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     1.  Úvod 
 

Vážení přátelé,  

nejdříve bych chtěl, Vám všem spolupracovníkům, sympatikům, dárcům, křesťanským 

společenstvím, partnerům, poděkovat za obětavost, lásku a veliké srdce při nesení pomoci 

potřebným.  

Je to jedna z možností jak Vás informovat o tom co jsme mohli společně jako dobrovolníci 

v roce 2017 s Boží i Vaší pomoci vykonat. Více informací můžete nalézt na www. 

pomoctesinskehoslezska.cz.  

Jsme křesťanské společenství, proto čerpáme motivaci a příklady pro službu z biblických 

doporučení, příběhů a rad. Užiji jeden z mnohých, jenž je zapsaný v Evangeliu Sv. Lukáše 10 

kap. 38 - 42 verši. Když byli na cestě, přišel Ježíš do jedné vesnice. Nějaká žena, jmenovala 

se Marta, přijala ho do domu. Měla sestru Marii. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala 

jeho řeč. Marta měla ruce práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: Pane je ti jedno, že mě 

moje sestra nechala samotnou obsluhovat? Řekni ji přece, ať mi pomůže! Pán ji odpověděl: 

Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí. Jen málo je zapotřebí nebo 

jen jedno. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl a ten ji zůstane. 

Vidím zde dva různé přístupy obou sester v řešení služby a pomoci. Marta velmi aktivní,  

pracovitá a úslužná, dala vše do zajištění tělesných potřeb vzácného hosta. Tak jak si myslela, 

že je to správné a potřebné. Marie viděla jiné priority. Závislá na osobnosti Pána Ježíše, chtěla 

strávit co nejvíce času v jeho přítomnosti, blízkosti a vyučování. A je zde otázka, co bylo 

správné mnoho pracovat nebo poslouchat a učit se? Pán Ježíš odpověděl ,, Marie si vybrala 

lepší úděl“. Podobný příběh je zapsán v Ev. Sv. Marka 14, 3 - 9 o ženě, která pomazala Pána 

Ježíše olejem z nardu. To bylo povyku, co a jak se mělo udělat. I zde Pán Ježíš vysoce 

hodnotí službu pro něj. Mnohokrát se ptám v modlitbě ,,Pane je to tak dobře a správně jak 

provádíme pomoc bližnímu, dělal bys to taky tak? Prosím o moudrost v poskytování služby 

potřebným,, ať to není nějaká ,,Služba pro službu“. A jaký úděl nám zůstane na věčnost?       

I my všichni jsme jen vykonavatele, prodloužená ruka Božího záměru. Pán Ježíš učil, krmil, 

staral se o lidi v nouzi a rovněž i nás vybavil a obdaroval schopnostmi, dovednostmi a poslal 

plnit Velké poslání, čin milosrdenství. Vdovy, starci, sirotci, černobylské děti, invalidé, 

bezdomovci, mnohodětné a pěstounské rodiny, ale také romské osady, dětské domovy, sbory, 

byly vděčné za náš společný projev zájmu a naši pomoci. Ať nám Pán žehná i v roce 2018. 

 

 

                                                                                                       Lumír Svoboda 

                                                                                                          Předseda  

 

      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 a dobrovolníci, kteří již 

dříve pomáhali národům na východě a to Ludvík Palarčík, Stanislav Heczko, Stanislav 

Borski, Lumír Svoboda, Jiří Noga, Stanislav Niemczyk, František Przeczek, Vilhelm Spratek. 

Bylo potřebné informovat a přesvědčit výše uvedené představitele o naléhavosti  

humanitární pomoci ve státech bývalého Sovětského svazu a to na Ukrajině. Tak jsme se 

nejvíce začali soustřeďovat na ní. Po oddělení od Ruska tam začaly velké ekonomické 



 3 

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 na Ukrajině. Informační servis byl realizován jako 

nezaregistrovaná organizace. Postupem času bylo nutné k humanitární pomoci přidat činnost 

misijní a osvětovou. Do toho času se humanitární pomoc poskytovala přes výše uvedené 

organizace.  Situace byla neudržitelná z legislativního a organizačního hlediska, proto většina 

neregistrovaných členů rozhodla o založení nezávislé, necírkevní organizace. Dnem 10. 2. 

