo to tak na

stejné úrovni,tak se netvařte jako ukřivděný,když se zrovna teď o tom nemluví,ale

připomíná se dvacet let povodní z roku 2002.

Irena Kvitová Před 3 dny
IK

Povodni se jistě nedalo zabránit, ale mohla být menší – kdyby nebyla krajina zdevastovaná

melioracemi z dob bolševika, kvůli nimž se nezadržuje voda v krajině, kdyby nebyly tak silně

regulované a narovnané břehy řek, kdyby masivní používání pesticidů na polích nezahubilo

žížaly a další živočichy, kteří kypří půdu atd. atd.

Jiří Macek Před 3 dny
JM

Jiří Macek Praha určitě nebyla znehodnocená melioracemi,ale zato tady bylo

několik nezodpovědných odpovědných lidí,kteří třeba zapříčinili zatopení metra svým

opožděným rozhodnutím. Nepletla bych do všech průšvihů bolševika

Irena Kvitová Před 3 dny
IK

Jiří Macek Já viním hlavně ty žížaly.

Horac Pinker Před 3 dny

Horac Pinker Především pak Jůlinku Dády Patrasové...

Evžen Stejskal Před 3 dny
ES

Evžen Stejskal To byl jejich vůdce. ���

Petr Batušek Před 3 dny

Katerina Opocenska Před 3 dny
KO
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Jiří Macek Máte pravdu. A kdyby včas odpustili nádrže Vltavské kaskády a

neudržovali je kvuli ziskum ČEZU na vysokých hladinách, tak ta ničivá špička

povodně vubec nepřišla. Tohle, mimochodem, řekl tenkrát někdo i v televizi. Ale

pouze jednou, pak to vystřihli.

Jiří Macek A to nikdo netušil jak mají mocipáni v kalhotech že praskne Vltavská

kaskáda.To se tutlalo,vědělo to jen pár vyvolených,vysoce postavených.

Anaj Svobodova Před 3 dny
AS

Katerina Opocenska To si pletete s jinou povodní,která byla o pár let později.

Situace byla vpodstatě totožná,ale srážky i průtoky trochu menší. Díky špatné

manipulaci na vltavské kaskádě došlo jen k ovlivnění průtoku nikoli ke snížení

povodňové vlny.

Martin Kraus Před 3 dny
MK

Martin Kraus Já myslím tu největší povodeň. Její špička byla to nejničivější. A

vubec nemusela být. A existují modely, které prokázaly, že kvuli zástavbě povolené v

zátopových oblastech by museli zavřít polovinu lidí z Povodí. Tak se vstupní

parametry těch modelu poupravily a lidi tam sedí dál......cha cha

Katerina Opocenska Před 3 dny
KO

Vidím, že pro pražského hydrologa povodně na Moravě a ve východních Čechách v

červenci 1997 stojí jenom za kratičkou zmínku, v televizních vzpomínkách pro pražské

redaktory ani to ne.

Zcela evidentně pro Pražáky krajina za Vysočinou (mimo dohled z petřínské rozhledny), v

podstatě neexistuje.

V roce 1997 informace pouze v televizním (téměř zahraničním) zpravodajství, v roce 2002

zpravodajství celodenní.

Bohumil Stříteský Před 3 dny
BS
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Bohumil Stříteský O povodních na Moravě v roce 1997 se dost dlouho a

důkladně mluvilo v televizi.Dívali jsme se na to teď i tenkrát a docela jsme si

zavzpomínali, protože jsme měli na Moravě tehdy část rodiny. Jenomže to bylo jaksi

jindy než teď, kdy je výročí 20 let od povodní v roce 2002,které postihly různé části

republiky a nejen Moravu.

Irena Kvitová Před 3 dny
IK

Bohumil Stříteský Hlavním tématem rozhovoru jsou povodně 2002, protože v

těchto dnech je to 20 let a proto se mluví hlavně o nich. Čemu na tom nerozumíte?

Pavel Holub Před 3 dny

Pavel Holub Já su Moravák.Rozumím a nikdy nezapomenu.

