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Občanské sdružení

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

Rumunsko – slovenský evang.sbor v Butině



1 21. Slovo úvodem
Vážení přátelé,

dostává se vám do rukou výroční zpráva občanského sdružení Pomoc 

Těšínského Slezska (dále jen PTS) za rok 2008. Je mi ctí Vás uvést do 

výčtu informací o tom, co nám bylo dovoleno a mohli jsme společně 

vykonat. Nejdříve bych chtěl touto cestou našemu Pánu Ježíši Kristu 

a také Vám, našim spolupracovníkům, příznivcům, partnerům – prostě 

všem, kteří jakýmkoli způsobem podpořili činy milosrdenství a lásky, co 

nejsrdečněji poděkovat. Společně jsme pomohli lidem pro jejich záchranu 

nebo pomoc v jejich tíživých životních situacích. PTS jako křesťanské 

sdružení uplatňuje biblické zásady a Ježíšovy metody v poskytování 

pomoci. Nejlepší na tom je, že můžeme pomáhat a brát pomoc bližnímu 

ať již duchovně nebo materiálně jako samozřejmost. 

V evangeliu sv. Matouše 5,7 je zapsáno: „Blaze milosrdným, neboť 

oni dojdou milosrdenství.“ To je pobídka k službě milosrdenství 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.

Jen málo může v této zprávě popsat  a hodnotit, co jsme mohli 

společně v roce 2008 vykonat, o to více díky Bohu za vše.

 Lumír Svoboda

 Místopředseda 

 Garant projektů na Ukrajině a Rumunsku

2. Historie
Dříve, než vzniklo 

občanské sdružení, zde byla 

skupinka dobrovolníků 

pomáhající východním 

národům. Tato oslovila v roce 

1997 v regionu Těšínsko 

představitelé měst a obcí 

Český Těšín, Karviná, Třinec, 

Bystřice nad Olší, dále 

organizace ADRA, Slezskou 

diakonií, Charitu, Nehemii, Společnost přátel Podkarpatské Rusi 

a rovněž zástupce Církve Apoštolské, Církve Adventistické sedmého 

dne, Církve Bratrské, Slezské církve evangelické, a.v. Jejich touhou 

bylo informovat a přesvědčit výše uvedené instituce o naléhavosti 

humanitární pomoci pro státy bývalého Sovětského svazu. 

Nejbližší a tudíž nejdostupnější zemí je Ukrajina, proto se 

sdružení od svého prvopočátku začalo soustřeďovat na pomoc lidem 

v tomto státě. Po oddělení od Ruska tam začaly velké ekonomické 

problémy a k tomu Zakarpatskou Ukrajinu postihly tři zničující 

povodně. V letech 1995-98 jsme byli požádáni i o dovážení 

základních potravin.

K vytvoření organizace nás vedla vnímaná potřeba vytvoření 

„Informačního servisu“ pro Těšínské Slezsko – pro ty, jenž si nevěděli 

rady a chtěli konkrétně pomáhat. Vytvoření právnické osoby bylo 

nutné i pro zajišťování povolení a předání humanitární pomoci 

v zahraničí. K službě vysílání humanitární pomoci přibyla misijní 

a osvětová činnost a 10. 2. 2003 bylo zaregistrováno nezávislé, 

křesťanské, ale necírkevní, občanské sdružení s názvem „Pomoc 

Těšínského Slezska“.
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3. Poslání a cíle
Posláním PTS je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli 

v krizové životní situaci nebo na okraji společnosti

PTS zastřešuje mnohé společné projekty výše uvedených měst, 

křesťanských organizací a církví. Při realizaci projektů (humanitární 

pomoc, finanční pomoc atd.) je kladen důraz na spolupráci 

s místními církvemi a zástupci veřejné správy v cílových zemích naší 

pomoci. Oni nejlépe znají místní poměry a potřeby sociálně slabého 

obyvatelstva.