2003 byla organizace zaregistrována jako občanské sdružení a dne 22. 9. 2016 na zapsaný 

spolek pod názvem Pomoc Těšínského Slezska z.s.  

 

 

       3.   Poslání a cíle 
Pomoc Těšínského Slezska (dále jen PTS) je křesťanským sdružením, jehož posláním je 

pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci nebo na okraji 

společnosti. 

Taktéž podporovat, vyučovat a vézt k samaritánské službě místní pastory, diakony, starosty, 

sociální pracovníky a dobrovolníky. 

V rámci dobrovolnické činnosti pracujeme na poli misie, osvěty a materiální pomoci.  
 

A )   Misie 

      - pořádáni přednášek pro skupiny a sbory 

            - 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 ve vzdělávání 

            - výchova k pracovním návykům 

            - zjemnění občanské nesnášenlivosti  

            - informační servis a 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 sociálních ústavů, škol, církevních objektů, ozdravoven, romských    

  táborů 

- průběžná materiální pomoc sociálně slabým občanům, darování potravin, oděvů,     

  obuvi, nábytků, praček a jiných věcí.    

4.  Spolupracujeme 

 
Z  městy a obcemi v regionu - Těšínského Slezska. 

Církvemi a sbory – Apoštolská, Adventistů, Bratrská, Evangelická, Křesťanské sbory. 

Organizacemi  – ADRA, Biblická a misijní společnost v Polsku, Charita,  Křesťanské 

společenství, Slezská diakonie. 

 

 

5. Organizační struktura 
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Nejvyšším orgánem spolku je konference. Je tvořena všemi členy PTS, schází se k řádnému 

zasedání alespoň jednou za rok. Rozhoduje o zásadních organizačních a provozních 

záležitostech (např. změna stanov, volby do rady, vize, finanční prostředky) 

Rada je výkonným orgánem spolku 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 spolku. 

Kontrolní komise má tři zvolené členy a vykonává dohled nad hospodařením. Vypracovává 

revizní zprávu, kterou pak předkládá konferenci. 

 

 

6. Nejdůležitější události, práce a pomoc potřebným za r. 2017 
Leden   5 - 8. ledna  odjela na Ukrajinu poslední skupina ve složení Adam a Irena Cieślarovi,   

            Pavel Suchánek a Anna Ponková, kteří byli osobně ve sborech a na vybraných místech   

            při distribuci a rozdávání dárků. 

            12 ročník projektu ,,Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu“, proběhl  

            podobně jak za poslední roky. Z důvodu, stále nemožnosti převozu  

            připravených dárků z České republiky na Ukrajinu, tým spolupracovníků pod   

            vedením Hynka Dony, vyjížděl od poloviny října na Ukrajinu nakupovat a balit dárky.  

           V předvánočním období rovněž organizujeme ve sborech, školách a rodinách sběr     

           nových a zánovních hraček, které byly v osobních autech odváženy na Ukrajinu .  

           Celkem bylo vyrobeno a rozděleno 808 kusů dárkových balíčků pro děti ve  

           sborech, děti vojáků raněným nebo padlým, seniorům ve sborech a domovech  

           důchodců. Nově se začaly připravovat potravinové balíky (kolem 12 kg) chudým  

           rodinám ve Svaljavským a Rachovským rajónu. Distribuci prováděli pastoři Ivan  

           Hnadkovič, Saša Popovič a ved. sociálního odboru, naše sestra Marija Jurievna.  

            17. ledna: proběhlo novoroční setkání Rady PTS v Písku na Beskydské OÁZE.   

            Hodnotili jsme minulé období a připravovali nové projekty.  

Únor     

           14. února: ve sboru CASD Návsi proběhlo vyhodnocení akce „Dárky pro    

           děti a seniory na Ukrajinu“. Byli jsme požádáni ukrajinskými představiteli o  

           pokračování v tomto pro ně přínosném projektu a to pořádáním již 13 ročníků.   

