
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Pomoc DCH Litoměřice pokračuje 
 
 
místo: Litoměřice, 16.8.2010 
Autor: Edith Kroupová, PR pracovník DCH Ltm 
Kontakt: Edith Kroupová, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz 
 
V pátek 13.8. absolvovala paní ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková 
společně s hlavním koordinátorem pomoci panem Romanem Strižencem cestu 
po zatopených místech litoměřické diecéze. „Tato cesta byla samozřejmostí. 
Musíme vědět, kde naše Charity působí a jak jim můžeme pomoci,“ uvedla paní 
ředitelka.  
 
Společně s panem Strižencem se shodli na velkém nasazení místních Charit, které i 
přes to, že leckteré sami byly vytopené, pomáhají v okolních obcích. 
 
Během své cesty a osobního kontaktu s místními řediteli reagovali na aktuální 
potřeby a domlouvali další postup spolupráce. Nejeli však na prázdno. Konkrétně do 
Liberce přivezli přes dvacet vysoušečů a další humanitární materiál z ADCH Praha.  
Pomoc Charitám v zatopených oblastech však nepřichází jen z Charit nepostižených. 
Postižené Charity si pomáhají vzájemně. Např. FCH Rumburk má humanitárního 
materiálu dostatek, tak ho převezli do OCH Česká Kamenice, kde se ho naopak 
nedostává. Zde také úzce spolupracují s OCH Ústí nad Labem.  
 
V pátek rovněž navštívil Diecézní charitu Litoměřice sám arcibiskup pražský Mons. 
Dominik Duka společně s biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem a 
generálním vikářem litoměřické diecéze P. Stanislavem Přibylem. Paní ředitelce DCH 
Litoměřice Růženě Kavkové osobně vyjádřili podporu a uznání za činnost místní 
Charity. 
 
V pondělí (16.8.) se uskutečnilo druhé setkání ředitelů OCH a FCH z postižených 
míst opět pod vedením pana Romana Strižence. „Museli jsme rovněž reagovat na 
bleskovou povodeň, která udeřila v noci na dnešek v Křešicích a Záhořanech. 
Postiženo bylo 30 domů. V současné době směřujeme tedy přebytečnou humanitární 
pomoc z České Lípy právě sem. Také sbírka humanitární pomoci, kterou uspořádala 
DCH Plzeň poputuje do těchto míst,“ uved pan Roman Striženec. Také do Bílého 
Kostela, kde již Charita působí, se vrátila velká voda. Naštěstí dnes dorazilo 40 
dobrovolníků z DCH Brno, kteří směřují přímo do této obce. 
FCH Řevnice doveze 26 vysoušečů do České Lípy a 46 vysoušečů do Liberce. OCH 
Most uzavírá sbírku ve středu a využije jí Chrastava. V terénu má Charita téměř 80 
dobrovolníků. 
 
Vzhledem k této skutečnosti jsou všechny místní Charity materielně pokryté a 
kapacita dobrovolníků, které zvládají zajistit je plná. Stále však trvá potřeba 
vysoušečů a financí na následnou obnovu domácností. Potřebné jsou rovněž 
repelentní přípravky.  
 
Na charitním kontě je zatím 2.420 410 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme. 
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