Ivan Pokorný Před 3 dny

Bohumil Stříteský No nazdar

Jan Kulda Před 3 dny
JK

Irena Kvitová Asi jsme každý sledovali jinou televizi. Já tehdy bydlel v Olomouci,

na jednom "břehu" bydlel a na druhém "břehu" pracoval a poté, co jsem se do práce

sledoval, měl jsem televizi s českým vysiláním puštěnou celý den.

Bohumil Stříteský Před 1 dnem
BS

Pavel Holub Povodně 2002 byly při vzpomínkách vždy hlavním (přesněji spolu s

2007 jediným) tématem, i když výročí nebylo.

Já su taky Moravák a jsem na tuto oblast velmi citlivý (např. kudy prochází historická

hranice mezi královstvím českým a markrabstvím moravským - tedy centrem Jihlavy,

hluboko od Slavonic a Svitav)

Bohumil Stříteský Před 1 dnem
BS
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Nevíte prosím někdo, jestli byl tehdy v Praze zřízen krizový štáb? A jestliže ano -byl jeho

členem i pražský primátor?

Jiří Novotný Před 3 dny

Jiří Novotný šílený Igor vstoupil nesmazatelně do historie.

Michal Řezníček Před 3 dny
MŘ

Jiří Novotný

Roman Štrajt Před 3 dny
RŠ

Odkaz

Roman Štrajt Díky moc za odkaz. Protože jsem to fakt nevěděl. Ono je to totiž

obecně takto: Hrázní a elektrárníci se za normálních okolností řídí manipulačním

řádem, kde je ale vždycky napsáno, že v případě krizovém se řídí pokyny krizového

štábu. Možná by bylo zajímavé zjistit, jaké byly pokyny krizového štábu pro

manipulaci s vodou na Vltavské kaskádě. Podle řečí primátora Nováka bych soudil,

že žádné. Mám z neověřených zdrojů, že když to otevřeli a pustili na Prahu, tak se

tahleta vlna potkala s kulminační vlnou Berounky. Tak nějak doufám, že to není

pravda...

Jiří Novotný Před 3 dny

Na povodně na Moravě 1997 můžete vzpomínat zde:

Karel Denk Před 3 dny
KD

Odkaz
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Troubky čtvrtstoletí po povodních. Obavy z velké
vody trvají, zábrany chybí - Novinky.cz

Jména devíti obětí rozsáhlých povodní jsou vytesána do

památníku na návsi v Troubkách na Přerovsku. Obec se dvěma

tisíci obyvateli se stala symbolem největší přírodní katastrofy

v novodobé historii...

Člověka by nenapadlo, že když bude pár dní pršet, tak může nastat něco takového. Na

přírodu jsme stejně ještě malí páni. Sice umíme postavit neuvěřitelné stavby, ale v podstatě

pro Zemi jsme jen takoví malí mravenci, co staví (lidská) mraveniště...

Jan Vašátko Před 3 dny
JV

Jan Vašátko Bohužel si to málokdo z lidí uvědomuje, nejdřív chtěli poručit větru a

dešti, pak se snažili o nesmrtelnost a přes tisíce univerzit pořád věří tomu, že oni jsou

ti co zeměkouli vládnou a proto jí pohrdají a ničí. Nikdo je nezastaví, jsou tak založeni

a tak příroda a nebo "bůh" jim to spočítá..Ani na pole nelze vstoupit , abychom si

neotrávili psa a neustále okolo nás jezdí cisterny s jedy, které perou do polí a také

nám to současně létá na zahrady a balkony. Je to marné, je to marné...Přijde

epidemie a bude konečně po nás..A ti co zbydou budou bádat, jak je to možné a

vědecké týmy dostanou granty aby na to přišli. Ale přijdou na to, že je to zase jen

člověk. A jsme na začátku konce..Hezký den

Adalbert Maruška Před 2 dny

Jan Vašátko Spíš paraziti.

Josef Pánek Před 3 dny
JP

Jan Vašátko Velký omyl pane, Vltavska kaskáda byla postavena hlavně prioritně

proti povodním!!!

