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Milí přátelé, 

již 12 let se setkáváme na stránkách 

naší výroční zprávy. Tak jak v minulých 

letech, tak i nyní, Vás chci informovat 

o tom, co jsme mohli s Boží i Vaší 

pomoci vykonat.

Je to jen jedna z mnohých příležitostí 

jak Vám skrze výroční zprávu poskyt-

nout povědomí o naší dobrovolnické 

činnosti a práci. Více informací můžete 

nalézt na www. pomoctesinskeho-

slezska.cz.

Nejdříve bych rád poděkoval, Vám 

všem spolupracovníkům, sympati-

kům, dárcům, křesťanským společen-

stvím, partnerům a státní správě za 

obětavost, lásku, otevřené srdce a dar 

pomoci. 

I v této naší společné nelehké službě 

potřebujeme častokrát přebrat zku-

šenosti jiných. Mně osobně inspirují 

svědectví těch, co něco dokázali a při-

neslo to mnohonásobný užitek. Mno-

hokrát nás okolnosti nutí k improviza-

cím a to hlavně při zahraniční pomoci. 

My si program a postupy u nás v ČR 

dobře naplánujeme a přejdeme jen 

1. 

Úvod
hranici EU a už vše může být docela 

jinak. Naší snahou je dané úkoly si 

vždy splnit na 100% a ono je to někdy 

velmi složité. Nejsme žádní mistři 

světa ani profíci, ale jen snaživí dob-

rovolníci. Proto raději vždy prosíme 

našeho Pána Ježíše o pomoc pro nás 

dobrovolníky pracující na poli misie, 

osvěty nebo materiální pomoci. 

Když si čtu text z Bible z Evangelia 

Lukáše 8,1-3: „Ježíš… chodil od města 

k městu, od vesnice k vesnici a kázal 

a hlásal radostnou zvěst o Božím 

království. Bylo s ním jeho dvanáct 

učedníků a některé ženy, které zbavil 

zlých duchů a nemoci: Marie nazývá-

na z Magdaly, z které vyšlo sedm zlých 

duchů, dále Jana, manželka Herodo-

va správce Chuzy, Zuzana a mnoho 

jiných, které jim přispívaly ze svého 

majetku.“ Byla to zajímavá směsice, ti 

Ježíšovi spolupracovníci a sympatici, 

žádní beránci. A právě takovým bylo 

svěřeno měnit svět. Na prvním místě 

je Pán Ježíš oslovuje a podává jim 

pomocnou ruku, aby v budoucnu byli 

tito lidé použitelní, tak jak třebas i my. 

Dále si čteme o různorodé činnosti 

Pána Ježíše. Kázal a hlásal radost-

nou zvěst, názorně učil, uzdravoval 

a povzbuzoval i k dobročinné a chari-

tativní službě. Všichni jeho posluchači 

uvěřili, že jedině Pán Ježíš jim může 

pomoci v různých životních situacích 

a ON je nikdy nezklamal a vždy pomo-

hl duchovně, duševně i tělesně. 

I my chceme po jeho vzoru hlásat 

radostnou zvěst, učit, předávat naše 

zkušenosti a rovněž kvalifikovaně 

poskytovat pomoc potřebným.

Doposud vdovy, starci, sirotci, čer-

nobylské děti, invalidé, bezdomovci, 

mnohodětné a pěstounské rodiny, ale 

také romské osady, dětské domovy 

a sbory byly vděčné za projev zájmu 

o ně. Společně jsme pomohli lidem 

v jejich tíživých životních situacích, 

každý dle svého rozhodnutí a mož-

ností. Kéž by to tak bylo i nadále 

v roce 2015.

Dovolte mi, abych Vás ubezpečil, že 

naše společná snaha pomáhat, je 

stále aktuální. Jsme vyzýváni našimi 

východními spolupracovníky a part-

nery v pokračování naší služby k zmír-

nění jejich tíživých životních situací. 

Lumír Svoboda

Předseda

Černobylské děti v Rodnikové Hutě



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, 

2. 

Historie
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-

98 jsme dokonce byli požádáni 

i o dovážení základních potravin. 

Viděli jsme potřebu vytvořit 

„Informační servis“ pro Těšínské 

Slezsko, pro ty, kteří si nevěděli 

rady a chtěli konkrétně pomáhat. 

Informační servis byl realizován 

jako nezaregistrovaná organizace. 

