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PRAHA Povedlo se jí cosi nevídané-
ho. Dosud málo známá Markéta
Demlová se v těchto dnech stala
s protirasistickým textem nazva-
ným „Nejsem rasistka, ale... kočár-
ky zadarmo?“ fenoménem interne-
tu.
Blog jedenačtyřicetileté překlada-

telky na iDNES.cz, v němž odsoudi-
la závistivé a rasistické diskuse na
internetu o romském páru, jemuž
se narodila paterčata, si během šes-
ti dní přečetlo přes dvě stě tisíc čte-
nářů. A nejen to: zatímco obyčejně
podobné články vyhledávají hlavně
lidé opačného mínění, aby je mohli
zkritizovat, tento článek čtenářima-
sově oceňují. Jeho takzvaná karma,
což je jakési doporučení ostatním,
již dosahuje známky 49,48. Maxi-
mum je přitom 49,9. „Viděla jsem
drobnou usměvavou holčinu, která
sama ještě netuší, co ji čeká. A lidé,
místo aby k ní cítili úctu, že nešla
na potrat, začali jenom proto, že jí

někdo věnoval kočárek a radnice
pro ni uvolní větší nájemní byt, chr-
lit ty hrozné reakce,“ vybavuje si im-
pulz, který ji vedl k napsání článku,
Demlová, samamatka čtyř dětí.
Rozčilily ji i narážky lidí na sotva

narozené děti. „Tady je pět mimi-
nek v inkubátorech a ti lidé už do-
předu vědí, že to budou další příživ-

níci. Těmdětem tím strašně kompli-
kují budoucnost,“ upozorňujeDem-
lová. Tento latentní rasismus pova-
žuje za nebezpečnější než bojůvky
neonacistů.
„Ten text čtenáři i díky sdílení na

sociálních sítích dostali na první
místo žebříčku čtenosti ve všech ča-
sových kategoriích – týdenní, dvou-
týdenní, měsíční i tříměsíční,“ říká
správce blogů serveru iDNES.cz Jan
Dvořák.
Včera se však ozvala i nenávist.

Zatím neznámý útočník prorazil
heslo e-mailu Demlové, její blog, a
dokonce i její Pay Pal – bezpečnost-
ní filtr pro placení na internetu. Na
blog pak hacker vystavil rasistický
text. „Vůbec mě nenapadlo, že mi
tohle někdo provede, zaskočilo mě
to. Ale napsala bych to znovu,“ rea-
govala pro MF DNES šokovaná
Demlová. Jana Blažková

» Celý blog Markéty Demlové najdete
na demlova.blog.idnes.cz

Úspěšná Demlová přeložila
upíří ságu Stmívání. Foto: web

T
o se podívejme, i uváza-
ná oprátka se objevila
mezi vyplavenými rekvizi-
tami v Divadle pod Pal-

movkou. Když je divadelní technik
vyhazoval do kontejneru, ještě ji
zvedl nad hlavu a hořce zavtipko-
val: „Teď by se mohla hodit.“
Ze zatopeného sklepa jsme kro-

mě téhle oprátky už vynesli kom-
pletní výbavu tří mušketýrů (včet-
ně několika kordů), ale také svícny
nebo sedla na koně. Celé pondělí
jsem coby dobrovolník pomáhal
odstraňovat následky povodní
v pražském Divadle pod Palmov-
kou. Přitom jsem si ověřil, že o po-
vodních, jejich síle, hrůze a bezmo-
ci vyplavených se toho člověk při
práci v terénu dozví mnohem víc
než při novinářské reportáži.

Burza dobrovolníků
Tahle dřina není pro nikoho,
komu „práce nevoní“. Nejen kvůli
všudypřítomnému pachu bahna a
zatuchliny.

