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Místní Charity pomáhají obětem povodní v severních Čechách 
Tisková zpráva Charity ČR z úterý 10. srpna 2010 

 

(Severní Čechy, ČR) Obětem povodní v severních Čechách pomáhá také Charita ČR, 

konkrétní pomoc již poskytují místní Charity v litoměřické diecézi. Farní charita Česká 

Lípa a Oblastní charity Česká Kamenice a Liberec aktivně působí v postižených obcích.  

Prostřednictvím minimálně dvoučlenných týmů rozvážejí materielní pomoc do míst, kde 

se zatím pomoci nedostalo. Liberečtí, přestože museli evakuovat vlastní zařízení, se zaměřují na 

menší obce, kam se jen stěží dostává pomoc. Dnes (10. 8.) projížděli trasu směrem k Raspenavě 

a poskytovali materielní pomoc všem potřebným.  

 Do pomoci se zapojili se také zaměstnanci Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod 

Jedlovou a Farní charity Rumburk. Společně pomáhají v oblasti Šluknovského výběžku. Mapují 

situaci a následně rozdělují potřebnou pomoc. 

 „V prvním týdnu očekáváme velkou intenzitu přímé materielní pomoci. Budeme však 

pokračovat i v následné péči, kterou zahájíme pravděpodobně začátkem příštího týdne,“ uvedl 

hlavní koordinátor pomoci za Diecézní charitu Litoměřice Roman Striženec.  

Nabídky pomoci prosím zasílejte na email: migrace@dchltm.cz. Prosíme o 

shovívavost, pokud nebudeme schopni Vaší nabídky využít, budeme se však snažit na všechny 

nabídky reagovat. Oblastní charity Most a Ústí nad Labem pořádají sbírku materielní pomoci. 

Materiální pomoc chystají také ostatní Charity z celé republiky. „Pro severočeské kolegy 

připravujeme zásilku materiální pomoci, zejména vysoušecí techniky, a to jak vlastní, tak té která 

nám byla poskytnuta v květnu,“ uvedl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo.  

Dnes (10. 8.) dopoledne přivezl automobil Arcidiecézní charity Olomouc se třemi 

humanitárními pracovníky nářadí, čistící a úklidové prostředky, vysoušeče a vysokotlaké čističe 

wap do České Lípy. V sídle Arcidiecézní charity Olomouc (Křížkovského ulici č. 6) probíhá 

materiální sbírka.  

Sbírku nářadí, prostředků a potřeb pro oblasti postižené záplavami pořádá také Oblastní 

charita Hradec Králové. Sběrným místem je Dům Matky Terezy, U Mostku 472/5, v Hradci 

Králové-Pouchově denně od 8 do 20 hod až do odvolání.  

 Zítra (11. 8.) dorazí také dvacet dobrovolníků vyslaných Diecézní charitou Brno na 

žádost Jihomoravského kraje, který rovněž dobrovolníkům hradí potřebné náklady, v pondělí 

jich přibude dalších čtyřicet. Pomáhat  by měli do příštího pátku, nejprve v Chrastavě, kde jejich 

nabídku přijali  nadšením. Ubytování je zajištěno v Liberci na vysokoškolských kolejích. 

 

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). K dnešnímu dni  na přispěli dárci částkou 406 731 Kč (stav 

k 10. 8. 2010). 

 

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) 

Dárci již zaslali 9 473 dárcovských SMS, což představuje částku 255 771 Kč (stav 

k 10. 8. 2010 v 9 hodin). 

Více na www.charita.cz. 
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