Činnost se dále rozšiřovala z vysílání 

humanitární pomoci i na misijní 

a osvětovou činnost, proto v roce 

2003 většina členů rozhodla 

o založení nezávislé, necírkevní 

organizace. Dnem 10. 2. 2003 

byla organizace registrována jako 

občanské sdružení s názvem Pomoc 

Těšínského Slezska. 

Ukrajina, Čorna Usť – dárky pro děti

A ) Misie

• pořádání přednášek pro skupiny 

a sbory 

• podpora misionářů a misijních 

pracovníků

• zprostředkování krátkodobých misij-

ních výjezdů 

• spolupráce a podpora místních 

sborů

• nesení povzbuzení a útěchy nemoc-

ným zdravotně i mentálně, sociálně 

postiženým a jinak dotčeným lidem 

včetně finančních a materiálních 

darů

B ) Osvěta

• podpora osvětové činnosti k sociál-

nímu cítění ve výchově dětí a mlá-

deže

• podpora ve vzdělávání

• výchova k pracovním návykům

• zjemnění občanské nesnášenlivosti 

• informační servis a poradenství

C ) Materiální pomoc

• rychlá materiální (humanitární) 

pomoc při přírodních a jiných kata-

strofách (např. povodně) a následně 

pomoc při vybavení a zařízení domů, 

bytů

• výbava a zařízení sociálních ústavů, 

škol, církevních objektů, ozdravoven, 

romských 

 táborů

• průběžná materiální pomoc sociálně 

slabým občanům, darování potravin, 

oděvů, 

 obuvi, nábytků, praček a jiných věcí 

3.

Poslání a cíle

Pomoc Těšínského Slezska (dále jen 

PTS) je křesťanským 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 pracu-

jeme na poli misie, osvěty i materiální 

pomoci. 



4.

Spolupracujeme

Města a obce

Český Těšín, Karviná, Třinec, Frýdek-

Místek, Bystřice, Komorní Lhotka

Církve a sbory

Apoštolská, Adventistů, Bratrská, 

Evangelická, Křesťanské sbory.

Organizace

ADRA, Biblická a misijní společnost 

v Polsku, Červený kříž, Charita, Nehe-

mie, Křesťanské společenství, Slezská 

diakonie. 

5.

Organizační 
struktura

Správa organizace 

Nejvyšším orgánem sdružení je kon-

ference. Je tvořena všemi členy PTS, 

schází se k řádnému zasedání alespoň 

jednou za rok. Rozhoduje o zásadních 

organizačních a provozních záležitos-

tech sdružení (např. změna stanov, 

volby do rady, vize, finanční prostřed-

ky).

Rada je výkonným orgánem sdružení 

a je odpovědna konferenci. Tvoří ji pět 

členů a dva zástupci, 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 hospo-

dařením. Vypracovává revizní zprávu, 

kterou pak předkládá konferenci.

Finanční zpráva o hospodaření 
občanského sdružení

Pomoc Těšínského Slezska za rok 2014

Převod z roku 2013
pokladna 66 737,00 Kč

účet 90 013,61Kč 

celkem 156 750,61Kč

Příjmy
členské poplatky 2 600,00 Kč

dary na činnost a vánoční balíčky 389 565,00 Kč

úroky 9,31 Kč

celkem 392 174,31 Kč

Výdaje
poplatky, vedení bank.účtu + transakce  776,00 Kč

pohoštění na výroční schůzi PTS a

zhodnocení ván.dárku pro UK 3 222,00 Kč

režijní materiál + tisk výročních zpráv 5 740,00 Kč

zprovoznění počítačů pro UK 9 980,00 Kč

peněžní pomoc pro UK 47 000,00 Kč

peněžní pomoc v nouzi v CZ 3 000,00 Kč

dárkové balíčky na UK 195 450,00 Kč

celkem 265168,00 Kč

Zůstatek 31. 12. 2014
pokladna 180 674,00 Kč

účet 103 082,92 Kč

celkem 283756,92 Kč

v Českém Těšíně 30. 1. 2015

Pokladník: Kantor Gustav

Č. Těšín, výroční 

konference PTS

Ukrajina. sbor v Rachově

Ukrajina, příjezd černobylských dětí do  Rodnikové Hutě

Ukrajina, Rachov u sestry Marie



Leden
• Příprava 8. ročníku projektu „Dárky 

pro děti a seniory na Ukrajinu“, 

která probíhala v jiném režimu, než 

jsme byli za posledních sedm let 

konání této akce zvyklí. Dárky jsme 

nemohli připravit v ČR z důvodu 

nemožnosti získat povolení pro 

převoz humanitární pomoci, tak 

se v prosinci 2013 vyjíždělo na 

Ukrajinu několikrát a věci do dárků 

se nakoupily přímo na Ukrajině. 