Pár překážek čeká povodňové-
ho dobrovolníka hned na začátku
– poté, co se k práci odhodlá. Musí
totiž překonat zmatky a překvapi-
vě i byrokracii. Existuje sice docela
užitečná internetová stránka po-
vodnovapomoc.cz, kde se mohou
hlásit ti, kteří pomoc potřebují, i ti,
co ji nabízejí, ale údaje na stránce
rychle zastarávají.
Když jsem ji v pondělí ráno ote-

vřel, zdálo se, že s umístěnímnebu-

dumít problém.Napoprvé jsem za-
volal na „inzerát“, že se hledá je-
den člověk na vynášení věcí z cha-
ty v Radotíně, kterou obývá postar-
ší pár. Na internetu byl kontakt pří-
mo na vyplavené. Majiteli chaty,
panuValentovi, jsem se však nedo-
volal. Pořádměl obsazeno. Nejspí-
še mu chce pomoci více lidí.
Další na řadě bylo Divadlo pod

Palmovkou, kde hledali pomocní-
ků osm, takže to vypadalo slibněji.
„Kontaktujte pana Dymáka,“ psa-
lo se tam. Záhy jsem však zjistil, že
pan Dymák asi není úplně tak na
místě, protože přesně nevěděl, jest-
li už nemají dobrovolníků dost. Na-
konec mě přece pozval: „Přijďte
v poledne do divadla, tam je pan
Zmrzlý, který se vás ujme.“
Velká voda zaplavila suterén Di-

vadla pod Palmovkou v Praze-Lib-
ni 6. června. Voda sahala až do výš-
ky čtyř metrů. Je jasné, že se tu ne-
bude hrát nejméně do konce červ-
na. Úplný provoz divadlo obnoví
až na podzim. Škody se odhadují
na 15 až 20 milionů korun.
Přesně podle instrukcí pana Dy-

máka jsem dorazil do divadelní
vrátnice. Jakási dáma si tam zapsa-
lamé jméno a telefonní číslo. Chví-
li váhala, zda mě smí pustit dál,
když jsem nebyl na žádném ze se-
znamů krizového štábu. Nakonec
se mi však podařilo ji přesvědčit,
abymě dál poslala. Uvnitř jsem ko-

nečně potkal „svého“ pana Zmrzlé-
ho. Vyfasoval jsem roušku a rukavi-
ce, a pak jsme už zamířili ke vcho-
du do sklepa s policemi plnými vlh-
kých věcí. „Nejhůř to odnesly rekvi-
zity, budeme semuset vydat na vel-
ký nákup, abychomměli po prázd-
ninách s čímhrát,“ zoufá si rekvizi-

tář Richard, který dole rozhoduje o
tom, co se ještě zachrání a co zamí-
ří do kontejneru.
Vynášení věcí není zase tak těž-

ká fyzická práce, záleží na tom, jak
těžký si člověk naloží pytel. Navíc
je každou chvíli pauza. Třeba když
musíme počkat na vyvezení obrov-

ského kontejneru naplněného od-
padem.
Lidé z divadla byli velmi ochot-

ní a pozorní. Co chvíli se někdo
ptal, jestli nechci pomoci s pytlem
či zda nemámchuť na kafe. Při prá-
ci pro divadlo jsem dále zjistil, že:
– umělá jablka, která bývají na

jevišti na stole, jsou ve skutečnosti
mnohem lehčí než ta opravdová,
– ve skříních s knihami na jevišti

ve skutečnosti nejsou opravdové
knihy, ale jen jejich hřbety,
– kromě již zmíněné oprátky na-

jdete v rekvizitárně i historický tele-
fon, psací stroje a spoustu dalších
záhadných „přístrojů“.
Nakonec ovšem všechno tohle

končí v kontejneru.

Kormidelník bez lodi
Kroměmě přišel dobrovolničit ješ-
tě panHonza, toho času nezaměst-
naný, ale původní profesí kormi-
delník říční plavby, který už nemů-
že svou práci dělat kvůli úrazu.
„Vodáky, kteří utonuli na ře-

kách, bych ani nepočítal mezi obě-
ti velké vody, protože to jsou přede-
všímoběti vlastní blbosti,“ filozofo-
val Honza při pauze.
Směna nás vynašečů odpadu

skončila po třetí hodině, když se
sklep vyprázdnil. Po vynesení věcí
bylo třeba sklep vymýt proudem
vody z hadice. Nahoře zatím už
další pracovnice omývala v dezin-

fekci kovové a plastové rekvizity,
které se daly zachránit.

