Jen málokoho z nás se v uplynulém týdnu nějakým způsobem nedotkly povodně. Těm šťastnějším
komplikovaly život jen zprostředkovaně, těm méně šťastným ale osud poznamenaly dost podstatně.
Skvělé je, že lidé si umějí vzájemně pomáhat, o víkendu do většiny vyplavených vesnic a měst dorazili
dobrovolníci, družstva hasičů přejíždějí přes republiku a snaží se pomáhat odklízet škody. Už jsme
vám říkali například o třímilionovém daru nemocné ženy Zálezlicím, jsou ale mezi námi i lidé, kteří
toho sami moc nemají a stejně chtějí pomoci. Řeč je o dětech z dětského domova v Krásné Lípě. Ti se
po odvysílání reportáže televize Nova rozhodli uspořádat sbírku pro rodinu Lenochových z Kozárovic,
obce nedaleko Zálezlic.
V Zálezlicích už pátý den natáčí reportér Matěj Rychlý. Matěji, kolik už se vybralo pro rodinu
Lenochových?
O penězích v souvislosti s povodněmi budeme v TN mluvit dnes ještě jednou... protože na lidi, které
teď trápí, z čeho zaplatí škody po velké vodě, se teď zaměřují lichváři. Ti, kteří s nimi už mají
zkušenost z minulosti, se rozhodli varovat je. Dívejte se, už za chvíli...
Teď k tomu, co nás trápí asi všechny... Republiku zasáhla další vlna dešťů. Kromě dnešních lokálních
bouřek má bohužel dojít opět i na vytrvalé a vydatné srážky. Krizový štáb dokonce poslal hlídky i na
místa, kde se dosud velká voda neobjevila. Celý uplynulý týden povodňovou situaci sledovala i
reportérka Daniela Badejová, která je už teď společně se mnou ve studiu. Danielo, díky, že jsi přišla...
Řekni nám, jaký je aktuální stav právě teď.
1. Tedy, kde prší?

****

2. Danielo, ty jsi společně s Hanušem Hanslíkem byla tento týden v Ústí nad Labem a v Děčíně. Mluvili
jste s lidmi, jak brali tu nepříznivou předpověď, asi mají velké obavy...

*****

3. Ono logicky tomu, že se bohužel dá očekávat druhá vlna povodní, asi nahrává i to, že půda už není
schopna přijmout další vodu, je to tak?

Dobrý večer i ode mě,

tak jak vidíte za mnou, vtavská kaskáda stále upouští vodu. Musím říct, že takhle zblízka to vypadá, že
té vody je obrovské množství. A skutečně Vltavská kaskáda upouští už od pátku vodu mnohem
intenzivněji. Rozhodl o tom krizový štáb. Je totiž třeba uvolnit místo v přehradách, pro zachycení další

vody, která příjde. Vedení krizového štábu a povodí Vltavy dokonce mají za cíl, aby vodní nádrže
vyprázdnili ještě více, než při povodních z předchozích dní. Slapská přehrada teď aktuálně upouští
vodu rychlostí 700 kubíků za vtěřinu.
Co to znamená pro další toky...aktuální průtoky dopíšu až na místě.

Velkou reportáž o vltavské kaskádě uvidíte už dnes večer ve Střepinách. Ode mě je to vše. Danielo,
vracím slovo.

A to, že druhou vlnu dešťů musíme brát vážně, dokazuje i skutečnost, že zaplavené jsou některé
oblasti, které velkou vodu nepamatují. Takovým regionem je i Kladensko. Včera večer se právě tudy
přehnal prudký přívalový déšť. Ten způsobil problémy hned v několika vesnicích kolem Zákolanského
potoka. Během chvilky se změnil v dravou řeku - zaplavoval domy, ničil silnice, chodníky a i
zaparkovaná auta. Někteří lidé museli narychlo opustit své domovy. Podívejte se na reportáž Ondřeje
Špalka.

A právě ve zmiňovaných Dolanech je stále reportér Ondřej Špalek. Ondro, co se tam v tuto chvíli děje,
jak to vypadá s hladinou Zákolanského potoka?

Velké problémy přinesl prudký déšť také na sever Čech. Bleskové záplavy zasáhly několik míst na
Lounsku, Chomutovsku a Děčínsku. Bouřky a s nimi spojený prudký déšť způsobily komplikace také v
Ústí nad Labem. Tam je reportér Martin Kořárek, co přesně tam má voda na svědomí?

V Praze se už situace v dopravě začala pomalu přibližovat normálu, ale i tady podvečerní přívalový
déšť způsobil nepříjemnosti. Metro by ale snad mělo jezdit bez omezení. Dopravu v hlavním městě
sleduje kolegyně Petra Svoboda.
1. Petro, kde jsi a je tam všechno vpořádku?
2. Petro, jsou ještě v Praze nějaká další nová omezení?

Petro,

((mo1))já bohužel nemám dobré zprávy. Tohle už je předpověď od dnešní půlnoci do zítřejší půlnoci.
Tady vidíte, že pršet bude už úplně všude a to dost intenzivně.

Ve všech domech, které v jihočeské Putimi vyplavila řeka Blanice, už voda opadla. Stovky
dobrovolníků tu pomáhají lidem s odklízením následků povodní, mezi nimi především dobrovolní
hasiči z celé republiky. Putim byla letošními záplavami nejvíce poškozená. Škody tam prozatím teprve
vyčíslují.

