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Občanské sdružení

Pomoc Těšínského Slezska (PTS)
v Českém Těšíně, ul. Studentská 25



1 21. Slovo úvodem
Vážení přátelé, touto cestou Vám, našim partnerům 

a spolupracovníkům, prostě všem, kteří jakýmkoli způsobem podpořili 

činy milosrdenství a lásky, chceme co nejsrdečněji poděkovat. Společně 

jsme pomohli lidem pro jejich záchranu nebo pomoc v jejich tíživých 

životních situacích. Pomoc Těšínského Slezska (dále jen PTS) jako 

křesťanské sdružení, uplatňuje biblické zásady. Inspirujeme se Ježíšovými 

metodami pomoci.

Nejlepší na tom je, pomáhat a skoro nevidět svůj vklad, brát pomoc 

bližnímu duchovně, nebo tělesně, jako samozřejmost nebo životní styl. 

V Evangeliu sv. Matouše 25,37 – 40 je zapsáno: Pane kdy jsme tě viděli 

hladového… žíznivého… pocestného… nahého… nemocného… ve 

vězení… Amen pravím vám cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mne jste učinili.

To je pobídka k samaritánské službě a my, dle svých možností, 

přiložili ruku k dílu. Vdovy, starci, sirotci, děti z ulice, černobylské děti, 

invalidé, bezdomovci, mnohodětné rodiny bez prostředků, studenti, 

ale také romské osady, sbory, misijní a charitativní společenství nám 

byli svěřeni k opatrování a pomoci. Ještě jednou díky Vám, drazí 

spolupracovníci, sympatici, dárci, sponzoři, křesťanské společenstva, ale 

i Krajská hygienická správo a státní správo, za Váš vklad.

Tato zpráva jen málo může popsat a hodnotit co jsme mohli společně 

v roce 2007 vykonat, ale i tak díkybohu za vše.

Lumír Svoboda

garant projektů na Ukrajině a Rumunsku

2. Historie
V roce 1997 byli osloveni představitelé města Českého Těšína, 

Karviné, Třince, Bystřice, ADRY, Slezské diakonie, Charity, Nehemie, 

Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, církví

Apoštolské, Adventní, Bratrské, Evangelické na Těšínském Slezsku.

Skupinka dobrovolníků Ludvík Palarčík, Stanislav Heczko, 

Stanislav Borski, Lumír Svoboda, Jiří Noga, Stanislav Niemczyk, 

František Przeczek a jiní již dříve pomáhali národům na Východě.

Jejich touhou bylo informovat a přesvědčit výše uvedené 

představitele o naléhavosti t. č. humanitární pomoci ve státech 

bývalého Sovětského svazu. Nejblíže k nám je Ukrajina a tak jsme se 

nejvíce začali soustřeďovat na ni. Po oddělení od Ruska tam začaly 

velké ekonomické problémy a k tomu Zakarpatskou Ukrajinu 

postihly tři zničující povodně. V letech 1995-1998 jsme dokonce byli 

požádáni i o dovážení základních potravin. 

Viděli jsme potřebu vytvořit „Informační servis“ pro Těšínské 

Slezsko, pro ty jenž si nevěděli rady s východní byrokracií a chtěli 

konkrétně pomáhat.
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3. Poslání a cíle
Od počátku, v roce 1997, jsme si vybrali název Pomoc Těšínského 

Slezska. 

Ke službě vysílání humanitární pomoci, přibyla ještě misijní 

a osvětová činnost. Většina členů rozhodla o založení nezávislé, 

necírkevní organizace.

Dnem 10. 2. 2003 jsme se stali samostatnou organizací.

PTS je občanským sdružením, jehož posláním je pomoc lidem, 

kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci nebo na 

okraji společnosti. Taktéž motivovat a podporovat místní pastory, 

diakony, misionáře, starosty, sociální pracovníky a dobrovolníky 

k samaritánské službě.V rámci dobrovolnické činnosti pracujeme na 

poli misie, osvěty i materiální pomoci.

a) Misie

• pořádání seminářů a vyučování pro skupiny a sbory, 

• podpora misionářů a misijních pracovníků,

• zprostředkování krátkodobých misijních výjezdů, 

• spolupráce a podpora místních sborů,

• nesení povzbuzení a útěchy nemocným zdravotně i mentálně, 

sociálně postiženým a jinak dotčeným lidem, včetně finančních 

a materiálních darů.

b) Osvěta

• podpora osvětové činnosti k sociálnímu cítění ve výchově dětí 

a mládeže,

• podpora na dálku ve vzdělávání (financování sociálně slabých 

studentů),

• výchova k pracovním návykům,

• zjemnění občanské nesnášenlivosti,

• informační servis,

• poradenství.

c) Materiální pomoc

• rychlá materiální (humanitární pomoc) při přírodních a jiných 

katastrofách (např. povodně) a následně pomoc při vybavení 

a zařízení domů a bytů:

• výbava a zařízení azylových domů, sociálních ústavů, škol, 

církevních objektů, ozdravoven, romských táborů

• průběžná materiální pomoc sociálně slabým občanům, darování 

potravin, oděvů, obuvi, nábytku, praček a jiných věcí. 