28. února: se uskutečnilo setkání členů rady PTS v sídle DVC knihovně. Připravovala 

se výroční konference. 

 

  Březen      

25.března: byl Lumír Svoboda pozvaný na setkání seniorů v SCEAV Třanovice 

k prezentaci a přednášce na téma: ,,Jak začínala naše služba  na Ukrajině“.    

           28.března: proběhla výroční členská konference v našem sídle DVC  

           Slezské diakonie na ul. Dukelské 264/5 v Českém Těšíně. Biblické slovo měl  

           místopředseda a pastor sboru CASD Hynek Dona, foto prezentaci Adam Cieslar.    

 

 Duben 

           8 - 11. dubna: odjeli na Ukrajinu do Rodnikové Huty, manželé Donovi a Lumír  

           Svoboda připravit první dětský letní tábor, podobně tak jak je organizujeme u nás. Po  

           dohodě s pastorem Ivanem Hnátkovičem a místními pastory si oni vyberou děti  

           a my PTS, budeme tábor zajišťovat organizačně a programově.  

           25.dubna: se schází u manželů Donových v Návsi, Rada PTS a projednává odvozy  

           věcí z humanitárního skladu v Komorní Lhotce a další distribuce na Ukrajinu. 
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Květen    

7 - 9. května: odjíždějí na Ukrajinu Lumír Svoboda a Václav Hrachovec navštívit 

pěstounskou rodinu Bulakových ve Svaljavě. Dalším úkolem, vyplývajícího 

s konference členů a naši pomoci je navštívit a navázat spolupráci s novým sborem a 

romskou školou v městysu Gať v Beregovským rajonu. Jsme požádáni pastorem 

Schonem o nákup vodárny, elektrického bojleru na vodu a vánočních dárků pro děti. 

Červen 

13. června: jednání Rady PTS v SCEAV Bystřice sborovém domu KANÁN a 

projednává přípravu budovy pro ozdravné pobyty dětí připravované sborem 

v Rodnikové Hutě na Ukrajině. Připravuje se rovněž, 14 denní tábor dětí 

organizovaným PTS. 1. turnus chlapců povedou vedoucí z CASD Bystřice a 2. turnus 

dívek, vedoucí z SCEAV Bystřice. Zodpovědní vedoucí, Hynek Dona a Adam Cieslar.     

Červenec 

          2 – 16. července: proběhl výše zmiňovaný první dětský tábor organizovaný PTS v  

          budově staré československé škole, přebudované námi PTS na pobytové a ozdravné  

          centrum pro černobylské děti při sboru v Rodnikové Hutě na Zakarpatské Ukrajině.   

          Průběh je zapsán na předposlední straně této Výroční zprávy, účastníci Annou  

          Ponkovou. 

 

Srpen   

          17. srpna: odvoz 250 banánových krabic s oděvy a obuvi pro potřeby ADRY Frýdek  

          Místek je to rámci dlouhodobé výpomoci a spolupráce. Václav Hrachovec a Pavel    

          Suchánek průběžně v roku organizují sběr použitých oděvů, obuvi a rehabilitačních  

          pomůcek (berle, chodítka a jiné) pro sociálně slabé u nás v Česku ale hlavně na   

          Ukrajině. Následně je vše dovezeno do humanitárního skladu v Komorní Lhotce a dle  

          potřeb rozdělován.  

          29. srpna: proběhlo v našem sídle DVC ul. Dukelská, zasedání Rady PTS. Proběhlo   

          vyúčtování letních táborů. 

 

Říjen 

         11 - 15. října: odjeli na Ukrajinu Lumír Svoboda a Václav Hrachovec připravit již 12    

         ročník projektu ,,Dárky dětem a seniorům na Zakarpatské Ukrajině“. Znovu už víme, jak   

         asi proběhne příprava. Dárky nemůžeme připravit u nás v České republice a následně   

         dovést v rámci humanitární pomoci na Ukrajinu.  

