
 

 

Český červený kříž v Praze pomáhá při povodních na Moravě 2010 

 

Český červený kříž organizuje pomoc  oblastem zasaženým povodní. 

Od pondělního večera je zejména nabízen a distribuován humanitární materiál 

pro nouzové ubytování evakuovaných osob, je zajišťována činnost evakuačních 

center a poskytována psychosociální pomoc. Zároveň se již shromažďuje 

materiál pro vyčištění zaplavených domů.   

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 ve spolupráci s Městskou částí 

Praha 1 a Oblastním spolkem ČČK Praha 9 vyhlašuje materiální sbírku na 

pomoc obyvatelům postižených oblastí.  

Do sbírky přijímáme (vše pokud možno nové a nepoužité): 

 desinfekční, úklidové a čisticí prostředky, prášky na praní, krémy na ruce, 

hygienické potřeby 

 pracovní a úklidové rukavice, pytle na odpad 

 košťata a lopaty, sekyry a pily, krumpáče, kbelíky 

 

Sběrná místa: 

Praha 1, V Jámě 12 – denně 9,00-20,00 do neděle 23.5. 

Praha – Slivenec - úřad MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6  a ZŠ Praha – 

Slivenec, Ke Smíchovu 16 – čtvrtek 20.5. 8,00 – 16,30, pátek 21.5. 8,00 – 13,00 

Praha 14 - Bratří Venclíků 1070 - 20.5. a 21.5. 8,00-16,00 a 22.5. a 23.5. 13,00-

17,00 

Místní hospodářství Úřadu MČ Praha 20, Horní Počernice, Lipí 2642/4 - 20.5. 

7,00-15,30 a 21.5. 7,00-14,30 

Obecní úřad Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice - 20.5. 7,30 – 

16,00 a 21.5.7,30 – 13,30 a 23.5 16,00 – 18,00 

  

Dále je možno přispět na finanční sbírku Českého červeného kříže na sbírkový 

účet  ČČK– číslo účtu 222 826 / 5500, variabilní symbol 222;  

nebo jednoduše prostřednictvím zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS CCK na 

číslo 87777, (cena 1 DMS je 30,- Kč, z toho jde přímo na pomoc 27,- Kč). 

 

Vaše případné dotazy a nabídky další pomoci směřujte prosím na: 

Tel.: 736 112 571, email: hj@cckpraha1.cz  – velitel Humanitární jednotky 

Martin Srb 

Český červený kříž situaci nepřetržitě sleduje a je schopen reagovat na aktuální 

potřeby. 

Děkujeme Vám za pomoc! 
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