To ze všichni věděli jaká je předpověď počasí a přesto nedošlo k upousteni vody na

Jarda Kucera Před 3 dny
JK
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vše bylo spoustu casu. Minimálně tři týdny byly všechny přehrady zavřené. ������

Jan Vašátko Ale dovedeme měnit složení atmosféry.

Jaroslav Zvoníček Před 3 dny
JZ

Jarda Kucera Nevím, co si pamatujete... Ale já si pamatuji, že to byla dost velká

souhra náhod...jen to, že týden před hlavní vlnou, byly Jižní Čechy úplně saturovany

a do toho začalo dále pršet, přehrady nemohly dostatečně rychle vypouštět, protože

pod Vranym už je Zbraslav, kde už byl dost velký průtok z Berounky, která není

regulovana... Jinak Vltavská kaskáda má protipovodnovou funkci až na druhém

místě...jinak by byla Slapska přehrada až za Davli...mezi Slapskou a Prahou jsou totiž

dvě řeky bez jakékoliv regulace (Berounka, Sázava)...

Petr Okenfuss Před 3 dny
PO

Šlo, ale Standa Grossů nechtěl upouštět Vltavskou kaskádu!

Josef Ehrenberger Před 3 dny

Josef Ehrenberger A a jak to zdůvodnil? A jaký mohl být skutečný důvod? Vodní

elektrárny?

Jiří Novotný Před 3 dny

Jiří Novotný Vím to naprosto přesně, zdůvodnil to strategicky, že by bylo málo

elektrické energie, byl tehdy ministrem vnitra.

Josef Ehrenberger Před 3 dny

Jiří Novotný Stačí mít ve vedení nekompetentní blbce, co ničemu nerozumí, ale

o všem musí rozhodovvat jenom oni.

Zuzana Bergerová Před 3 dny
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Čistě teoreticky, pokud by to vodohospodáři věděli a vypustili přehrady včas na úplně

nejnižší možnou hladinu, nepodařilo by se tu vlnu na Prahu radikálně zmírnit? Ale po bitvě

je každý generál. Nechtěl bych být v jejich kůži, kdy vypustí přehradu a ono nenaprší.

Případně pak nevypustí a přehrada se přeplní...

Adam Škach Před 3 dny

Nebyly náhodou v rpce1997 horší povodně? Jenomže nebyly v Práglu, tak se o ní nepíše.

Pavel Pilch Před 3 dny
PP

Pavel Pilch Ne, financne vyjadrene skody,

1997 - 62 miliard, 2002 - 75 miliard.

Jiří Nový Před 3 dny
JN

Pavel Pilch Bohužel Morava je součástí ČR jenom na výběr daní, pokud je zde

katastrofa, tak je Morava někde daleko v cizině.

Jirka Černý Před 3 dny

Jiří Nový No a?

Ivan Pokorný Před 3 dny

Pavel Pilch Nebyly. V roce 2002 byly škody větší.

Pavel Holub Před 3 dny

Pavel Holub Před 3 dny
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Pavel Pilch Ale je zase fakt, že obětí na životech bylo víc.

Pavel Holub Takže peníze jsou víc, než život...

Pavel Pilch Před 3 dny
PP

Pavel Pilch Povodně na Moravě byly v červenci, teď je srpen. Je logické, že se

nyní připomínají tyhle povodně, stejně jako v červenci byly ty z roku 97. Čemu na tom

nerozumíte?

Marek Hanáček Před 3 dny

Marek Hanáček Jenomže ty z července se nepřipomínají ani v červenci. A bylo to

25 let. Tak tomu rozumím já.

Pavel Pilch Před 3 dny
PP

Pavel Pilch Dej si něco studenýho na přirození a neprožívej to tak. Je to prostě

přesně 20 let. A kulaté jubilea se dycky připomínají. Poměřovat si pindíky kde ta voda

byla horší?? Jako kde to jsme. Na Moravě bylo víc obětí, ty v Čechách nás zase stály

více. Pro jednoho je důležitejší kritérium jedno, pro jinýho druhé. Obě byly strašně a

netřeba z toho dělat drámo...

Tomáš Staněk Před 3 dny
TS

Tomáš Staněk Pane Slavíků.mblahopreji k inteligentnímu příspěvků.

