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Tisková zpráva ze dne  12. srpna 2010 

 

Zaměstnanci Oblastní charity Havlíčkův Brod aktivně pomáhají 

při povodních 

 
(Havlíčkův Brod) Oblastní charita Havlíčkův Brod se rozhodla aktivně zapojit do 

pomoci lidem postiženým povodněmi. Ředitelka havlíčkobrodské charity  Bc. Anna 

Blažková kontaktovala litoměřickou diecézi s nabídkou přímé pomoci. V pátek 13. 8. 

2010 odjíždí šest zaměstnanců Oblastní charity Havlíčkův Brod včetně její ředitelky a 

tři mladí dobrovolníci do obce Cvikov na Českolipsku. Pomáhat budou zejména  

s úklidem po povodních.  

 

Ubytování a stravu havlíčkobrodským dobrovolníkům zajistí Farní charita Česká Lípa. 

Materiální pomoc pro postižené povodněmi Oblastní charita Havlíčkův Brod nerealizuje. 

Zaměstnanci s sebou povezou především pracovní a gumové rukavice,  košťata, lopaty a 

kladívka na otloukání. Tato první skupinka zaměstnanců bude ve Cvikově pomáhat zhruba 

čtyři dny. V úterý vyjede další skupina dobrovolníků, pokud se přihlásí, která vystřídá tuto 

skupinu.  

 

Farní charita Česká Lípa projevila zájem o dalších šest dobrovolníků do obce Brniště. Pomoc 

charity se soustředí na malé obce, které žádají pomoc dobrovolníků,  neboť v nich žijí 

převážně starší lidé, kteří si pomoci sami nemohou a média o těchto obcích nehovoří. 

Pracovníci této Farní charity Česká Lípa postupně monitorují jednotlivé okolní obce postižené 

povodněmi, a  proto i dobrovolníků bude nadále potřeba. 

 

Pokud i Vy chcete pomoci vlastníma rukama, obraťte se na Oblastní charitu Havlíčkův 

Brod, paní Málkovou, tel.: 569 426 070, mobil: 731 604 743, e-mail: 

sekretariat@charitahb.cz. 

 

Lidem postiženým srpnovými povodněmi lze pomoci i zasláním finančního příspěvku do 

veřejné sbírky Charity Česká republika na sbírkové konto 5015003434/5500 u 

Raiffeisenbank, VS 444 (jde o konto Diecézní charity ostravsko-opavské) nebo 

prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS POVODNE2010 na číslo 87777 (jedna DMS 

stojí 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).  

 

 

 

Bc. Daniela Málková 

vedoucí Dobrovolnického centra Oblastní charity Havlíčkův Brod 

Tel.: 731 604 743 
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