V období vánoc jsme připravili pro 

děti a seniory v Mukačevském, 

Svaljavském a Rachovském rajonu 

celkem 650 dárků. Přerozdělení 

dárků bylo svěřeno pastorovi 

Ivanovi Hnadkoviči (oblast 

svaljavská a mukačevská) a vedoucí 

sociálního odboru, sestře Mariji 

Jurievně Spasjuk (Rachov). Dne 

6. ledna se vrátila delegace, která 

se osobně zúčastnila distribuce 

a rozdávání dárků na vybraných 

místech. Jednalo se o Lumíra 

Svobodu, Václava Hrachovce, Pavla 

Suchánka a Romana Bulaka. 

• 22. – 24. ledna: odvoz oděvů pro 

romský tábor v Mukačevu ve složení 

Stanislav a Kornel Borski, Petr 

Juhaščík a Jiří Kufa. 

• 22. ledna: slavnostní setkání Rady 

PTS v Návsí u manželů Donových, 

příprava výroční konference. 

V našem obecenství byli přítomni 

bývalý předseda Stanislav Borski 

s manželkou Lydií.

Únor 
• 7. – 8. února: odvoz věcí osobním 

autem do romského tábora 

v Mukačevu ve složení Stanislav 

a Kornel Borski, Jiří Kufa.

• 11. února: vyhodnocení 

akce „Dárky pro děti a seniory 

na Ukrajinu“ ve sboru SCEAV 

Albrechtice. O přátelské přivítání 

a občerstvení se postaraly sestry 

pod vedením Žofie Buryjanové. 

• 18. února: pozvání Lumíra 

Svobody od seniorů ze sboru 

SCEAV Třinec na besedu „Jak byly 

využity jimi zhotovené tkané 

ponožky a deky“. Tímto vyjadřujeme 

6. 

Nejdůležitější 
události a práce

seniorům velké poděkování za 

tyto věci, které byly předány 

sociálnímu zařízení Domov pro lidi 

s kombinovaným postižením v Jasini 

na Zakarpatské Ukrajině.

• 19. února: proběhlo jednání 

s ředitelem místní ADRY Frýdek-

Místek, p. Stanislavem Staňkem, 

o vzájemné spolupráci v rámci 

materiální a humanitární pomoci.

• 23. února: V AC Havířov, misijní 

organizaci Nehemii, jsme se 

setkali s misionářem na Ukrajině, 

p. Václavem Bednářem, který byl 

i účastníkem kyjevských události 

na Majdanu. PTS nabídla pomoc 

potřebným v podobě nákupu 

přikrývek, lékárniček a oděvů.

• 24. února: z humanitárního skladu 

nakládáme 10 m2 oděvů pro ADRU 

Frýdek-Místek.

Březen
• 7. – 10. března: Lumír Svoboda, 

Ondřej Bezecný z Charity Třinec 

a dobrovolník ze Slezské diakonie 

Roman Bulak, odjíždějí na pozvání 

ukrajinského CARITASU do 

Mukačeva. Dovezli jsme jim oděvy 

z Charity Třinec. Další jednání 

proběhlo v misijním centru NADIJA 

a pěstounské rodině ve Svaljavě. 

Vyhodnocovali jsme momentální 

krizový stav na Ukrajině, jak a čím 

můžeme pomoci. 

• 11. března: jednání Rady PTS, která 

se konala ve sboru CASD v Českém 

Těšíně. Připravovala se výroční 

členská konference.

• 14. – 16. března: manželé Donovi 

jeli na Ukrajinu pomáhat uprchlíkům 

z Krymu.

• 25. března: proběhla výroční 

členská konference ve sboru CASD, 

Český Těšín. V rámci programu 

měl hlavní biblické slovo vedoucí 

Moravskoslezského sdružení CASD 

kazatel Karel Staněk. Jako tradičně, 

misionář Jurek Marcol z Polska (náš 

člen) nás seznámil s misií v Africe. 