Pavel Pilch Před 3 dny
PP

Pavel Pilch Tak pro vrchnost zcela urcite, ale tak to bylo je a bude vzdy

Daniel Tschernay Před 3 dny
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Pavel Pilch To netvrdím. Počty obětí jsem zjistil až potom...

Pavel Holub Před 2 dny

Urcite to jiz nekdo spocital, ale kdyby byla hypoteticky vltavska kaskada vc. Lipna uplne

prazdna, dalo by se zaplavam zabranit?

Jiří Nový Před 3 dny
JN

Jiří Nový Nedalo. Spadlo asi 2x tolik vody než co se vejde do těch přehrad.

Martin Kraus Před 3 dny
MK

Martin Kraus Jde taky o to, že kvůli rekreantům nebyla včas upouštěna

Hracholuská přehrada. Což vedlo ke zbytečnému zatopení Plzně, když už bylo jasné,

že by se to mohlo protrhnout a potkalo se v Praze s vlnou z Vltavské kaskády. Jo a

příkazy na Hracholusky šly z Prahy.

Zuzana Bergerová Před 3 dny

Zdravim,nevim na co se vymlouvate,ale v te dobe bylo oznameno,ze se v nasi ceske kotline

vyskytne enormni prival srazek.Co se pak stalo. Zadna reakce,ze strany Povodi.V dobe jiz

meli zacit upoustet prehrady jako Slapy a Orlik.Tyto prehrady byly doslova preplnene.Z

jakych duvodu to dodneska nevim a mozna by bylo lepsi to ani to nevedet.Preberte si to jak

chcete ,ale to je skutecnost.Kdyby vcas respektovali tyto pravdive informace,skody by byly

daleko mensi.

Vaclav Jedlicka Před 3 dny
VJ

Vaclav Jedlicka Zcela správně. Již jsem pamětník a pamatuji si tak, proč se

hlavně vltavská kaskáda stavěla - měla zabránit povodním, první povodni zabránila

ještě, než byla úplně dokončena. Díky kaskádě jsme tak nezažili 60 let žádnou

Jan Balcar Před 2 dny
JB
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povodeň a nové generace hydrologů tak úplně tuto možnost vypustily a nechaly

přehrady naplněné asi snad pro rekreaci? Na blížící se přívalové srážky z Německa

upozorňovaly všechny naše televizní stanice již od tehdejší středy, nikdo

nezareagoval, upozorňovaly ve čtvrtek, nikdo nezareagoval, totéž v pátek, přehrady

zůstaly plné až do katastrofální soboty. Snad jedinou výjimkou byla přehrada tuším

Hracholusky, kde měl hrázný rozum a přehradu odpustil. Průšvih byl na světě,

vyplavila se nejen Praha. Vědom si zjevného průšvihu hned druhý den - v neděli

přicestoval na Orlík předseda vlády, aby pak vydal prohlášení, že nikdo nic

nezanedbal a dokonce i to, že vlastně přehrady kaskády vůbec neslouží k zadržování

vody a bránění povodním, ale snad nějakému udržování splavnosti Vltavy. Najděte si

dobové reportáže nebo podklady a přesně zjistíte, proč se přehrady stavěly. No a

hezky potichoučku nějak za rok vyšlo prohlášení, že hladina vod v kaskádě bude

napříště udržována o 1,5 m nižší. Netuším, jestli by odpuštění přehrad tehdy

povodním zabránilo, určitě by je ale zmenšilo nebo zpozdilo.

Vaclav Jedlicka Povodí umí akorát buzerovat lidi, ale o svůj majetek se nestará.

Břehy jsou plné bordelu, padlých stromů , trávy. Koryto není udržované. Ale na nás

obyčejné lidi házejí pokuty za dvě cihly co máte pod autem kvůli parkování.

Angelika Astrova Před 2 dny

Adam Škach

Před 53 minutami

Čistě teoreticky, pokud by to vodohospodáři věděli a vypustili přehrady včas na úplně

nejnižší možnou hladinu, nepodařilo by se tu vlnu na Prahu radikálně zmírnit? Ale po bitvě

je každý generál. Nechtěl bych být v jejich kůži, kdy vypustí přehradu a ono nenaprší.