4. Spolupracujeme
Města a obce – Český Těšín, Karviná, Třinec, Frýdlant, Bystřice.

Církve a sbory – Apoštolská, Adventistů, Bratrská, Evangelická, 

Křesťanské sbory.

Organizace – ADRA, Biblická a misijní společnost v Polsku, Červený 

kříž, Charita, Diakonie Broumov, Filadelfie, Nehemie, Slezská 

diakonie.

5. Organizační struktura
Správa organizace 

Nejvyšším orgánem sdružení je konference. Je tvořena všemi členy 

PTS, schází se k řádnému zasedání alespoň jednou za rok. Rozhoduje 

o zásadních organizačních a provozních záležitostech sdružení (např. 

změna stanov, volby do rady, vize, finanční prostředky).

Rada je výkonným orgánem sdružení a je odpovědna konferenci. 

Je tvořena pěti členy, kteří jsou voleni z řad členů PTS na dobu tří let. 

V čele rady stojí předseda a řídí radu a činnost sdružení.

Kontrolní komise má dva zvolené členy a vykonává dohled nad 

hospodařením. Vypracovává revizní zprávu, v níž shrne finanční 

situaci, zprávu pak předkládá konferenci.
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1. materiální pomoc – V nákladním automobilu AVIE odvážíme 

1200 ks dárkových dětských balíčku připravených Diakonii církve 

Bratrské z Čech do města Buštino a v přívěsu 700 ks balíčků 

připravených PTS z různých církví, škol, rodin i jednotlivců ze 

Slezska do města Mukačeva, Kobylecké Polany a Rodnikové Huty na 

Zakarpatské Ukrajině. 

Setkání rady, příprava členské konference 

 Březen
Členská výroční konference proběhla 27. 3. 2007, připomenuli 

jsme si 10. výročí od založení PTS. Významným hostem byl starosta 

města Českého Těšína, pan Ing. Vít Slováček. V proslovu řekl: 

„…Práce, kterou děláte, je obětováním vlastních sil a času pro pomoc 

druhým. Skláním se před Vámi s úctou za veškerou pomoc. 

Děkuji Vám za to jako člověk i jako starosta.“

Volba nové rady: Bednář V., Borski S., Czudek S., Dona H., 

Svoboda L. 

Volba revizní komise: Suchánek P. a Kantor G. 

Duben - Květen
Členové rady Dona Hynek s manželkou Naděždou a Svoboda 

Lumír jeli od 29. 4. 2007 do 2. 5. 2007 na Zakarpatskou Ukrajinu, 

Svaljavský rajon. Měli dva úkoly. První navštívit a analyzovat 

současný stav „Dětského domova pro 130 dětí v městě Svaljavě“. Před 

několika lety jsme zde chtěli pomáhat, ale nešlo to. Po změně ředitele 

dochází k obratu a my finančně přispíváme na zkrášlení prostředí 

a vybavení domova. Jsme požádáni o další spolupráci. Druhý úkol 

zněl, stavebně připravit výměnu střešní krytiny na budově zotavovny 

pro černobylské děti v Rodnikové Huti.

Červen
Zasedání rady PTS. Volba statutárních zástupců:

Předseda – Borski Stanislav Místopředseda – Svoboda Lumír 

Červenec
Od 20. 7. 2007, PTS a ADRA (jako investoři) spolupracujeme při 

výměně střešní krytiny na zotavovně černobylských dětí v Rodnikové 

Huti na Zakarpatské Ukrajině. V květnu 2006 jsme kompletně 

vyměnili celou elektroinstalaci. Letitým problémem, byla děravá 

střecha. Nemělo smysl dále odkládat tuto práci. Takže společně 

s místním evangelikálním sborem byla provedena oprava střechy.

Za PTS byli přítomni: Dona Hynek a Naděžda, Kantor Gustav 

a Vlasta, Svoboda Lumír.

Srpen

2. materiální pomoc je odvezena na žádost místostarosty města 

Mukačeva do vznikajícího evangelikálního maďarsko–romského 

sboru. Město poskytlo bývalou budovu spojů, jenž má po generální 

opravě sloužit jako sbor, misie a diakonie. I zde jsme požádáni 

o stavební a finanční pomoc.

 Září

Evangelický sbor v Komorní Lhotce nám umožnil zřízení 

humanitárního skladu v prostorách farní budovy, za což jsme vděční. 