Teprve když jsem své dočasné
pracoviště opouštěl, uvědomil
jsem si, že jsem si zapomněl s se-
bou vzít čisté oblečení, a bál jsem
se, zda mě zcela zabahněného ne-
vyhodí z metra. Naštěstí dozorčí
zřejmě díkymýmholínkámpocho-
pil, co jsem zač, a pustil mě dál.
Práci dobrovolníků koordinují

na základě konkrétních požadav-
ků na internetové stránce povod-
novapomoc.cz Červený kříž a také
společnost Člověk v tísni. „V data-
bázi užmáme čtyři sta dobrovolní-
ků,“ uvedl Petr Štefan z mediální-
ho oddělení Člověka v tísni.
Jeho společnost ale spíše posílá

lidi na několikadenní výjezdy, pro-
to je zapotřebí určitá flexibilita.
Ubytování zajistí obvykle obec tře-
ba v tělocvičně. Holínky a rukavice
by měl mít zájemce spíš vlastní.
Mluvčí ministerstva práce Ště-

pánka Filipová upozorňuje, že dob-
rovolník má ze zákona právo na
volno z práce. „Při povodních se
může stát, že zaměstnanec pomá-
há někomu jinému a tato činnost
mu zasahuje do pracovní doby.
V takovém případě má zaměstna-
vatel povinnost poskytnout za-
městnanci volno na dobu nezbyt-
ně nutnou. Je však bez náhrady
mzdy nebo platu,“ píše v tiskové
zprávě. Jakub Pokorný

KRKONOŠE (zál) Zdá se vám, že
povodňový turistamusí být hye-
na bez špetky soucitu? V krko-
nošské obci Svoboda nad Úpou,
kterou velká voda zpustošila dva-
krát během jediného týdne, si
nic takového nemyslí.
Hlavní sezona na nejvyšších

horách začíná už za deset dnů, a
přestože tady likvidace škod po-
trvá ještě řadu měsíců, místní
podnikatelé se těší na každého
člověka, který se nenechá odra-
dit apokalyptickými televizními
šoty. „Nepodceňujte lidskou zvě-
davost. Může být i užitečná. Tu-
risté aspoň uvidí, co se stalo, a
poznají sílu přírody,“ míní sta-
rosta spláchnuté Svobody nad
Úpou Jiří Špetla, který sám pro-
najímá roubenku. Místním jde

samozřejmě o to, aby nepřišli o
příjmy z turistického ruchu. Ná-
vštěvníci tu dostanou i návod,
kam semají zajít podívat. „Někte-
ré reliéfy a výhledy se dramatic-
ky změnily. Největší proměnou
určitě prošlo unikátní a ze všech
pohlednic známé údolí Černo-
horského potoka nebo Klausův
důl,“ přidává se i starosta Jan-
ských Lázní Jiří Hradecký.
I když zprávy o odříznutých

silnicích, zničených turistic-
kých cestách, sesuvech půdy a
dalších obrovských škodáchmo-
hou od návštěvy hor spíš odra-
zovat, rozptýlit obavy návštěvní-
ků se snaží i Správa Krkonošské-
ho národního parku. „Na nápor
turistů jsme připraveni,“ láká
mluvčí Radek Drahný.

Postižená města hledají
po povodních stovky
dobrovolníků na
odklízecí práce. Přihlásit
se může každý, koho
pustí z práce. Co
dobrovolničení obnáší?
Redaktor MF DNES si
tuto „roli“ vyzkoušel
v jednom pražském
divadle.

V akci Reportér MF DNES Jakub Pokorný pomáhal vynášet věci ze zatopeného divadelního sklepa, aby ověřil, co dobrovolníky při záplavách čeká. Foto: Michal Šula, MAFRA

EXKLUZIVNĚ
ČLÁNEK JEN V TIŠTĚNÉ MF DNES

Spláchnuté Krkonoše lákají
turisty. Klidně i povodňové

Postavila se rasistům, pomstili se
Markéta Demlová se zastala romské matky paterčat. Její blog je po šesti dnech hitem internetu

Dobrovolně v záplavách

V konopném
ráji

› Reportáž z farmy
v Nizozemsku, kde
se legálně pěstuje

marihuana pro lékařské
účely.

už zítra


