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Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali 

o aktivitách, které jsme mohli s Boží 

i Vaší pomoci v průběhu roku 2015 

vykonat. Budeme rádi, když si z obsa-

hu této výroční zprávy vytvoříte 

povědomí o činnosti naší organizace. 

Více informací můžete nalézt na www.

pomoctesinskehoslezska.cz. 

Nejdříve chci poděkovat Vám všem 

– spolupracovníkům, sympatikům, 

dárcům, křesťanským společenstvím, 

partnerům, veřejné správě za oběta-

vost, lásku, otevřené srdce. 

Jsme jen dobrovolníci, proto potře-

bujeme vidět a slyšet zkušenosti 

a dovednosti jiných. Rád poslouchám 

ty, co něco dokázali a přineslo to 

mnohonásobný užitek. Častokrát 

nás okolnosti a situace nutí k impro-

vizacím a to hlavně při zahraniční 

pomoci. Naší snahou je vždy splnit 

naplánované úkoly co nejlépe a ono 

je to někdy velmi složité. Mnohokrát si 

kladu otázku, jakou hodnotu tvoříme 

na poli misie, osvěty nebo materiální 

pomoci?

1. 

Úvod Jeden text v Bibli z evangelia sv. 

Marka 3, 3 – 8 nám ukazuje jednu 

z matematických hodnot, kterou Pán 

Ježíš v tomto podobenství prezento-

val. Jeden rozsévač šel sít obilí. A jak 

sel, padla některá zrna na okraj cesty, 

přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla 

na kamenitou půdu … vyšlo slunce 

a spálilo je. Jiná zrna padla do trní 

a to je udusilo, takže zrna nedal žádný 

užitek. Jiná však padla do dobré půdy, 

vzešla, rostla a přinesla užitek, některé 

zrno 30 násobný, jiné 60 násobný 

a jiné 100 násobný. 

Na tomto příběhu se mi líbí, že každá 

hodnota od 30 do 100 se u Boha počí-

tá. Díky Bohu, když se v těchto číslech 

nacházíme. Nemusíme být smutní, že 

se něco dokonale nepovedlo, neuměli 

jsme to lépe nebo něco trvalo déle, 

než bylo potřebné. Ty tři první zrna 

nevydala žádný užitek. A dál Pán Ježíš 

říká: „A zaseto je zrno do dobré půdy 

u těch, kdo slovo slyší a přijímají a při-

nášejí užitek.“ Vždy se těším i z malých 

úspěchů nebo postupů v díle na vinici 

Páně, když námi vykonávané činnos-

ti mohly přinést užitek a lidé mohli 

zakusit zlepšení své tíživé životní 

situace. Víme, že vše se nedá spočítat, 

zvážit, popsat nebo okomentovat, 

není to jen o výčtu čísel, seznamů 

projektů nebo aktivit v nesení pomoci 

potřebným. V biblickém podobenství 

Ježíš podobenství vysvětlil: s Božím 

královstvím je to podobné jako s člo-

věkem, který zaseje do země semeno 

a ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci 

semeno klíčí a roste, on ani neví, jak. 

A jakmile je obilí zralé, nastane čas 

žně. Tak ani my mnohokrát nevíme, co 

v budoucnu naše služba přinese, když 

nastane čas žně.

Pán Ježíš, kázal a hlásal radostnou 

zvěst, názorně učil, uzdravoval 

a povzbuzoval i k dobročinné a cha-

ritativní službě. Tak chceme, po Jeho 

vzoru, i my hlásat radostnou zvěst, 

učit, předávat naše zkušenosti a rov-

něž kvalifikovaně poskytovat pomoc 

potřebným.

Doposud vdovy, starci, sirotci, černo-

bylské děti, invalidé, lide bez domova, 

mnohočetné a pěstounské rodiny, ale 

také romské osady, dětské domovy, 

sbory byly vděčné za náš společný 

projev zájmu a naší pomoc. Kéž by tak 

bylo nadále i v roce 2016. 

Lumír Svoboda

Předseda

Ředitel ozdravného centra, Ivan Hnatkovič s dětmi



V roce 1997 byli osloveni představite-

lé města Českého Těšína, Karviné, Třin-

ce, Bystřice, ADRY, Slezské diakonie, 

Charity, Nehemie, Společnosti přátel 

Podkarpatské Rusi, církví Apoštolské, 

Adventní, Bratrské, Evangelické na 

Těšínském Slezsku.

Skupinka dobrovolníků Ludvík Palar-

čík, Stanislav Heczko, Stanislav Borski, 

Lumír Svoboda, Jiří Noga, Stanislav 

2. 