Cílem PTS je 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 lidem nemocným, zdravotně 

postiženým, sociálně a jinak potřebným včetně finančních 

a materiálních darů

b) Osvěta

• podpora osvětové činnosti k sociálnímu cítění ve výchově dětí 

a mládeže

• 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, bytů

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

církevních objektů, ozdravoven a romských táborů

• průběžná materiální pomoc sociálně slabým občanům, darování 

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

4. Spolupracujeme
Města a obce: Český Těšín, Karviná, Třinec, Frýdlant nad Ostravicí, 

Bystřice nad Olší

Církve a sbory: Církev apoštolská, Církev adventistická sedmého dne, 

Církev bratrská, Slezská církev evangelická, a.v., Křesťanské sbory

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

kříž, Charita, Diakonie Broumov, Filadelfie, Nehemia, Křesťanské 

společenství – Społeczność Chrześcijańska, 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 niž shrne finanční 

situaci, zprávu pak předkládá ke schváleni konferenci.
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1. humanitární pomoc: 3. – 7. 1. odvážíme Avii Gustava Kantora 

1200 dárků pro děti a 50 dárků pro seniory (vdovy a vdovce), které 

připravily spolupracující organizace a další zájemci na Těšínském 

Slezsku. Předání dárků se účastní zástupci sboru Komorní Lhotka. 

Redistribuci dárků v Svaljavském rajóně zajišťoval baptistický 

sbor v Rodnikové Hutě, který má vyřízené povolení pro distribuci 

humanitární pomoci v celém Svaljavském rajóně.

- 2. humanitární pomoc: 16. – 19. 1. odvážíme humanitární 

pomoc do Mukačeva na Zakarpatské Ukrajině, romskému sboru 

„Nový život“, který je veden pastorem Jonášem Jončim

- setkání Rady, příprava členské konference

Březen 

Výroční členská konference (18. 3. 2008)

Misionář a ředitel Biblické misijní společnosti (dále BMS) 

v Polsku Jurek Marcol, člen PTS, představil videoprojekci služby na 

Ukrajině v romských táborech kolem města Mukačeva. Díky práci 

BMS zde bylo vystavěno 5 malotřídních škol. PTS zde pomáhá 

zajištěním školního vybavení – lavice, stoly, školní potřeby, ale i další 

pomoci – ošacení, obuv, domácí potřeby, nábytek, dětské kočárky, 

pračky apod.

Duben 

Stavební příprava přístavby hygienického zařízení k stávajícímu 

objektu zotavovny pro děti z černobylské a kyjevské oblasti; cesty ve 

dnech 12. – 14. dubna se zúčastnili Hynek Dona, Lumír Svoboda 

a projektant Ing. Milan Činčila

1. materiální pomoc: vyrobený nábytek pro slovenský evangelický 

sborový dům v Butině, Rumunsko odvážejí ve dnech 25. – 28. 4. 

Václav Hrachovec, Petr Wiselka, Štěpán Santarius a Lumír Svoboda 

(autem LADA s přívěsem)

Květen 

Zahájení stavby hygienického zařízení u zotavovny pro 

černobylské a kyjevské děti v Rodnikové Hutě (Zakarpatská 

Ukrajina, Svaljavský rajón) ve dnech 6. – 11. 5. Cesty se zúčastnili 

Hynek Dona, Jaroslav Čopík, Milan Činčila a Lumír Svoboda.

6. Nejdůležitější události 
a práce v roce 2008

3. humanitární pomoc: 18. – 21. 5. odváží oděvy, obuv, nábytek 

aj. Gustav Kantor a Lumír Svoboda pro romský evangelikální sbor 

v Mukačevu vedený pastorem Michalem Balkem. Plánovaně právě 

zde, přímo v táboře, se setkáváme s Jurkem Marcelem, Stanislavem 

Borskim a skupinkou německých romských misionářů, abychom 

projednali s místními romskými diakony a pastory plán další pomoci 

sborům.

