
 

Diecézní charita Brno vysílá pod koordinací Jihomoravského kraje dobrovolníky do 
severních Čech na pomoc obětem povodní 

 
Tisková zpráva ze dne 11. srpna 2010 

 
(BRNO) Ve středu 11. srpna vysílá Diecézní charita Brno 27 dobrovolníků a pracovníků 
prostřednictvím Jihomoravského kraje do obce Chrastava v severních Čechách, aby přispěli 
k odstraňování následků letních povodní. Příští týden v pondělí budou tuto skupinu střídat další 
desítky charitních dobrovolníků. Polovina lidí v týmu je odborně vyškolena pro provádění 
psychosociální pomoci a další budou asistovat při manuální likvidaci škod.  
 
„Jihomoravský kraj vypraví pro dobrovolníky autobus, uhradí a zajistí ubytování, stravu a současně uhradí 
náklady spojené s vybavením holínkami, lopatami, repelenty. Diecézní charita Brno prostřednictvím svých 
oblastních charit Blansko, Břeclav, Znojmo poskytne své kapacity, jak odborné tak lidské. Tato forma 
spolupráce je příkladným a efektivním spojením neziskových organizací a samosprávních členů 
Integrovaného záchranného systému,“ vysvětluje vedoucí krizového řízení DCHB František Bublan.   
 
Cílovou obec vybrala Oblastní charita Liberec, která aktivně pomáhá v menších obcích. Chrastava je známá 
mimo jiné, že dodává stropní krytí pro automobilku Škoda, pochází odsud MISS ČR Kateřina Průšová. 
Povodeň postihla celou obec, téměř všechny domácnosti byly donedávna bez elektřiny. Řeka Jeřice zde 
vzala most, zničila náměstí, mnohým obyvatelům zcela zdemolovala obydlí. Působení Charity zde bude 
pravděpodobně dlouhodobé. V druhé zmiňované vlně zde budou vysláni dobrovolníci z oblastních charit z 
celé jižní Moravy a Vysočiny.  
 
„Povodně se opakují stále častěji. Charita je schopna poskytnout své zkušenosti, které má již z povodní  
v roce 1997. Máme vyškolené výjezdní krizové týmy, dobrovolníky, vybavení, ale také enormní podporu 
dárců, kteří Charitě důvěřují. Zaměřujeme se na místa, kde pomoc chybí a skoro by se zdálo, že se na tyto 
místa zapomnělo. Možná je tato pomoc méně mediálně zajímavá, ale to neznamená, že není potřebná nebo 
dokonce nezbytná,“ říká ředitel Diecézní charita Brno Oldřich Haičman.  
 
Sbírkové konto 
Na pomoc obětem letošních povodní vyhlásila Charita ČR veřejnou sbírku na konto: 5015003434/5500 u 
Raiffeisenbank, variabilní symbol 444 (majitelem sbírkového konta je Diecézní charita ostravsko-opavská).  
 
Dárcovská SMS 
Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777. (Cena 
jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč) 
          
 
Více informací:  
František Bublan, vedoucí Oddělení humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a krizového řízení, mob.: 
731 428 373, frantisek.bublan@caritas.cz   
 
Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí DCHB,  mob.: 604 337 905, diana.kosinova@caritas.cz 