Případně pak nevypustí a přehrada se přeplní...

X

Pokud si dobře pamatuji, v Německu bylo MS v atletice a týden tam pršelo téměř

nepřetržitě, srážky se postupně sunuly směrem k ČR, proč tedy zodpovědní nekonali i třeba

tak jak jste popisoval. Protože je ve všem neskutečný brajgl ještě do teď, jen se vymlouvají

na toto či ono, je to síla. Víte třeba, že v pražském metru byli odmontovány jisté krytky, které

mají vydržet sloupec vody 6 m a díky tomu byly zaplaveny tři stanice metra? Ale vše se

Vlastimil Heryšer Před 3 dny
VH
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svedlo na stavbu a špatně projekty za socialismu, aby se nemuselo přiznat, že se v rámci

úspor vyházeli lidi co dělají rukama, aby na manažery vyšel větší kus koláče. A obdobně to

takhle funguje téměř všude. Jistě, že každý může udělat chybu, jen za ni musí nést i

následky, jenže proč, když se to dá hodit na někoho jiného, který se třeba již ani bránit

nemůže.

Je velmi zajímavé, že jsem k výročnímu článku v diskuzi o povodních v roce 1997 na

Moravě nenašel žádný komentář typu: "proč se pořád píše o povodni na Moravě a povodně

v Praze v roce 2002 byly jako nic?"

Že by byla ta averze Praha - Morava jednostranná? Nebo proč?

červenec 2022 = 25 let výročí povodně na Moravě = článek na Novinkách

srpen 2022 = 20 let výročí povodně v Praze = článek na Novinkách

Nevidím důvod, proč se tolik diskutujících rozčiluje, že chtějí mít Moravu uvedenou ve všech

článcích, kde je zmínka o Praze... Nevíte někdo proč? ����

WWW.NOVINKY.CZ

Troubky čtvrtstoletí po povodních. Obavy z velké
vody trvají, zábrany chybí - Novinky.cz

Jména devíti obětí rozsáhlých povodní jsou vytesána do

památníku na návsi v Troubkách na Přerovsku. Obec se dvěma

tisíci obyvateli se stala symbolem největší přírodní katastrofy

v novodobé historii...

Mario Kandr Před 3 dny

Odkaz

Mario Kandr A na povodně z roku 1872 a jejich 150. výročí si nevzpomenete? ����

Karel Denk Před 3 dny
KD

Zabránit se nedalo, ale vypočítat kolik kubíků spadlo do povodí se dalo i s kalkulačkou (i ten

Karel Koutský Před 3 dny
KK
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počítačový model musí někdo umět navrhnout). Hydrologové neuměli, nespočítali,

nevarovali včas. To je jejich chyba, o které se mluvilo už tenkrát.

Povodně mohli být určitě menší kdyby

např. projektant stavby mariny na Lipně požadoval takovou výšku hladiny ( kterou úředníci

povodí s klidem podepsali ) , kterou pamětníci nezažily, takže za chvíli tekla voda přes

• v Praze kdyby včas postupně vypouštěli všechny jezy taky to mohlo být menší, ale to by

nesměl pan Němec prohlašovat, že to Praha zvládne. a za 24 hod po tomto prohášení to

bylo v p.....i

Ivan Klir Před 2 dny
IK

Václav Klaus nechal v tehdejší vládě škrtnout peníze, za které nám v Německu předpovídali

v odborné organizaci srážkovou činnost na našem území ze satelitu včetně výpočtu a

zpracování výšky vrstevnice povodňové vlny na daném území. Údajně těch cca 20 mil. Kč

za jeden rok jsou naprosto vyhozené peníze.

Pavel Vaněk Před 3 dny

Článek neuvádí historickou povodeň v létě 1278 po bitvě na Moravském poli. Povodně v

Moravě a Slezsku se staly 4.5-20.7.1997, a proto bylo 25. výročí připomenuto v červenci.

Martin Plachý Před 3 dny
MP

Pane Daňhelka, po posledních "mnoha dnech" ... se nemohu zbavit dojmu, že my,

živočichové jsme se fakt nezrodili z horka ... ale z vody ... dopřej nám ji !