Na jihu Čech ještě zůstaneme. Stupeň ohrožení tam platí momentálně už jen na dvou řekách, na
začátku týdne jich přitom bylo desetkrát více. Nic na tom nezměnily ani dnešní bouřky, které se
krajem přehnaly. A na jihu Čech je kolega Jiří Bydžovský. Jiří, jak to tedy u vás vypadá?

Lidé sčítají škody po záplavách a zjišťují, kolik budou potřebovat peněz na opravy. V takových dobách
se obvykle daří lichvářům a právě před půjčkami na vysoké úroky teď důrazně varují dluhové
poradny. Odvahu promluvit za všechny našli ti, kteří lichvářům a poskytovatelům půjček v minulosti
už naletěli. Ne proto, aby si postěžovali na svůj osud, ale aby ostatní odradili.

Autor předchozí reportáže Ivan Berka teď přímo ve vysílání. Ivane, ty jsi s lidmi, kteří se kvůli půjčkám
po povodních dostali na samotné dno, natáčel. V čem je to největší nebezpečí?
Velká voda trápí i okolní státy. Konkrétně Maďarsko sužují nejhorší povodně v historii země. Hladina
Dunaje přesáhla rekordních osm metrů. Kulminovat přitom bude až zítra. Některé vesnice na Dunaji
voda zcela odřízla od okolního světa.
Věnovat se budeme ale nejen povodním... zajímat vás určitě bude nový žebříček sportovců s
nejvyššími příjmy. Schválně si tipněte, kdo obsadil nejvyšší příčky... povíme vám to už za chvíli.
Zhruba dvacetikilometrový úsek dálnice D1 mezi Humpolcem a Jihlavou byl celou noc uzavřen.
Demoliční četa tam odstranila první z pěti mostů, které jsou v havarijním stavu. Uzavírka trvala oproti
harmonogramu o zhruba hodinu a půl déle. Bourání totiž bylo komplikovanější, než se původně
předpokládalo. Podívejte se, jak šel most k zemi.
Americký herec Johnny Depp dnes slaví padesátiny. Přestože podle mnohých žebříčků patří k
nejpřitažlivějším mužům Hollywoodu, ve své kariéře na svůj vzhled nikdy moc nespoléhal. ***Jeho
tvář ale dodnes přitahuje řadu hereček, modelek i obyčejných žen.
Už osm lidí skončilo ve vazbě po nedávném zátahu policistů v Národním hřebčíně v Kladrubech nad
Labem a několika dalších místech republiky. V souvislosti se zmanipulovaným výběrovým řízením na
opravu národní kulturní památky za bezmála 300 milionů korun, bylo obviněno zatím devět lidí... V
hřebčíně se teď bojí, že o evropské peníze, o které usilovali několik let, přijdou.
A teď konečně jedna veselejší zpráva... Ostravská zoo má nový přírůstek. Po třech letech se tam tento
týden narodilo mládě hrocha obojživelného. ***Zatím není jasné, jestli je zhruba 60ti-kilový drobeček
kluk nebo holka.

Časopis Forbes zveřejnil žebříček nejlépe vydělávajících sportovců světa. A změna je hned na prvním
místě. Do čela se znovu dostal americký golfista Tiger Woods. Zajímá vás, kolik vydělává a kdo je
nejlépe placeným českým sportovcem? Tady jsou odpovědi.
Sledujte Sportovní noviny. Už teď je jisté, že se Stanley cup podívá do České republiky. Kdo o něj
bude bojovat?

Mario Balotelli vyloučení na Letné neunesl a při odchodu ze hřiště prokopl dveře. Za své chování se
omluvil. Jak? Dozvíte se ve Sportu, začíná hned po TN!

Hned osm lidi otrávených houbami přijali lékaři znojemské nemocnice. Všichni omylem snědli prudce
jedovatou muchomůrku tygrovanou. Více zjišťoval Josef Svoboda. Josefe, je někdo v ohrožení života?
Také dnes Vám představíme rodinu, které pomáhá Nadační fond Dobrý anděl. Vydáme se za
Adamkovými, kteří žijí na Kutnohorsku. Loni v březnu jim lékaři sdělili, že nejmladší - tehdy tříletý
Tomášek, má nádor na ledvině. Rodině se tak v okamžiku převrátil život naruby. Naštěstí na to
nezůstali sami.

V Turecku neutichají protesty proti vládě premiéra Erduana. Jeho rezignaci požadují tisíce
demonstrantů po celé zemi. A stěžují si i turečtí policisté, kteří stojí na druhé straně pomyslné
barikády. Tvrdí, že jsou v posledních dnech extrémně přetěžováni.
Zfetovaného zloděje, který právě vykrádal požární zbrojnici a chystal se ujet s hasičským vozem
naloženým kořistí, chytili hasiči v Ostravě. Muž se dokonce převlékl za jednoho z nich, aby nebyl
nápadný, ani to mu ale nepomohlo.
Osmnáct nevidomých a zrakově postižených sportovců se o víkendu utkalo v Pardubicích o mistra
republiky v bowlingu. Jejich očima jsou jejich příbuzní a kamarádi. Bowlingovou kouli vypouštějí do
tmy, a přesto dokážou s přehledem porazit i zdravé soupeře. S těmi nejlepšími si zahrál i náš kolega
Jakub Bystrzycki. Jak to dopadlo se dozvíte v reportáži.…
Jolana vyráží se svými rodiči a s dalšími účastníky zájezdu na dovolenou k Jadranu. To ještě netuší, co
je čeká! Oblíbenou českou komedii s výborným hereckým obsazením uvidíte už po Sportovních
novinách.

