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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 12.VIII.2010 

 
POVODNÉ V ČECHÁCH: POMOC ČČK POKRAČUJE 

 

Český červený kříž využívá své celostátní sítě poboček (oblastních spolků – OS 

ČČK) a od počátku poskytuje potřebným pomoc, kterou koordinuje s orgány HZS, 

samosprávou i ostatními humanitárními organizacemi.  

Tak např. na Liberecku, tedy v nejvíce postižené oblasti, pomáhá Záchranný tým 

OS ČČK Liberec - na čtyřicet záchranářů každý den zajišťuje, i v těžko dostupných 

v obcích Frýdlantska, distribuci humanitární pomoci, zdravotnickou první pomoc 

v terénu a také psychosociální pomoc. Využívá přitom dodávky humanitární pomoci i 

z jiných OS ČČK, např. z Českých Budějovic, Prahy, Karviné, Hradce Králové, Zlína, 

Jablonce nad Nisou a ústředí ČČK. Z Ostravy, Prahy, Českých Budějovic také 

liberecké posílili vycvičení členové ČČK a na odstraňování následků povodní se 

podílejí i specialisté z Ústřední záchranné jednotky ČČK.   

Činnost ČČK  je koordinována s HZS ČR, ZZS Libereckého kraje a také se starosty a 

starostkami postižených obcí i s ostatními neziskovými organizacemi. OS ČČK 

Liberec (Palachova 504) pořádá materiální sbírku – čistící potřeby, dezinfekce, 

přípravky proti plísním, nářadí na úklid, ochranné osobní pomůcky (gumáky, 

ochranné roušky, pracovní rukavice-silnější),  repelenty. Děti uvítají hračky, papíry, 

pastelky a podobně. 

Materiální sbírky pořádají přirozeně i mnohé jiné OS ČČK (kontakty najdete na 

www.cervenykriz.eu ). 

Zítra může pomoci opravdu každý – ČČK a Český rozhlas Regina 92,6 FM pořádají 

12.8. od 20.00 v Nočním proudu speciál akci Písnička za vodu…, kdy za písničku 

můžete zaplatit vodu pro postižené. Virtuální „prodejny vody“, budou zítra  

rozmístěny po Praze (více: www.cervenykriz.eu ). 
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Finanční příspěvek na pomoc ČČK je samozřejmě i nadále možné poskytnout 

prostřednictvím sbírkového účtu ČČK 

č.ú. 222826/5500, var. s. 222. 

nebo zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem 

DMS CCK na telefonní číslo 87777 

[cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč. Tuto službu zajišťuje Fórum dárců] 

 

 
Děkujeme za pochopení. 
 

V Praze dne 12. srpna 2010 

 
 
 
Dr. Marek Jukl, Ph.D.        Dr. Josef Konečný 
prezident ČČK         ředitel Úřadu ČČK 