Byly schváleny projekty na rok 2014. 

Duben
• 7. dubna: odvoz oděvů a obuvi 

nákladním autem, kterým přijeli 

z města Vilok (UA) manželé 

Pincejšovi. Jedná se o členy 

reformované církve. Manželé 

pomáhají v Berehovském rajonu.

• 28. dubna: druhý odvoz oděvů 

a obuvi, pro které přijeli z města 

Viloku manželé Pincejšovi.

• 30. dubna – 2. května: na 

Zakarpatskou Ukrajinu odjeli, Hynek 

Dona, Lumír Svoboda a Roman 

Bulak. Ve Svaljavě se přidali pastor 

Ivan Hnadkovič s Ivanem Bulakem, 

zúčastnili se jednání v maďarské 

reformované církvi v městě 

Berehovu. Téma bylo dobrovolnictví 

v ukrajinských podmínkách 

a distribuce maďarských Biblí. 

Květen
• 6. května: jednání Rady PTS, která 

se konala v Návsí u Hynka a Nadi 

Donových. Příprava letních aktivit.

Červen
• 7. června: odvážíme z ADRY Frýdku 

– Místku 10 ks celkem zánovních 

počítačů. Po kontrole je postupně 

budeme odvážet na Zakarpatskou 

Ukrajinu do města Rachova a Jasině, 

pro domovy sociální péče.

Červenec
• 3. – 7. července: Hynek a Naděžda 

Donovi odjíždějí do Ozdravného 

centra pro černobylské děti 

v Rodnikové Hutě na Zakarpatí, 

zde se setkávají s dětmi a rodinami 

uprchlíků z Doněcka. Na místě řeší 

a poskytují potřebnou pomoc. Např. 

platíme dopravu dvou kamionů 

s bramborami pro místní v Doněcké 

oblasti, kde toho času zuří válka.

Srpen
• 8. – 10. srpna: odjíždí do Svaljavy 

na Ukrajině Lumír Svoboda, Milan 

Činčala a Roman Bulak. Zde mají 

připravit pro pěstounskou rodinu 

Ivana Bulaka námi slíbený výstup na 

nejvyšší ukrajinskou horu Goverlu 

(2061 m.n.m.). Dále v Rodnikové 

Hutě je skoro ukončen letní provoz 

Ozdravného centra pro černobylské 

děti. Jsou zde ještě ubytování 

běženci z Doněcké oblasti, ale i tak 

bylo potřebné provézt kalkulaci 

provozních nákladů a naplánovat 

další stavební činnost v tomto 

středisku.

• 27. – 31. srpna: po jednoroční 

dobrovolnické činnosti ve Slezské 

diakonii odvážíme zpět domů do 

města Svaljavy na Ukrajině Romana 



Bulaka. Na druhý den pod vedením 

Lumíra Svobody odjíždíme do 

města Rachova, kde přenocujeme 

u naši známé Marije Jurijevny a ráno 

vycházíme na 7 hod. výstup na horu 

Goverlu. Počasí nám přálo a my se 

kochali nádhernými pohledy na 

Karpaty. Právě zde procházela do 

roku 1939 nejvýchodnější hranice 

bývalého Československa. Plni dojmů 

a nádherných vzpomínek se vracíme 

zpět do Svaljavy. I takovou osvětovou 

a poznávací činností chceme dále 

rozšiřovat poznání dětem a mladým 

lidem z pěstounských rodin.

Září
• 9. září: jednání Rady PTS ve sboru 

CASD Bystřice. Připravoval se projekt 

pro ukrajinské školáky „Naplň školní 

penál pro kamarády z Ukrajiny“.

• 25. – 27. září: odvoz oděvů do 

romského tábora v Mukačevu 

Stanislavem a Kornelem Borskými 

a Lubošem Filipkem.

• Podzimní cesta manželů Hynka 

a Naďky Donových, Jaroslava a Katky 

Klodových a Jaroslava Kiše do 

Rodnikové Huty na Ukrajině sloužila 

k tomu, aby vyrobili a namontovali 

žebříky k poschoďovým postelím.

Říjen
• 14. října: první setkání týmu pro 

přípravu projektu „Dárky pro děti 

a seniory na Ukrajinu“ proběhlo ve 

sboru SCEAV Komorní Lhotka. Už 

víme, že 9. ročník proběhne podle 

podobného scénáře jako loňský rok. 