Museli jsme si stavebně upravit vchod do skladu a větrání. Skladovací 

prostory mají kolem 50 m2.

- Ve dnech 22 - 26. 9. 2007 odjíždí Tomáš Niemiec, Rudolf 

Marosz, Lukáš Szromek a Lumír Svoboda do Slovenského 

evangelického sboru Butin v Rumunsku. Realizujeme zde výměnu 

elektrických rozvodů v budově sborového domu. 

Říjen

3. materiální pomoc, hlavně oblečení pro nastávající zimní 

období. Je odvezena na Zakarpatskou Ukrajinu do horského 

baptistického sboru v Rodnikové Huti. 

Tento sbor je mnohaletým distributorem materiální pomoci ve 

Svaljavském rajonu.

Listopad

Po celkově dobrých ohlasech z minulého roku z přípravy 

dárkových dětských balíčků se rozhodujeme o zopakování této radosti 

dětem. Jsou vytvořeny týmy dobrovolníků pro informace, realizaci 

a sběr balíčků. Odvoz by se měl uskutečnit na Pravoslavné vánoční 

svátky (od 6. 1. 2008).

 Prosinec

Do konce roku 2007 se sebralo 1200 balíčků.

6. Nejdůležitější události a práce v roce 2007
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Svědectví – Ukrajina (Lukáš Szromek)

Je tomu už více než rok, co jsem prožil své první „lednové“ 

vánoce. A kdeže se to vánoce slaví až v lednu? No asi ve všech zemích 

s dominantním pravoslavným náboženstvím. Já jsem je prožil na 

Zakarpatské Ukrajině, kde jsme spolu s dalšími bratřími hned na 

začátku ledna 2007 vezli malé dárky ze Slezska pro ukrajinské děti. 

O této výpravě již bylo mnoho napsáno, takže bych chtěl uvést jen 

pár vět o tom co tato cesta znamenala pro mě.

Jedné podzimní neděle roku 2006 přišel za několika mladými 

lidmi u nás ve sboru v Komorní Lhotce bratr Lumír Svoboda 

s otázkou, zda bychom nechtěli udělat radost k vánocům, alespoň 

několika malým dětem na Zakarpatské Ukrajině.

Velmi často se o lásce jen mluví, ale apoštol Jan (a nejen on) nás 

vybízí k tomu, abychom slova proměňovali v činy a v myšlence, 

kterou nám představil br. Lumír jsme spatřili výzvu, kterak konkrétně 

můžeme slova Bible naplnit. V modlitbách jsme tuto záležitost 

předkládali Pánu, vytvořili jsme informační leták, oslovili další 

bratry a sestry a zanedlouho začali lidé nosit dárky. Celou akci včetně 

legislativy zastřešoval br. Lumír. Výsledkem tohoto počínání bylo, že 

jsme na Ukrajinu odváželi téměř 700 dárků od dobrovolných dárců 

(věřících i nevěřících) ze Slezska.

Na Zakarpatí jsme navštívili tři evangelikální sbory, kde jsem 

předali náš náklad. Byly to sbory v Kobylecké Polaně, Mukačevu 

a Rodnikové Hutě. Všude nás mile přijali a hostili.

Mnohokrát jsem slyšel o podmínkách v jakých lidé na Ukrajině 

žijí. Mnohokrát jsem viděl fotky, ale nejlepší je vždy vlastní zkušenost. 

I na Zakarpatí postupně proniká kapitalismus a tržní ekonomika, 

které však ve zdejší společnosti prohlubují rozdíly mnohem 

markantněji než třeba u nás. Je to země velkých kontrastů a nad tím 

co jsem viděl mi kolikrát nezbývalo nic než prostě žasnout (např. 

výstavba nových přepychových vil a kousek vedle stará rozpadající se 

dřevěnice, ve které bydlela matka s malými dětmi). Pokud se někomu 

podaří sehnat solidní práci, má šanci na normální život. Ale najít 

práci je v některých regionech mnohem větší problém než v ČR. 

Na této cestě mi Pán Bůh ukázal dvě důležité věci.

Mohl jsem si znovu uvědomit jak ve všem co děláme je důležitá 

pokora a jak snadno a velmi nenápadně se do našeho srdce může 

vkrást pýcha a to i při vykonávání dobrých a velmi záslužných 

činností. Také jsem viděl jak Bůh pak tuto pýchu „odměňuje“.

A druhá věc? Po příjezdu z Ukrajiny jsem si uvědomil více než kdy 

jindy, že nejen tam, ale i u nás je mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. 

Uvědomil jsem si, že i v mém okolí jsou sociálně slabí lidé, jejichž 

obydlí a životní podmínky vypadají podobně jako na Zakarpatí a že 

natažená pomocná ruka k nim může být cestou pro zvěst evangelia.

