
Tisková zpráva Sdružení Česká katolická charita z 31. března 2006 

 
Na mnoha místech České republiky nadále ohrožuje velká voda lidská obydlí. Pomocnou ruku 
obyvatelům podávají také jednotlivé místní Charity. 

Skupina pracovníků a dobrovolníků Diecézní charity Plzeň odjíždí zítra (1. 4.) ráno do Ústeckého kraje. 

Úkolem pěti z nich bude především zajistit obsluhu evakuačního centra v Litoměřicích, kde jsou 
ubytování převážně cizinci z ubytovny pro cizince se statusem strpění, stojící na břehu Labe. Další část 
týmu bude v terénu poskytovat především psychosociální pomoc lidem, kterým voda zaplavila domy.  

Příští týden pravděpodobně vyjedou Západočeši na jih, kde se diecézní Charita angažuje především ve 

Veselí nad Lužnicí (přístřeší obyvatelům nabídl zdejší domov sv. Františka). Podobnou pomoc nabídla 
plzeňská Charita i kolegům z Moravy a východních Čech. Terénní krizová služba samozřejmě zůstane v 
pohotovosti i v Plzni pro případné povodňové problémy v kraji.  

V pohotovosti zůstanou pracovníci Diecézní charity Brno i přesto, že situace v kraji se postupně 

stabilizuje. Charita ve spolupráci s psychology Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 
sestavila mimo jiné také psychosociální týmy, které budou v terénu pomáhat obyvatelům řešit situace po 
záplavách. Charita ve Znojmě a v Třebíči se zapojí do odstraňování následků; zapůjčí vysoušeče, 
poskytne materiální pomoc, poradenství a asistenci při jednáních s úřady. 

K dispozici pro celé území České republiky je také krizová telefonická linka 516 410 668 Oblastní charity 
Blansko. 

V zaplavených obcích Královéhradeckého a Pardubického kraje zapůjčuje Diecézní katolická charita 
Hradec Králové obyvatelům postižených domácností vysoušeče a topidla a poskytuje odborné 
poradenství při odstraňování následných škod. 

Sdružení Česká katolická charita vyhlásila 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. 

Více informací (včetně tiskových zpráv k tématu) na www.charita.cz. 
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