Dárky nemůžeme připravit u nás 

z důvodů zákazu dovozu humanitární 

pomoci na Ukrajinu. Připravit dárky 

pro nás znamená předně uvolnit 

větší finanční hotovost pro nákupy 

na Ukrajině, připravit místo pro 

skladování a následně balení, strávit 

čas na tržnicích a v obchodních 

domech. Skoro tři dny strávit při 

balení a následné distribuci, rozvoz 

dárků i do 200 km vzdálené Jasině. 

Tohoto úkolu, nákupu a balení, se 

7. 

Plán aktivit PTS 
na rok 2015 

• Dárky pro děti a seniory na 

Zakarpatské Ukrajině

• Pomoc romským sborům a rodinám 

v Mukačevském a Svaljavském 

rajonu.

• Dokončit izolační pokoj 

v Ozdravném centru v Rodnikové 

Hutě.

• Nutnost nově zřídit sklad pro 

humanitární pomoc.

• Pokračovat v pomoci dětem 

a rodinám z Luhanské a Doněcké 

oblasti. 

• Poradenství, prezentace, přednášky 

na téma – naše pomoc bližním.

znovu ujal tým pod vedením Hynka 

Dony. Pro tento účel byl u nás v ČR 

vyhlášen sběr nových a zánovních 

hraček. Navrhuje se plakát, leták, 

bylo osloveno s nabídkou připojení 

se k projektu 50 sborů a zájmových 

skupin na Slezsku.

• 16. října: proběhla ve sboru SCEAV 

Bystřice, beseda Lumíra Svobody 

o nynější válečné situaci na Ukrajině. 

Jaká je naše úloha v tomto konfliktu 

a naše konkrétní pomoc.

Listopad
• 4. listopadu: setkání týmu pro 

přípravu projektu „Dárky pro děti 

a seniory na Ukrajinu“ v CASD 

Návsí. Připravuje se rozpis tří skupin 

dobrovolníků po dvou osobních 

automobilech. Ukrajinské zákony 

dovolují v celním bezplatném režimu 

převoz 50 kg věcí na osobu v autě. 

Toho chceme plně využít pro odvoz 

hraček.

• 11. listopadu: prezentace činnosti 

PTS a pomoci na Ukrajině v rámci 

výstavy „Dny Bible“, v domu PZKO 

Návsí. O prezentaci jsme byli 

požádáni organizátory výstavy.

• 28. – 29. listopadu: odvoz 

humanitární pomoci do města 

Mukačeva Stanislavem a Kornelem 

Borskimi a Janem Turoněm.

Prosinec
• 2. prosince: setkání týmu pro 

přípravu projektu „Dárky pro děti 

a seniory na Ukrajinu“ na Ústředí 

SCEAV v Českém Těšíně. První skupina 

ve složení Hynek a Naďa Donovi, 

Kateřina Klodová a Jaroslav Kiša 

se vrátili z Ukrajiny, kde vykonali 

nakoupení věcí do dárků pro děti 

a seniory a ještě zvládli částečné 

balení dárků. Plánuje se ještě jedna 

cesta na Ukrajinu s cílem dobalení 

dárků. 

• 17. – 19. prosince: odjíždí skupina 

ve složení Hynek, Pavel a Naděžda 

Donovi, Eliška Kremlová, Katka 

Klodová a Jaroslav Kiša dokoupit 

a dobalit dárky pro děti a seniory. 

V tomto roce převoz připravených 

dárků z Rodnikove Huty do 200 km 

vzdáleného Rachovského rajonu si 

zajistila osobně vedoucí sociálního 

odboru a naše sestra Marija Jurijevna 

Spasjuk. 

Díky dárcům hraček z ČR se v tomto 

roce podařilo připravit celkem 1 121 ks 

dárků.

8. 

Postřehy, svědectví, 
fakta, zázraky

Zakarpatská Ukrajina 
7. 3. 2014 - 10. 3. 2014
Cíl cesty:

1. Zjistit skutečný stav a pohled na 

tíživou situaci na Ukrajině.

2. Ubezpečit naše ukrajinské přátelé 

o naší podpoře morální, duchovní 

a rovněž materiální.

3. Ze Zakarpatské Charity z města 

Mukačeva nám došly dva dopisy. 