Setkání Rady PTS: skladování materiálů a příprava podkladů pro 

vyslání humanitární pomoci

Červen

Setkání Rady PTS: gratulace předsedovi Stanislavu Borskému 

k jeho 60. narozeninám; příprava na letní brigádu

Červenec

PTS jakožto investor organizuje ve dnech 12. – 20. 7. brigádu 

na zotavovně v Rodnikové Hutě na Zakarpatské Ukrajině. Přihlásili 

se a jeli členové Slezské církve evangelické a.v. z Bruntálu: Roman 

Hota, Radim Lipowski, Daniel Kocyan. Záštitu nad cestou a pracemi 

převzal Lumír Svoboda. V rámci prací se zabetonovaly základové pásy.

Srpen

Již od roku 2003 pomáháme slovenskému evang. sboru 

v Rumunsku – Banátu, místo Butín. Pastor Juraj Dušan Vanko nás 

požádal o elektroinstalací spotřebičů (světel, zásuvek, slaboproudu) ve 

sborovém domě. V termínu 20. – 24. 8. Daniel Stryja, Jiří Noga, Petr 

Wiselka a Lumír Svoboda zdárně provedli tyto práce.

Září

Setkání Rady PTS; Stanislav Borski v rámci své návštěvy u dcery 

v USA se setkal s pastorem Muscszynskim v Polském křesťanském 

centru v městě Chicago a přebral finanční dar pro potřeby na 

Ukrajině.

21. 9. Benefiční koncert v kostele Slezské církve evang. a.v. 

Havířově-Suché, na účely pomoci v Zakarpatské Ukrajině. 

Výtěžek bude použit na dostavbu hygienického zařízení zotavovny 

v Rodnikové Hutě.

Říjen

v rámci příprav akce „Dárkové balíčky pro děti a seniory na 

Zakarpatské Ukrajině“ vyjíždí ve dnech 26. až 29. 10. 2008 

Gustav a Vlasta Kantorovi, Ilona Śniegoňová a Lumír Svoboda na 

Zakarpatskou Ukrajinu. Dalším účelem cesty je setkání s misionářem 

Tomášem Chmielem ve Lvově, navázání kontaktů v obci Svoboda 

u Senevírského jezera a zjišťování možností pro rozvoj cestovního 

ruchu na Zakarpatí.

Listopad

4. humanitární pomoc: 24. 11. odvážejí Gustav Kantor a Stanislav 

Borski věci do sboru v Mukačevu.

Prosinec

5. a 6. humanitární pomoc: ve dnech 28. – 31. 12. odvážíme 

dárkové balíčky dětem a seniorům na Zakarpatskou Ukrajinu. AVIE 

Gustava Kantora odvezla 1 100 balíčků do sboru v Rodnikové Hutě 

a MAN Jana Delona odváží 500 dárečků včetně druhé humanitární 

pomoci – 400 balíků oděvů a bot, nábytek, pračky a dětské kočárky 

do sboru v Kobylecké Poljaně.
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• Dárkové balíčky dětem a seniorům

• Pomoc dvěma romským sborům v Mukačevě

• Pomoc sboru v Kobylacké Poljaně

• Přístavba hygienického zařízení k zotavovně v Rodnikové Hutě

• Pomoc při založení evang.sboru v obci Svoboda u Senevírského 

jezera

8. Postřehy, svědectví, 
fakta, zázraky
• Dárkové balíčky dětem a seniorům na Zakarpatské Ukrajině

Nový rok 2008 – opět jsem si uvědomovala, jak ten čas letí. 

Vánoce, Silvestr i Nový rok je již za námi … opravdu za námi? Pro 

mnoho z nás ano, ale pro některé ne. Malá skupinka ze Slezska 

jsme se totiž připravovali k odjezdu na Zakarpatskou Ukrajinu, kde 

se teprve na oslavu vánoc připravovali. Jaký byl hlavní důvod naší 

cesty? Dárečky pro děti ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů 

a pěstounských rodin a rovněž pro seniory-vdovy a vdovce. Jsem 

vděčná Bohu, že se na jednotlivých sběrných místech sešlo celkem cca 

1 250 dárků. 