Historie
Niemczyk, František Przeczek a jiní již 

dříve pomáhali národům na výcho-

dě. Jejich touhou bylo informovat 

a přesvědčit výše uvedené předsta-

vitele o naléhavosti t.č. humani-

tární pomoci ve státech bývalého 

Sovětského svazu. Nejblíže k nám je 

Ukrajina a tak jsme se nejvíce začali 

soustřeďovat na ní. Po oddělení od 

Ruska tam začaly velké ekonomické 

problémy a k tomu Zakarpatskou 

Ukrajinu postihly 3 zničující povodně. 

V letech 1995-8 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 organi-

zace. 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. 

Rumunsko Butín - koncert dechovek 

z Bystřice a Wisły

A ) Misie

• pořádáni 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 potra-

vin, 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

Církve a sbory

Apoštolská, Adventistů, Bratrská, 

Evangelická, Křesťanské sbory.

Organizace

ADRA, Biblická a misijní společ-

nost v Polsku, Červený kříž, Charita, 

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 tři 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 2015

Převod z roku 2014
pokladna 180 674,00 Kč

účet 103 082,92 Kč

celkem 283 756,92 Kč                       

Příjmy
členské poplatky 2 800,00 Kč

dary na činnost 302 003,00 Kč

úroky 7,34 Kč                                                         

celkem 304 810,34 Kč

Výdaje
poplatky,vedení bank.účtu 994,00 Kč

pohoštění na konferenci 

      a vyhodnoceních 3 909,00 Kč

režijní materiál a tisky 835,00 Kč

peněžní pomoc na Ukrajinu 175 000,00 Kč

dárkové a potravinové 

      balíčky na Ukrajinu 132 798,00 Kč.

doprava pomoci 10 285,00 Kč

celkem 323 821,00 Kč

Zůstatek k 31.12.2015
pokladna 150 480,00 Kč

účet 114 266,26 Kč        

celkem 264 746, 26 Kč

V Českém Těšíně  30.1.2016

Pokladník :  Kantor Gustav                                   

Rodinná pobožnost 

ve Svaljavě

Balení dárků na Ukrajinu



Leden

• Příprava 9. ročníku projektu „Dárky 

pro děti a seniory na Ukrajinu“ 

proběhla podobně, jak poslední 

dva ročníky. Nemohli jsme dárky 

připravit v ČR, proto tým ve složení 

Hynek, Naděžda a Pavel Donovi, 

Katka Klodová, Eliška Kremlová 

a Jaroslav Kiša v listopadu a prosinci 

2014 vyjížděli několikrát na 

Ukrajinu nakupovat a balit dárky 

a potravinové balíčky. Pro období 

vánoční a novoroční se tak podařilo 

pro děti a seniory v Mukačevském, 

Svaljavském a Rachovském rajónu 

připravit celkem 1 121 kusů dárků. 

Rozdělování dárků provedli pastor 

Ivan Hnatkovič a vedoucí sociální 

odboru, sestra Marija Jurievna 

Spasjuk. Ve dnech 2. – 5. ledna 

odjela na Ukrajinu další skupina 

osob ve složení Adam Cieślar, 

Václav Hrachovec, Pavel Suchánek, 

Stanislav Pilch, Milan Činčala, Lucie 

Kubienová a Lumír Svoboda, kteří 

byli osobně přítomní na vybraných 

místech při distribuci a rozdávání 

dárků.

• 8. ledna: proběhlo slavnostní 

setkání Rady PTS v Návsí u manželů 

Donových. Na programu bylo 

zejména zhodnocení dosavadní 

činnosti a příprava nových projektů.

• 8. – 10. ledna: odvoz materiální 

a finanční pomoci do židovské 

synagogy a romského tábora 

v Mukačevu. Distribuci zajistili 

Stanislav Borski a Jiří Kufa.

Únor

• 10. února: vyhodnocení akce 

„Dárky pro děti a seniory na 

Ukrajině“ proběhlo ve sboru 

SCEAV v Komorní Lhotce. Byli jsme 

požádání ukrajinskou stranou 

o pokračování v realizaci projektu 

a přípravu dalšího, již 10. ročníku.

• 13. – 15. února: odvoz další 

materiální a finanční pomoci pro 

malou synagogu a romský tábor 

v Mukačevu (Jiří Kufa, Stanislav 

a Daniel Borski).

6. 

Nejdůležitější 
události a práce

Březen
• 6. – 8. března: Stanislav Borski 

odváží do romského tábora 

v Mukačevu oblečení.

