
Dovolte, abych Vám jménem pořádající organizace Po-
moc Těšínského Slezska srdečně poděkoval za zapojení 
se do 11. ročníku. Chceme splnit přání a předat srdečné 
pozdravy a poděkování od dětí, seniorů, pastorů, ředite-
lů dětských domovů, vedoucích domovů pro seniory a ve-
doucí sociálního odboru Rachovského rajónu. Ti všichni 
nám děkovali za obdržené dárky.

Již čtvrtým rokem nepřipravujeme dárky u nás v České re-
publice, ale na Ukrajině. S Vaši finanční pomoci a celé řady 
dobrovolníků od nás a z Ukrajiny jsme mohli připravit přes-
ně 1000 kusů dárečků. Už v říjnu jsme vyhlásili sběr nových 
nebo zánovních hraček, školních pouzder, školních potřeb 
a tyto pak jsme postupně odváželi na Ukrajinu. Během lis-
topadu a prosince vyjely na Ukrajinu tři skupiny pracovní-
ků  pod vedením Hynka s Naděždou Donových a Gustava 
s Vlastou Kantorových s úkolem nakoupit a nabalit dárečky, 
což se jím, díky Bohu, zdárně povedlo. Skladování a balení 
probíhalo v Evangelskoj cerkvi a bývalé dřevěné Českoslo-
venské škole (dnes slouží jako ozdravovna pro dětí a mlá-
dež) v Rodnikove Huti. Dárkové balíčky se připravovaly pro 
děti ve sborech, dětských domovech a dětem vojáků raně-
ných nebo padlých. Potravinové balíčky o váze cca 8 kg 
byly připraveny pro seniory ve sborech, domovech seniorů 
a pro nejchudší rodiny. Další skupina pod vedením Adama 
a Ireny Cieślarových, spolu s Pavlem Suchankem a Annou 
Ponkovou, měla za úkol distribuci a rozvoz až do 200 km 
vzdáleného Rachovského rajónu. Navštívili také nový sbor 
v Kosivské Poljaně, kde zazpívali naše písně a bratr Adam 
předal pozdrav a Biblické slovo. Dárky byly postupně roz-
dávány ve sborech, dětských domovech a sociálních ústa-
vech a jen někteří od nás mohli být u toho. 

Díky Bohu za Vás všechny zúčastněné, za Vaši ochotu 
a štědrost.

Ať Vám Bůh žehná!                     

Lumír Svoboda
předseda Pomoci Těšínského Slezska

za účast v projektu

„Vánoční dárky pro děti a seniory 
na Zakarpatské Ukrajině.“

Poděkování


