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Charita ČR pomáhá po povodních  
 

(ČR) Jednotlivé složky Charity ČR dále pomáhají při odstraňování následků 

povodní. Rozvážejí úklidové a desinfekční prostředky, ostřikovače a vysoušeče, koordinují 

práci dobrovolníků a nabízejí i psychologickou pomoc. Na sbírkové konto přicházejí první 

peníze od dárců.  

Pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské přivezli (26. 6.) do obcí Mořkov, 

Hodslavice a Jeseník nad Odrou dezinfekční a hygienické prostředky, deky, rukavice, pytle, 

čistící prostředky, smetáky apod. V sobotu (27. 6.) dopoledne následovaly vysoušeče pro obec 

Mořkov. 

Arcidiecézní charita Olomouc po průzkumu po povodních nakoupila a předala do 

jednotlivých obcí čistící prostředky, nářadí a další potřeby (krumpáče, lopaty, kladiva, kolečka, 

kbelíky, košťata, mopy a smetáky, hadry, ručníky), také Savo, desinfekci, Jar a balenou vodu. 

Vysokotlaké čističe (wap) byly zapůjčeny do Hustopečí nad Bečvou a vysoušeče do Zubří, 

Zašové, Hustopečí n. B., Hranic a Oder. 

Diecézní charita Brno zapůjčial 21 vysoušečů, které byly odvezeny (28. 6.) do Hodslavic. 

První tým dobrovolníků Arcidiecézní charity Olomouc odjel o tomto víkendu odstraňovat 

následky povodní do Staré Červené Vody. 

Diecézní charita Litoměřice dnes (29. 6.) zapůjčila do Nového Jičína 42 vysoušečů.  

Nově se zapojily i jihočeské Charity, zejména v Českých Budějovicích, Prachaticích a v Sušici. 

„Bohaté zkušenosti získaly jednotlivé Charity při pomoci již po povodních v letech 1997, 

1998, 2002 a 2006,“ říká ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.  

 

Linka důvěry 

Součástí nabídky pro postižené povodní je také linka důvěry při Oblastní charitě Blansko 

(s působností pro celou Českou republiku) telefon: 516 410 668. 

 

Sbírkové konto 

Na pomoc obětem povodní vyhlásila Charita ČR minulý týden sbírkové konto na číslo 

účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906.  

Na toto konto věnovala Charita ČR z vlastních zdrojů částku 200 000 Kč, dalších 100 000 

Kč přispěla KDU-ČSL a 102 462 Kč věnovalo celkem sedmdesát drobných dárců. 

Přispět lze i osobně, v sídle Arcidiecézní charity Olomouc, Křížkovského 6 a v sídle 

Charity ČR, Vladislavova 12, Praha 1 (v obou případech v pracovní dny od 9-16 hodin). 

Diecézní charita České Budějovice hledá dobrovolníky. Ti se mohou hlásit v 

Dobrovolnickém centru v Kanovnické 11 v Českých Budějovicích (telefony  386 322 611 nebo 

na mobil 731 604 163).  

Zájem o dobrovolníky má také Diecézní charita ostravsko-opavská. Zájemci o pomoc se 

mohou hlásit u Martina Hořínka (tel. 731 625 870) a Vojtěcha Branného (tel. 731 604 224). 

Nabídky pomoci u Arcidiecézní charity Olomouc směřují na adresu: martin.zamazal@caritas.cz. 

 

Více na stránkách www.charita.cz. 

 

Jan Oulík, tiskové oddělení Charity ČR, mobilní telefon: 603 895 984 

http://www.charita.cz/