V této pro ně nelehké situaci hledají 

možnosti spolupráce s PTS.

4. Zjistit způsob vytvoření partnerské 

organizace (k PTS) zastřešující 

charitativní aktivity evangelikálních 

sborů na Zakarpatské Ukrajině.

Posádka: 

Lumír Svoboda, Ondřej Bezecný 

a Roman Bulak

V Charitě Třinec nakládáme cca 200 

kg oblečení, 100 sešitů, 5 párů berlí. 

V 9:30 hod. odjíždíme Lumírovým au-

tem Octavia směr Slovensko. Cestou 

se zastavujeme v Podtatranské Pri-

bilině pro p. Romana Bulaka z Ukra-

jiny, toho času dobrovolníka Slezské 

diakonie, jenž je zde na seminářích. 

V Levoči se na hodinku zastavujeme 

na návštěvě u Ondřejova bratra Jiřího.

Projekt „Naplň školní penále pro 

děti na Ukrajině“



Ať nám Bůh všem nadále žehná. 

9. 

Závěr

Na závěr chci Bohu vyjádřit podě-

kování a vděčnost za nás všechny. 

Zařadil nás do jednoho týmu v nese-

ní pomoci potřebným. Lidi z různých 

sborů, církví a společenství povolal 

k různorodé činnosti a svědectví 

o Jeho záměrech. Společně jsme 

mohli pomoci dětem z černobylské 

oblasti nebo dětem z mnohočetných 

rodin, sociálně slabým rodinám, 

invalidům, vdovám, sirotkům, dětem 

v dětských domovech i lidem v soci-

álních centrech pro kombinované 

postižení. To vše jsme mohli vykonat 

z lásky k bližnímu. 

Na hraniční přechod ve Vyšnem 

Nemeckem jsme dorazili před 19:00 

hod., přejezd byl bez problémů. Do 

Svaljavy jsme dorazili po 21 hodině. 

Ubytování jsme měli zajištěné v pěs-

tounské rodině Ivana Bulaka, rodičů 

Romana. 

Na druhý den 8. 3. se zúčastňujeme 

v pěstounské rodině Bulaků rodinné 

pobožnosti. 

Na 16 hod. Lumír Svoboda dojednal 

schůzku v Mukačevě s ředitelem Řím-

sko-katolické Zakarpatské diecézní 

charity sv. Martina p. Ferencem Fehe-

rem. Tam jsme předali oblečením, 

berle a část sešitů. 

Zakarpatská římsko-katolická charita 

zahájila činnost v roce 1993. V součas-

nosti, kromě vedení lycea, domovů 

dětí rodinného typu, pobytových 

středisek pro různé věkové kategorie, 

vývařoven pro potřebné, finančního 

zabezpečení chudých rodin, aktivit 

v romských osadách a dalších sociál-

ních projektů, zastřešuje v této oblasti 

činnost dalších 12 farních charit.

Finanční zajištění aktivit zakarpat-

ské charity je realizováno v 65% 

ze zahraničních zdrojů, zbytek od 

místních dárců a výtěžku za své 

činnosti. Ze zahraničních dárců jsou 

nejvíce zastoupeni Řád františkánů 

z Budapešti, Francie a Italské katolické 

nadace. Z České republiky se začíná 

aktivizovat na Zakarpatí Oblastní 

charita Znojmo.

Nakonec jsme se rozloučili s názorem, 

že setkání pro obě strany bylo velmi 

inspirující.

Na okraj nutno podotknout, že 

o obnovu devastovaných katolických 

kostelů a laických římskokatolických 

církevních struktur se stará Maďarská 

národnostní menšina.

V neděli 9. 3. jsme s Lumírem Svobo-

dou absolvovali prohlídky několika 

svaljavských kostelů a dokonce jsme 

byli i na pravoslavné pobožnosti 

v nejstarší zakarpatské dřevěné cerkví 

v Bystrem. Na oběd jsme byli pozváni 

v Mukačevu do rodiny kazatele a ředi-

tele „Blagodijne misii, NADIJA“ bratra 

Fedora Litvinova. Ten díky kontaktům 

na Mukačevské radnici nás informo-

val, jak se říká z první ruky. Dovídáme 

se např. že úřadující prezident p. 

Olexandr Turčynov je baptista a je 

otázkou času, kdy uvolní 200 kamiónů 

humanitární pomoci zadržovaných 

z různých důvodů v celních skladech. 