Z Komorní Lhotky jsme vyjeli 3. ledna v počtu 7 osob jedním 

nákladním a jedním osobním autem. Nákladní auto vyjelo dříve, 

proto jsme v osobním autě vezli pár dárečku, které se k nám dostaly 

na poslední chvíli před odjezdem. Jak si tyto dárky Pán použije, jsme 

v tuto chvíli ještě netušili. Veškeré vyřizování ohledně humanitární 

pomoci na hraničním přechodu Vyšné Nemecké (Slovensko) – 

Užgorod  (Ukrajina) šlo překvapivě rychle, takže jsme do Rodnikové 

Huty, podkarpatské vesničky, dorazily dříve než jsme očekávali. 

Vesnici jsme zastihli zahalenou do tmy a spánků všech jejich obyvatel 

– jakby také ne, když bylo kolem třetí hodiny ranní. Nechtěli 

jsme nikoho budit, proto jsme zůstali sedět v autech a s blížícím se 

ránem stále více chápali úsloví „zima jako v Rusku“. Odměnou po 

neprospané noci a mrazivém ranním čekání byly usmívající se děti 

v dětských domovech, které jsme navštívili. V rámci sbírek nosili 

dárci nejen dárečky, ale rovněž finance. Za část byly dokoupeny dárky 

a část byla použita k finanční podpoře např. těchto dětských domovů.

Při celním odbavování humanitární pomoci (dárečků) se zjistilo, 

že na jedné listině chybí razítko ministerstva. Proto byly dárečky 

zapečetěny a do doby předložení povolení s razítkem ministerstva 

nesměly být rozdávány. Jednalo se jen o formální záležitost, ale 

z důvodu nastávajících vánočních svátků nebylo možné toto razítko 

získat dříve než po vánocích. Nyní jsme pochopili, proč jsme několik 

dárečků měli vést zvlášť – v osobním autě. Tyto totiž nebyly součástí 

zapečetěných dárků z nákladního auta a tudíž jsme je mohli rozdat. 

Příležitost přišla brzy – navštívili jsme pěstounskou rodinu, která se 

stará o 2 vlastní a 7 osvojených dětí. Vidět radost dětí při přebírání, 

rozbalování a těšení se z dárků je prostě nepopsatelné. Díky Pane, že 

jsem mohla být přitom a vidět radost nejen dětí, ale i rodičů, kteří 

jim dárky kupovat nemohou. 

Jeden zážitek na závěr – nezažila jsem jej na této cestě na Ukrajině, 

avšak o celý rok později. Na konci roku 2008 se opět odvážely dárky 

dětem a seniorům na Zakarpatskou Ukrajinu. Po návratu skupinky, 

která tentokrát dárky odvážela, jsem se se zájmem dívala na fotky. 

Bylo milé vidět tváře dětí, které jsem již znala. Jedná věc mě však 

zarazila – ta podoba byla až důvěrně známá. Prvně jsem nevěděla, 

proč mám tento pocit – pak jsem na to přišla. Nejen tváře dětí 

mi byly důvěrně známé, ale v mnoha případech i oblečení, které 

bylo úplně stejné, jaké měli děti oblečené o rok dříve. Chudoba na 

Zakarpatské Ukrajině na první pohled tolik patrná není, ale na ten 

druhý…

Děkuji Ti, Pane, že nám dovoluješ starat se a udělat alespoň malou 

radost těm nejmenším, kteří naší pomoc potřebují.

Ilona Śniegoňová 
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9. Svědectví z Rumunska
Spolupráce a pomoc slovenskému evangelickému sboru v Butině, Rumunsko, kde 

slouží pastor Juraj Dušan Vanko, už probíhá celých 7 let.

V prvopočátku jsme chtěli poskytnout jednorázovou pomoc, avšak časem jsme 

vyhodnotili, že zde není potřebná jen humanitární pomoc, ale pomoc při stavební 

opravě kostela, farní budovy a sborového domu. Společně s Evangelickým střediskem pro 

masmédia z Bratislavy jsme započali obnovu chátrajících objektů a jsme vděční Pánu, že 

nám v této práci žehnal a stále žehná. Celá stavební činnost se rozložila do několikaleté 

etapy.