• 10. března: schůze Rady PTS 

proběhla ve sboru SCEAV v Komorní 

Lhotce. Hlavním bodem jednání byla 

příprava výroční členské konference.

• 24. března: výroční členská 

konference PTS, místem konání 

bylo Ústředí Slezské diakonie 

v Českém Těšíně. Úvodní slovo 

včetně biblického zamyšlení měla 

ředitelka Slezské diakonie paní Mgr. 

Zuzana Filipková, Ph.D. Na členské 

konferenci byly schváleny změny 

adresy organizace PTS ze Studentské 

25 na Dukelskou 264/5 v Českém 

Těšíně a rovněž plán činnosti 

(projekty) na rok 2015.

• 25. – 27. března: odvoz materiální 

a finanční pomoci do romského 

tábora a malé synagogy v Mukačevu 

(Kornel Borski, Radek Tomiczek, Jan 

Turoň).

• 26. března: manželé Pincejšovi 

z Ukrajiny (členi reformované církve, 

kteří pomáhají v Berehovském 

rajonu) odvážejí v nákladním autě 

humanitární pomoc, zejména 

oblečení z humanitárního skladu 

PTS v Komorní Lhotce.

Duben
• 7. dubna: manželé Pincejšovi 

odvážejí na Ukrajinu další 

humanitární pomoc – oděvy a obuv.

Květen
• 1. – 3. května: skupina ve složení 

Jaroslav Čopík, Pavel Kudělka 

a Lumír Svoboda navštěvují 

křesťanské rekreační středisko 

u města Činadějeva, Ukrajina 

a navazují s vedením centra 

přátelské vztahy. V budoucnu by zde 

mohly proběhnout ozdravné pobyty 

dětí a seniorů. Z města Beregova 

skupina vyzvedla pro dobrovolnici 

ve Slezské diakonii doklady od 

rodičů. Kontrola technického stavu 

budovy pro ozdravné pobyty dětí 

z černobylské oblasti v Rodnikové 

Hutě a zpracování plánu oprav 

a vylepšení. 

• 8. – 10. května: odvoz oblečení 

a finanční pomoci do romského 

tábora a malé synagogy v Mukačevu. 

Odvoz zajistili Stanislav Borski, Jiří 

Kufa a Leon Legierski.

Červen

• 16. června: jednání Rady PTS 

u Václava Hrachovce v Albrechticích 

s projednáváním letních aktivit 

a ozdravných pobytů dětí 

v Rodnikové Hutě na Ukrajině.

Červenec

• 23. – 28. července: Lumír Svoboda 

a Martin Činčala jeli navštívit děti 

a rodiny z kijevské oblasti, kteří jsou 

na ozdravném pobytu v Rodnikové 

Huti na Zakarpatí. Dále se ve městě 

Rachově schází s koordinátorkou 

pro humanitární pomoc, sestrou 

Marii Jurievnou Spasjuk, která je 

zároveň vedoucí sociálního odboru 

rachivského rajónu s účelem 

plánování další humanitární pomoci. 

Následně využili pobyt pro výstup 

na nejvyšší ukrajinskou horu 

Goverlu.

Srpen

• 21. – 24. srpna: další odvoz oděvů 

a obuvi pro romský tábor ve městě 

Mukačevu. Odvoz zajistili Stanislav 

a Daniel Borští. 

Září

• 8. září: proběhlo ve sboru CASD 

v Bystřici jednání s dobrovolnicí 

PTS, paní Mgr. Kamilou Pimkovou, 

ohledně organizace půjčování 

a darování rehabilitačních pomůcek.

• 22. září: jednání Rady PTS ve sboru 

CASD v Návsí. Příprava projektu pro 

ukrajinské školáky „Naplň školní 

penál pro kamarády z Ukrajiny“

Rodinný dům ve Svaljavě



• 27. září: Rada PTS přijala pozvání 

účasti na svatebním obřadě člena 

Rady PTS Ing. Milana Činčaly, který 

si v Malenovicích bral Mgr. Lucii 

Kuběnovou. Novomanželům jsme 

popřáli hojnost Božího požehnání 

a vedení.

Říjen
• 6. října: první setkání týmu pro 

přípravu 10. ročníku projektu „Dárky 

pro děti a seniory na Ukrajině“. Již 

víme, že jubilejní 10. ročník proběhne 

podle již tři roky známého scénáře – 

dárky nemůžeme připravit u nás v ČR 

z důvodu zákazu dovozu humanitární 

pomoci na Ukrajinu. Připravit dárky 

pro nás znamená především uvolnist 

větší finanční hotovost pro nákupy 

na Ukrajině, připravit místo pro 

skladování a následné balení dárků, 

strávit čas na tržnicích a obchodních 

domech nakupováním. Několik dní 

strávit při balení a následné distribuci 

na Zakarpatí a rozvést dárky i do 200 

km vzdáleného Rachova. Tohoto 

úkolu nákupu a balení se znovu ujal 

tým pod vedením Hynka Dony. Pro 

tento účel byl u nás v ČR vyhlášen 

sběr nových a zánovních hraček. 

