
Tisková zpráva Sdružení Česká katolická charita z neděle 2. dubna 2006 

 
Pomocnou ruku postiženým záplavami podávaly jednotlivé místní Charity. Několik příkladů:  
 
Skupina pracovníků a dobrovolníků Diecézní charity Plzeň odcestovala v sobotu do Ústeckého kraje, 
kde tito během víkendu pomáhali jednak při zklidnění situace v evakuačním centru v Brozanech nad Ohří 
(sem byly odstěhovány rodiny z evakuované ubytovny pro cizince se stausem strpění, která sídlí na 
břehu Labe v Litoměřicích). „Kolegové se věnovali hlavně dětem, které se snažili zabavit, a vysvětlovali 
situaci také dospělým,“ říká vedoucí skupiny Karel Šimr. Další část týmu monitorovala na Litoměřicku 
situaci v terénu, hovořila s lidmi a pomocí letáku informovala starosty o možnostech pomoci. „Více se v 
situaci, kdy ještě voda neopadla, zatím nedalo dělat,“ říká Karel Šimr. Lidé ze zatopených domů se 
uchýlili ke svým příbuzným, těm se kterými se Plzeňští potkali, poskytli psychickou podporu.  
 

Lidem, postiženým na území Olomouce povodní, pomáhá ve spolupráci s místní povodňovou komisí také 
Charita Olomouc. Ubytovala dva lidi s tělesným postižením, v ubytovně Betánie nalezlo přístřeší několik 
seniorů, pro některé si posléze přijela rodina; zatím je ubytován jeden klient, který trpí astmatem a 
nezvládl by ubytování ve společném evakuačním středisku. Ubytovna je připravena přijmout další 
potřebné. 
Na přání Olomouckého magistrátu Charita zajistila zdravotní službu v evakuačních centrech. Krizovou 
intervenci v evakuačních centrech i v místech postižených povodní zajišťují dobrovolníci-pracovníci 
Caritas-VOŠ sociální v Olomouci. Duchovní pomoc lidem postiženým povodní nabídl  P. Bohumír Vitásek z 
farnosti sv. Václava. Charita současně provádí sociální šetření v terénu, rozvoz potřebného materiálu i 
dobrovolníků. Monitorování potřeb v terénu je nutné k naplánování pomoci, která bude následovat v 
druhé fázi povodní.  
 

Na jihu Moravy nabízel pomoc tým Jana Havelky z Oblastní charity Znojmo. „Na mnoha místech si lidé 
pomáhají navzájem, na místě pracují hasiči,“ hodnotí Jan Havelka. „Spíš čekáme, až opadne voda,“ 
dodává. Zítra (3. 4.) ho čeká jednání charitního krizového štábu a  koordinační schůzka se 
zástupci  ADRy  a Českého Červeného kříže, se kterými si rozdělí úkoly. 
 
 Plné ruce práce mají v Břeclavi. Svoji pomoc nabízeli v evakuačním centru v Pohořelicích, pomáhali při 
stavění hrází v Břeclavi. Jsou připraveni podílet se i na evakuaci obcí Drnholec, Nový Přerov, Jevišovka a 
Novosedel, o kterých v neděli večer rozhodl hejtman Jihomoravského kraje. „Jsme připraveni poskytnout 
pomoc, a to prostřednictvím krizové linky,“ upřesňuje Josef Gajdoš, ředitel Oblastní charity Břeclav. 
Zmíněná krizová linka 516 410 668 je k dispozici pro celé území České republiky a provozuje ji Oblastní 
charita Blansko. 

 
Sdružení Česká katolická charita vyhlásilo veřejnou sbírku na konto:  
369-369369369/0800 u České spořitelny (při platbě složenkou prosíme uvádějte číslo účtu ve tvaru 
3690369369369/0800), variabilní symbol 906. Výtěžek je určen především na pomoc těm, kteří si 
nedokáží pomoci sami. 
 
Na toto „povodňové“ konto věnovalo Sdružení Česká katolická charita ze svého krizového fondu 500 000 
Kč. Tato částka je určena na počáteční odstraňování škod, zejména na nákup nářadí, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
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