V současné  době je dokončena oprava farní budova a na kostele je nová střecha. 

Oprava obvodových zdí kostela si vyžádala přemístění bohoslužeb do sborového domu.

Ve sborovém domě bylo potřeba opravit střechu, omítky a vyměnit elektroinstalaci. 

V roce 2008 byla naplánována výroba nábytku (čelo sborového sálu, kazatelna, oltářní 

stůl), elektroinstalace (světla, zásuvky), instalace rozvodu k ozvučení a napojení krbových 

kamen. V srpnu 2008 odjela pracovní skupina ve složení Jiří Noga, Daniel Stryja, Štěpán 

Santarius, Petr Wiselka a Lumír Svoboda dokončit započaté dílo. Práce na sborovém 

domě byla zdárně dokončena a sbor se mohl na zimu přestěhovat do renovovaných 

prostor.

Chceme poděkovat Pánu Ježíši za ochranu, ale i Vám, věrní modlitebníci a dárci 

za vaše modlitby a dary. Vykonali jsme vše pro to, aby nejen Butinští sborovníci, ale 

i mládež z jiných okolních slovenských sborů se měla kde scházet a oslavovat Pána Ježíše. 

Věříme, že Butin se stane misijní stanicí v Rumunsku, kde budou probíhat evangelizační 

tábory mládeže.

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.

Židům 10,24

Petr Wiselka

1010. Závěr
Na závěr chci vyjádřit vděčnost Bohu za povolání 

k svědectví o Ježíši, za schopnost vidět potřeby 

bližních, ale také za všechny spolupracovníky 

a dobrovolníky. Ochranu jsme pociťovali na cestách 

a účinnou Boží pomoc při konfliktních situacích na 

hranicích a projednávání se státními úředníky cizích 

zemí. 

Když vidíte šťastné dítě s hračkou, kterou by 

jim rodiče v životě nemohli koupit, vděčné invalidy 

za hole nebo vozík, tak to vše úsilí rozhodně stálo 

za to! Můžeme být svědky toho, jak si Bůh využívá 

naší ochoty pomoci tím, že přidává nové členy do 

sborů, skrze které redistribuujeme potřebnou pomoc 

a to nejen členům těchto sborů, ale všem, kteří se 

nacházejí v nouzi. Bůh nás poslal k sirotkovi a vdově 

a oni mohli být zaopatřeni. To vše z lásky k člověku. 

11. Poděkování
všem členům PTS a sympatizantům, kteří se 

s velkým nasazením nebo prostřednictvím finanční 

pomoci věnovali pomoci lidem v nouzi na Ukrajině 

a v Rumunsku.

Ať vám Bůh žehná!



2008
Finanční zpráva 
o hospodaření 
z roku 2008

Zůstatek z roku 2007

v pokladně 48 180,00 Kč

na účtu 3 907,85 Kč

celkem 52 088,35 Kč

Příjmy

členský poplatek 2 400,00 Kč

dary 180 448,00 Kč

úrok 73,88 Kč

celkem 182 921,88 Kč

Výdaje

vedení účtu 139,00 Kč

humanitární pomoc pro Ukrajinu 38 763,00 Kč

odvoz humanitární pomoci na UK 53 952,00 Kč

balíčky na Ukrajinu 12 446,00 Kč

tisk výroční zprávy 8 408,00 Kč

nákup poštovních krabic 11 652,00 Kč

celkem 125 360,50 Kč

Zůstatek (k 31. 12. 2008)

v pokladně 75 924,00 Kč

na účtu 16 501,00 Kč

celkem  92 425,00 Kč

Zpracoval pokladník: Gustav Kantor 

Mukačevo - rekonstrukce romského křesťanského centra

Mukačevo - romský křesťanský sbor

a pracovníci PTS (druhý  zprava biskup romů)



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 
Gustav Kantor

předseda 
Borski Stanislav

místopředseda 
Svoboda Lumír

člen rady 
Hynek Dona

člen rady 
Bednář Václav
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