Viděl jsem mnoho pro mě nových věcí a setkal se s úžasnými 

lidmi. Jsem vděčný, že jsem se mohl zúčastnit této výpravy a také, byť 

jen málem, pomoci.

Svědectví - Rumunsko (Tomáš Niemiec)

V minulém roce jsem měl možnost spolu s“ bratřími v Pánu 

Ježíši“ navštívit slovenský evangelický sbor v Rumunsku. 

Nejednalo se však o obyčejnou partnerskou návštěvu, ale 

o odborně zaměřenou pomoc.

Navštívený sbor vede pastor Juraj Dušan Vanko, který již 

několikrát navštívil Slezsko, včetně X-campu.

Zhruba před 200 léty se zde do oblasti Banátu přistěhovali 

Slováci a trochu jižněji i Češi. Založili sbory a oslavovali Pána Ježíše 

Krista. Minulá doba však nepřála rozvoji vnitřního misijního hnutí, 

jak to známe u nás. Sborové objekty jsou často v dezolátním stavu 

a je nutné provézt jejich opravy. Fyzický stav budov je však často 

i obrazem duchovního stavu jednotlivých sborů. Potenciálně zde 

existuje velké misijní pole bez podstatné jazykové bariéry.

Několikaletá spolupráce se zborem v Butinu už přináší své 

výsledky. Místní byli v minulosti několikrát navštěvování z různých 

stran světa. A výsledek? Mnozí přijeli, fotograficky zdokumentovali 

neblahý stav a to bylo vše.“ Vy nejenom přijíždíte k nám zvěstovat 

evangelium, ale chcete nám i skutečně pomoci“ zaznívá směrem ke 

Slezsku.

V Butinu to znamenalo v první řadě vyměnit nebezpečnou 

a již ve velké míře nefunkční elektroinstalaci ve sborovém domě. 

V instalačních pracích pomáhali Rudek Marosz, Lukáš Szromek 

a Lumír Svoboda. 

S Boží pomocí dílo mohlo být úspěšně dokončeno, elektřina 

nikoho neohrožuje. 

Závěrem vyjadřujeme vděčnost Pánu, PTS, frýdeckému seniorátu, 

firmě CASEL CZ Co s.r.o. i Vám věrní  modlitebníci a dárci. Světlo-

to fyzické již svítí. Kéž by svítilo i to duchovní.

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky 

a vzdáli slávu vašemu Otci v nebesích. (Mat. 5,16.)

 

 

 

7. Postřehy, svědectví, fakta, zázraky



8 98. Závěr
Na závěr chci Bohu vyjádřit vděčnost za povolání k svědectví, za jednotu ducha, 

za trpělivost jenž nám udílel, ale také vidět potřeby bližních, rozhodování priorit, za 

všechny spolupracovníky a dobrovolníky. Za ochranu na cestách, za pomoc v konfliktních 

situacích na hranicích a u státních úředníků cizích zemí. Stálo to za to. Když vidíte šťastné 

dítě s hračkou, kterou by mu rodiče v životě nekoupili, invalidy vděčné za hole nebo 

vozík, radost rodičů za finance na studium dětí. Poslal nás k sirotkovi a vdově, a oni mohli 

být zaopatřeni. To vše z lásky k člověku.

9. Poděkování
Náleží všem lidem dobré vůle. Ať Vám 

Bůh žehná. 

Zapsal: Lumír Svoboda



2007Finanční zpráva 
o hospodaření 
z roku 2007

Zůstatek z roku 2006

v pokladně 71 833,00 Kč

na účtu 497,46 Kč

celkem 72 330,46 Kč

Příjmy

členský poplatek 3 000,00 Kč

dary 72 524,00 Kč

úrok 27,39 Kč

celkem 75 551,39 Kč

Výdaje

vedení účtu 17,00 Kč

doprava hum. pomoci na Ukrajinu 68 600,00 Kč

doprava v České republice 16 705,00 Kč

dětské vánoční dárečky 5 584,00 Kč

tisk výroční zprávy 4 195,00 Kč

repre 692,50 Kč

celkem 95 793,50 Kč

Zůstatek

v pokladně 48 180,50 Kč

na účtu 3 907,85 Kč

celkem  52 088,35 Kč

Zpracoval pokladník: Gustav Kantor 



Telefony

kancelář 558 745 077

předseda Borski 558 369 092

místopředseda Svoboda 558 696 086 

č. účtu: 183 153 869 / 0300 

IČO: 266 181 92

tajemník 
Czudek Stanislav

předseda 
Borski Stanislav

místopředseda 
Svoboda Lumír

člen rady 
Hynek Dona

člen rady 
Bednář Václav
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