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Tisková zpráva z 9. února 2010 – V Zábřehu se tančilo na podporu Haiti
Prostory Katolického domu v Zábřehu hostily v pátek 5. února 2010 v pořadí již desátý, jubilejní společenský
ples Charity Zábřeh. Charita jej pořádá již od roku 2001, je určen pro všechny příznivce, rodinné příslušníky
zaměstnanců, dárce a další dobrodince; prostě pro všechny, kdo chtějí charitativní dílo na Zábřežsku touto
formou podpořit. Pokaždé měla společná zábava ještě jeden velký efekt: veškerá útrata plesajících pomohla
tam, kde bylo třeba. Často šlo o pomoc směřující do zahraničí – např. ples pod záštitou Indonéského
velvyslanectví po tsunami, adopce na dálku dítěte z Ugandy. Jindy Charita dovybavovala svá střediska
pomoci – křesla pro seniory na Domovince, antidekubitní matrace pro prevenci proleženin, výměna oken
v centru denních služeb pro lidi s mentálním postižením a psychickým onemocněním Oáza.
Na dobrý účel pořadatelé nezapomněli ani letos. Původně chtěla Charita sbírat finance na polohovací
postele s nastavitelným roštem, které jsou nutností při péči o lidi chronicky nemocné, dlouhodobě
upoutané na lůžko. S ohledem na události poslední doby se však rozhodla změnit záměr a výtěžek plesu
věnovat na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Je to již téměř 5 let, kdy se nejprve farnost a pak také
Charita zapojila do pomoci oblasti Baie de Henne (Zátoky slepic) skrze místního misionáře P. Romana
Musila. Vzniklo tady jakési pouto (později nejen) zábřežských s konkrétními lidmi v nejchudší části světa. Ani
nyní po ničivém zemětřesení Charita tamní potřebné neopustila. Má přímo na místě své humanitární
pracovníky, využívá také servisu a znalosti situace partnerských Charit (americké a haitské; více info na
www.acho.caritas.cz).
Také v letošním roce veškerou útratu účastníků plesu i jinak investovaný příspěvek dárců zdvojnásobí
pražská Nadace Divoké husy. Podporuje vynalézavé neziskové organizace formou příspěvku na jejich
benefiční akce až do výše 60.000 Kč. Nadace současně organizuje charitativní aukci obrázků sloního stáda
od žáků pražské ZŠ Mendlova. Nákupem těchto výrobků na Aukru si mohou zákazníci pořídit hodnotný
dárek a současně tak přispět na pomoc Haiti (více na www.divokehusy.cz).
Do sálu se podařilo vměstnat všech 263 platících hostů. Nejvzdálenějším účastníkem plesu byla
jednoznačně Migdelisa Celina Rodriquez de Hidalgo. Jde původem o Kubánku, které Charita dříve pomáhala
a která nyní i s rodinou žije v Londýně. Přiletěla na ples potkat se s přáteli ze Zábřežska i Mohelnicka a
současně do tomboly věnovala 10ti denní pobyt v tomto starobylém anglickém městě.
Plesová tombola byla tradičně velmi bohatá. Byť ministerstvo dopravy svým náměstkem Ing. Ivo Vykydalem
letos věnovalo sice funkční, ale přesto jen maketu modelu Škoda Roomster, šťastnější výherci si díky
štědrosti a pochopení sponzorů mohli domů odnést opravdový notebook (RPS Computers), dámské
trekkingové kolo (MasterBike), poutní zájezd dle vlastního výběru (CA AwerTour) nebo různé elektrické
pomocníky do domácnosti (lávový gril, pekárna chleba, vysavač).
Charita se o své vzácné hosty starala jako „o vlastní“. V rámci večera vystoupila břišní tanečnice i
profesionální barman se svou show. Návštěvníci mohli také shlédnout fotky, které při své návštěvě Haiti
v roce 2007 pořídil ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt. Napodruhé se zdařilo i propojení
telemostem, ve kterém mohla účastníky plesu pozdravit a za tuto formu podpory jim poděkovat Irena
Klimková, humanitární pracovnice ACHO, která působí přímo v Port au Prince. Svoji solidaritu a účast
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s lidským neštěstím, které ostrov Hispanola postihlo, účastníci vyjádřili připnutím ozdobného Kolíčku pro
Haiti, který speciálně pro tento účel připravili uživatelé v charitním centru Oáza.
Podle prvních odhadů pořadatelů to vypadá na velmi slušný výtěžek. Charita předpokládá, že by na pomoc
Haiti mohla po zdvojnásobení Nadací Divoké husy poslat částku 90 - 100 tisíc korun. Velký dík přitom patří
všem, kdo s přípravou plesu jakkoliv pomohli či jej podpořili věcným darem nebo vlastní účastí.
Kdo se letos dobře bavil, může si již nyní v kalendáři rezervovat páteční večer 4.2.2011, kdy zábřežská
Charita pořádá svůj další, v pořadí již jedenáctý benefiční večer.
Ludmila Macáková – vedoucí organizačního týmu plesu, 736529295
Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh, 736509430
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