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Tisková zpráva ze dne 13. srpna 2010 

 

POVODNĚ 2010 – Oblastní charita HK vypravuje pomoc 

 
 
 
(HRADEC KRÁLOVÉ) Oblastní charita Hradec Králové rozšířila původní sbírku nářadí, 
prostředků a potřeb pro oblasti v Česku postižené záplavami o venkovní hračky, společenské 
hry, sportovní potřeby a další pro MŠ a ZŠ v Hrádku nad Nisou – Donín. Dnes ráno vypravila, 
také díky dobrovolníkům, zásilku pomoci. 
 
Dnes ráno vyjelo naložené auto s přívěsem a dva naši dobrovolníci do Ústí nad Labem na tamější 
charitu. Na pomoc do postižených oblastí odvezli deky, holinky, balenou vodu, dezinfekční prostředky 
a nářadí. 

Ve čtvrtek přijela z postižené oblasti pracovnice organizace s aktuálními informacemi: „Povodeň 
značně poškodila i základní a mateřskou školku v Doníně, jsou zničeny budovy, téměř všechno 
vybavení,“ – řekla mimo jiné Vendulka Brožová, sociální pracovnice královéhradeckého Intervenčního 
centra pro osoby ohrožené domácím násilím.  Takže původní sbírka Oblastní charity Hradec Králové 
byla rozšířena o další věci, které je možno darovat, a to konkrétně pro mateřskou školku a základní 
školu v Hrádku nad Nisou – Donín. V sobotu bude vypraveno další auto právě do Hrádku                        
nad Nisou. Kolegyně zjistí další potřeby a případně zprostředkuje účast našich dobrovolníků, kteří se 
hlásí i z řad uživatelů Domu Matky Terezy. 

Od dárců přijímáme tyto věci: čisticí, dezinfekční a mycí prostředky, Savo proti plísním, hygienické 
potřeby, repelenty, holinky, rukavice pracovní i gumové, pracovní nářadí – lopaty, kbelíky, smetáky, 
košťata, dále hadry, silné pytle na odpadky, balenou vodu a také hračky, zejména venkovní, 
společenské hry, sportovní potřeby, psací potřeby, školní pomůcky. 

Sběrné místo funguje v Domě Matky Terezy (středisko sociálních služeb pro lidi bez domova) 
v Hradci Králové na Pouchově každý den od 8 do 20 hod až do odvolání. Adresa zařízení je 
U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové a kontaktní telefony do zařízení jsou 495 218 934 nebo   
777 736 011. 

Organizace pořádá každoročně začátkem září (letos 4. 9.) charitní Eliščinu sbírku. Její letošní záměr 
byl stanoven na podporu Střediska rané péče Sluníčko a na náklady spojené s odesláním školních 
potřeb do Malawi. „Vzhledem naléhavé potřebě pomoci lidem postiženým povodněmi jsme se rozhodli 
pozměnit původní účel Eliščiny sbírky 2010 a polovinu výtěžku sbírky věnovat právě jim.“ dodává 
k současnému dění ředitelka organizace Ing. Aneta Maclová. 

Další možností pomoci je přispět na konto, které na pomoc obětem letošních povodní vyhlásila Charita 
ČR: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444 (majitelem konta je Diecézní charita 
ostravsko-opavská). 

Lze také poslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777. (Cena jedné DMS je 
30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč. Tuto službu zajišťuje Fórum dárců) 

Více informací naleznete na webových stránkách Oblastní charity Hradec Králové: www.charitahk.cz. 

Děkujeme Vám za pomoc lidem v nouzi. 

 
Bližší informace: Ing. Aneta Maclová – ředitelka Oblastní charity HK, 495 516 098, och@hk.caritas.cz 
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