S nabídkou připojení a aktuálním 

plakátem a letáčky bylo osloveno 50 

sborů a zájmových skupin na Slezsku.

• 18. – 20. října: odvoz zimních 

oděvů a obuvi do romského tábora 

a malé synagogy, pomoc odváží 

Stanislav a Kornel Borští a Jan Turoň.

Listopad
• 3. listopadu: druhé setkání týmu 

7. 

Plán aktivit PTS 
na rok 2016 

• Dárky pro děti a seniory na 

Zakarpatské Ukrajině

• Pomoc židovským obyvatelům 

a synagogám, romským sborům, 

evangelním sborům a rodinám 

v Mukačevském, Svaljavském 

a Rachovském rajonu.

• Vyměnit podlahy ve 2 pokojích 

v Ozdravném centru v Rodnikové 

Hutě.

• Provozovat sklad pro humanitární 

pomoc v Komorní Lhotce.

• Pokračovat v pomoci dětem 

a rodinám z Luhanské a Doněcké 

oblasti. 

• Poradenství, prezentace, přednášky 

na téma – naše pomoc bližním.

8. 

Postřehy, svědectví, 
fakta, zázraky

Záznam z cesty na 
Zakarpatskou Ukrajinu 
v rámci projektu: Dárky 
pro děti a seniory na 
Ukrajině.
Ve dnech 4. - 7. ledna 2016 se konal 

výjezd posledního týmu v rámci 

10. ročníku akce „Dárky pro děti 

a seniory na Ukrajině“. Tvořili jej: 

Lumír Svoboda, Pavel Suchánek, 

Adam a Irena Cieślarovi. Úkolem 

týmu bylo odvést cca 200 ks hraček, 

70 ks školních potřeb a 1 PC, 

následně dopravit připravené dárky 

v Rodnikove Huty do Rachovského 

rajonu. Cesta proběhla bez potíží, 

také průjezd ukrajinské hranice 

proběhl celkem hladce.

První zástavkou na Ukrajině byla 

Rodnikova Huta, kde ještě večer jsme 

v bázi PTS - bývalé Masarykově škole 

vyložili dovezené věcí a nabalili plný 

kufr Octavie dříve připravenými dárky 

pro Rachov.

Hum. sklad v K.L.

Nakládka věci u nového 

skladu v K.L.

pro přípravu projektu „Dárky pro 

děti a seniory na Ukrajině“, příprava 

rozpisu skupin dobrovolníků 

v osobních automobilech. Ukrajinské 

zákony totiž dovolují v celním 

bezplatném režimu převoz 50 kg na 

osobu. Toho využíváme pro převoz 

hraček z ČR.

•  5. – 8. listopadu: návštěva přátel 

a spolupracovníků ze Zakarpatské 

Ukrajiny, pastora a ředitele Centra pro 

černobylské děti Ivana Hnatkoviče 

s manželkou Marikou. Účast na 

několika sborových setkání. V CASD 

Ostrava představili činnost PTS 

a pomoci na Ukrajině u příležitosti 

vyhodnocení akce „Muzička 2015“. 

• 6. – 8. listopadu: odvoz finanční 

pomoci, oděvů a obuvi do romského 

tábora a malé synagogy. Pomoc 

odváží Stanislav Borski, Kornel Borski 

a Jan Turoň. 

• 29. listopadu: sbor SCEAV 

Albrechtice uspořádal adventní 

koncert, jehož výtěžek byl určen na 

projekt „Dárky pro děti a seniory na 

Ukrajině“. Děkujeme!

Prosinec
• 4. prosince: členové rady PTS jsou 

pozvání na „Setkání vděčnosti“ do 

sálu PZKO Albrechtice u příležitosti 

oslavy 60-tých narozenin člena Rady 

PTS Václava Hrachovce.

• 8. prosince: třetí setkání týmu pro 

přípravu projektu „Dárky pro děti 

a seniory na Ukrajině“ na ústředí 

Slezské diakonie v Českém Těšíně. 

První skupina ve složení Hynek, 

Naďa, Pavel a Eliška Donovi, Kateřina 

Klodová a Jaroslav Kiša se vrátili 

z Ukrajiny, kde uskutečnili nákup věcí 

do dárků a část dárků zabalili.