Lumír Svoboda chtěl znát možnosti 

případné distribuce většího množství 

kamionů potravinové pomoci. Je 

možno za rozumnou cenu poslat po 

železnici i celý kontejner až na východ 

Ukrajiny. Pan Litvinov může dělat 

garanta této pomoci v Mukačevské 

oblasti. Ta by mohla směřovat přes 

Mukačevo i do celé Ukrajiny.

Z Mukačeva odjíždíme za Ivanem 

Hnatkovičem, baptistickým pastorem 

do Rudnikové Huty. I zde se řeší složi-

tá ekonomická situace na Ukrajině. 

Dozvídáme se, že jsou pozastave-

ny jak výplaty mezd tak důchody 

(potvrzeno z několika míst). Zkoumají 

se možnosti poskytování pomoci 

současnými kanály, nebo vytvoření 

partnerské organizace.

Jsou navrženy různé varianty part-
nerské spolupráce při vytvoření 
oné organizace

(zakarpatská diakonie - pracovní 

název)

1. Rodina (osobní asistence, 

pěstounské rodiny)

2. Ozdravné pobyty

3. Humanitární pomoc

4. Dobrovolnické hnutí 

5. Poradenství v různých oblastech

Tyto návrhy byly představeny 

k posouzení ukrajinské straně.

V 17.00 hod se vracíme do Svaljavy, 

kde nás čeká Michael Stec, pastor 

místního církevního sboru, do kte-

rého patří i pěstounská rodina Ivana 

Bulaka. Večer si pochutnáváme na 

výborném šašliku.

V pondělí 10. 3. je plánovaný odjezd 

na 10 hodinu. Zpět do Českého Těšína 

odvážíme syna Ivana Bulaka - Roma-

na Bulaka. Stavíme se v Mukačevu, 

internátní škole pro sirotky a sociálně 

vyloučené děti. Zde se máme setkat 

s ředitelem školy a Karlem Folwarcz-

ným z ADRY Havířov. Je potřebné 

projednat pro tento internát dovoz 

potravin a oděvů.

Na zpáteční cestě chceme využít hra-

niční přechod Maly Berezny.

Cestou se ještě zastavujeme ve Vel-

kým Berezným v rodině paní Marie 

Revaj, která vede pěstounské zařízení 

rodinného typu, ve kterém žijí děti 

s různým stupněm postižení. Dovídá-

me se, že zařízení funguje hlavně díky 

pomoci Oblastní charity Znojmo. Od 

paní Marie mám vyřídit pozdravy p. 

Fajkusovi z Českého Těšína a paní Bea-

tě Sikorové, bývalé ředitelce Charity 

Jablunkov, kteří stáli u zrodu tohoto 

zařízení. 

Na hranici jsme po 12:00 hod. a v Třin-

ci po 21:00 hod., před tím ještě před 

pátou se zastavujeme na výborné 

kafé na dálnici v motorestu u Liptov-

ského Jána a obdivujeme krásu Tater 

ve světle zapadajícího slunce. 

Po pár dnech mne napadlo, že by 

bylo dobré dát na Ukrajinu vědět, že 

jsme dojeli v pořádku. Jelikož kromě 

telefonního čísla na Charitu v Muka-

čevě žádné jiné jsem neměl, tak jsem 

zatelefonoval tam. Ozval se ženský 

hlas s tím, že pozdravy vyřídí nepří-

tomnému panu řediteli. Nakonec mne 

paní poprosila, abychom v motlitbách 

nezapomněli na Ukrajinu. To jsem 

slíbil a myslím si, že tímto způsobem 

se my všichni můžeme podílet na 

stabilizaci současné situace. 

V Třinci 19. 3. 2014

Za Charitu Třinec Ondřej Bezecný

Ukrajina, Čorna Usť, dárky pro děti



Předseda 

Lumír Svoboda
Místopředseda 

Hynek Dona

Člen rady 

Milan Činčala

Tajemník 

Gustav Kantor

Zástupce člena rady 

Daniel Borski

Člen rady 

Marta Czyžová

Zástupce člena rady 

Václac Hrachovec

www.pomoctesinskehoslezska.cz

občanské sdružení

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

Rada PTS

Č. účtu: 

183 153 869/0300

IČO: 266 181 92

Kontakty: 

Předseda

605 872 857

Místopředseda 

775 789 046