Miroslav Novák Před 3 dny
MN
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Výtopená Morava v roce 1997? Bylo bylo.Vzpomíná se Praha a Čechy.

Ivan Pokorný Před 3 dny

Ivan Pokorný A hadejte proc. Ale na to, s prihlednutim k vasemu prispevku, asi

neprijdete.

Jiří Nový Před 3 dny
JN

Ivan Pokorný Tak je výročí povodní z roku 2002 ne? Co sem furt někdo plete

1997? Jste tu každý druhý lobotom? (jsem z Olomouce)

Jaromír Polka Před 3 dny
JP

Jiří Nový S přihlédnutím k příspěvku příjdu.Buďte klidný občane.

Ivan Pokorný Před 3 dny

Jaromír Polka S přihlédnutím k příspěvku jsem lobotom? Jsem z Brna.

Ivan Pokorný Před 3 dny
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Ivan Pokorný

To se vzpomínalo v červenci. Když byly v červenci...

WWW.NOVINKY.CZ

Troubky čtvrtstoletí po povodních. Obavy
z velké vody trvají, zábrany chybí - Novinky.cz

Jména devíti obětí rozsáhlých povodní jsou vytesána do

památníku na návsi v Troubkách na Přerovsku. Obec se

dvěma tisíci obyvateli se stala symbolem největší

přírodní katastrofy v novodobé historii...

Karel Denk Před 3 dny
KD

Odkaz

Byvala som na Invalidovni, na Nekvasilovej. Rano som odisla do prace, podvecer som sa

len smutne divala z Krejcarku na zaplaveny Karlin.����

Maria Felediova Před 3 dny
MF

Hodně lidí má hrozné vzpomínky a srpen 2002 a 2008,ale zrodilo se i něco dobrého,nám se

narodily dva synové

Mercalkova K Před 3 dny
MK

Ale slo, kdyby lidi respektovali prirodu...

Lukáš Pop Před 3 dny
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Lukáš Pop Jak zabráníte tomu, aby na nějakém území spadly extrémně silné

srážky? Poručit větru, dešti nedokázali ani komunisté. A přitom to měli v plánu

minimálně několik pětiletek.

Marcela Jezberová Před 3 dny
MJ

Marcela Jezberová Zamyslet se nad tim, kudy se umele odklani toky, ale hlavne

taky, kde se bude treba stavet aj. Jenomze tohle lidstvo podelalo uz davno.

Lukáš Pop Před 3 dny

Lukáš Pop Umělé odklonění toku nemá vliv na množství vody, které během

extrémních srážek naprší. Ve 12. a 15. století tekly řeky v přirozených korytech a

ničivé povodně se Čechami prohnaly také. Některé přírodní procesy prostě člověk

není schopný ovlivnit. Může se na ně jen připravit a doufat, že ta příprava bude stačit.

Marcela Jezberová Před 3 dny
MJ

Máme rok 2022 koho to vůbec zajímá.

Jaroslav Vitek Před 3 dny

Jaroslav Vitek A koho zajímáte vy?

Petra Barešová Před 3 dny
PB

Jaroslav Vitek Třeba mě osobně.Můj syn byl tenkrát na vojně.Odpoledne mi

tvrdil,že jim nadřízený řekl že je nikam nepošlou.Ve dvě ráno mi volal do práce že je v

Olomouci.Musel udržovat v chodu všechny důležité Agregáty.Taky byl v

Troubkách........Když se po měsíci vrátil,byl kost a kůže z té hrůzy kterou na Moravě

viděl.Půl roku křičel ze spaní.

A když se rozpovídal,co se na Moravě dělo plakal jak malý harant.

Anaj Svobodova Před 3 dny
AS
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Jednou navštívili Moraváci bar kam syn chodil a pustili se do Jižních Čech co jsme za

pakáž že jsme pro ně neudělali nic.TO BYL VDĚK.

Taky na to vzpomínám, ráno do práce, z práce za 10 dnů.

Vladimír Šikl Před 2 dny
VŠ
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