• 11. – 13. prosince: odvoz finanční 

pomoci a zimního oblečení do 

malé synagogy a romského tábora 

v Mukačevu, odvoz zajistili Stanislav 

Borski, Daniel Borski a Roman 

Chodura.



Ať nám Bůh všem nadále žehná. 

9. 

Závěr

Na závěr chci Bohu vyjádřit poděko-

vání za nás všechny. Každého z nás si 

osobně vybral, daroval nám sociální 

cítění a vyzbrojil nás vším potřeb-

ným v nesení pomoci. Lidi z různých 

sborů, církví a společenství povolal 

do své služby. Společně jsme mohli 

pomoci dětem z černobylské oblasti 

nebo dětem z mnohačetných rodin, 

rodinám sociálně slabým, invalidům, 

vdovám, sirotkům, dětem v dětských 

domovech i sociálních centrech pro 

lidi s kombinovaným postižením. 

To vše jsme mohli vykonat z lásky 

k bližnímu. 

Druhý den ráno odjíždíme směr 

Rachov. Napadl čerstvý sníh a po 

děravých ukrajinských silnicích bylo 

třeba jet opatrně. Cestou zajíždíme do 

Kosivské Poljany do rodinného domku 

hlavního presbytera baptistické církve 

Rachovského rajónu - pastora Saši 

Popoviče, kde jsme byli milé pohoš-

tění jeho manželkou Oxanou. Cílem 

setkání bylo projednání dalšího půso-

bení PTS v tomto rajónu, zejména 

spolupráce sborů s Mariji Jurijevnou 

Spasjuk, vedoucí sociálního odboru 

v Rachovu, která dosud koordinovala 

pomoc směřující z PTS. Pokračujeme 

pak dále do hlavního města rajó-

nu - Rachova. Zde jsme se ubytovali 

v rodinném domku sestry Mariji 

Spasjuk. Bylo zajímavé se dozvídat 

o sociální práci a potřebách zdejších 

obyvatel, zejména rodin dotknutých 

válkou na východě Ukrajiny. V průbě-

hu večera domek navštívila strádající 

mladá rumunská rodina, ve které muž 

ztratil nohu, a 3 děti jsou závislé na 

sociální pomoci města. Mohli jsme 

obdarovat balíčky také tyto děti. 

Na druhý den navštěvujeme městský 

„rehabilitační ústav“, který je v zárod-

ku. Část místností je ve výstavbě 

a schází vybavení. Kancelář je již 

vybavena staršími počítači z darů PTS. 

Je třeba hledat možnosti, jak dovézt 

potřebné rehabilitační vybavení. 

Rehabilitační ústav se nachází v pří-

zemí běžné městské bytovky. Z druhé 

strany této bytovky se nachází tzv. 

„Blagodijna jidalňa“, což je bezplatná 

jídelna pro ty nejchudší ve městě. 

Stravuje se tu asi 60 lidí na útraty 

města. 

Následuje návštěva u jedné chudé, 

problémové rodiny. Nepořádek před 

vchodem, dům připomíná spíše kůlnu 

než. Rodinu tvoří nezaměstnaná 

matka s asi 13-letým synem, kterého 

přistihla na trhu policie, jak kradl jídlo 

na vánoční svátky a nahlásila to na 

sociální odbor. V místnosti jen malá 

kamna, stůl, 2 židle, lůžko, skříň, oble-

čení na hřebících po stěnách, strop 

obitý starým kobercem a kartóny, bez 

elektřiny. Naše dárky jím přišly oprav-

du vhod. Byla jím také nabídnutá sest-

rou Mariji sociální pomoc a poskytnutí 

následné péče.

Odpoledne návrat do Svaljavy do 

rodiny Buljakových, kde se večer 

konalo novoroční shromáždění míst-

ního sboru. Slovem Božím posloužil 

i br. Lumír Svoboda. Zazpívali jsme 

také pár naších polských a českých 

písní a posloužili svědectvím. Také 

místní dětská skupinka nám zazpívala. 

Byla zde milá, rodinná atmosféra.

Ve čtvrtek kolem poledne jsme vyrazi-

li na cestu zpět. Zvolili jsme cestu přes 

hory na přechod přes Malyi B ereznyi 

do Ubľii, abychom nemuseli čekat na 

hranici. Projet silnici přes průsmyk byl 

opravdu zážitek.

Zapsal Adam Cieślar

Donáška potravinových balíčků pro chudé.

Černobylské děti a mládež z R. Huty.



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: 
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IČO: 266 181 92
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Předseda
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Místopředseda 
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