         ,,Dárky pro děti a seniory“ nám otvírají další možnosti naši pomoci a spolupráce se    

         sbory v Rachovském rajonu a to v přípravě ,,Dne senioru“ v domově důchodců ve městě  

         Jasiňa a ,,Dne s pěstounskými rodinami“. Vše bylo projednáno se starším pastorem  

         Sašou Popovičem  a Mariji Jurijevnou ze sboru v Rachovu. 

        17. října: proběhla Rada PTS a setkání týmu spolupracovníků pro přípravu projektu  

        ,,Dárky pro děti a seniory na Ukrajině‘‘. 

        Připravit dárky, pro nás v PTS znamená, předně uvolnit větší finanční hotovost pro     

        nákupy na Ukrajině, připravit místo pro skladování a následně balení, strávit čas na   

        tržnicích, obchodních domech. Několik dní strávit při balení a následném rozvozu dárků.   

        Tohoto úkolu nákupu a balení se znovu ujal tým Hynka a Naděždy Donových a Gustava  

        a Vlasty Kantorových.  

        Na Ukrajině se sbírají informace o počtech  a druzích dárků pro děti, seniory a chudé.  

        Tým dobrovolníků navrhuje plakát, leták a oslovujeme sbory, školy a zájmové    

        skupiny na Slezsku s nabídkou připojení se k projektu.  
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        Pro tento účel byl v ČR ve sborech a školách vyhlášen sběr nových a zánovních hraček. 

 

 

Listopad 

           14. listopadu: se schází v knihovně DVC Slezské diakonie pracovní tým a   

           pokračuje v přípravě akce „Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu“. Připravuje se rozpis   

           skupin dobrovolníků v osobních automobilech. Ukrajinské zákony dovoluji v ústním  

           celním režimu převoz 50 kg. na osobu. Toho využíváme pro převoz hraček z ČR.  

 

Prosince 

10 - 14. prosince: odjel na Zakarpatskou Ukrajinu do Rodnikové Huty tým pod 

vedením Hynka Dony. Jejich  úkolem je dokoupit, zabalit a připravit k distribuci dárky 

a to pro Svaljavský a také pro 200 km vzdálený Rachovský rajon.  

17. prosince je dopoledne pozván, naši členkou PTS Helenou Cieslarovou, do 

Evangelického sboru v Č. Těšíně Na Rozvoji, Lumír Svoboda k prezentaci projektu ,, 

Dárky na Ukrajinu“. Večer proběhly benefiční koncerty v Evangelických sborech 

v Třanovicích a Albrechticích, kde rovněž proběhla podobná prezentace. 

20. prosince se schází poslední Rada PTS v Českém Těšíně na ul. Dukelské, ve svém  

           sídle DVC knihovně k přípravě projektů v roce 2018.       

 

 

 

     

8. Plán aktivit a investic PTS na rok 2018  

 
 Dárky pro děti a seniory na Zakarpatské Ukrajině, již 13 ročník. 

 Pomoc evangelním sborům, dětským domovům, domovům pro seniory, židovským 

obyvatelům a synagogám, romským sborům a školám, rodinám v Mukačevským, 

Svaljavským a Rachovským rajonu. 

 Opravy kamen na pokojích, odvodnění kolem budovy, oplechování podezdívky a 

dřevěný obklad vnějších stěn v Ozdravném  centru  v Rodnikové Hutě. 

 Provozovat sklad pro humanitární pomoc v Komorní Lhotce. 

 Zorganizovat druhý letní pobyt pro děti z nemajetných rodin místních sborů a 

dětských domovů s využitím programu z dětských besídek. Vedoucími budou tak jak 

loni, mládeže ze Slezska a přizveme mládež ze sboru v Rodnikové Huti a okolních 

evangelikálních sborů.     

 Poradenství, prezentace, přednášky na téma – naše pomoc bližním. 

 

9. Postřehy, svědectví, fakta, zázraky 
Viz  příloha:  Záznam ze Zakarpatské Ukrajiny, dětský tábor  7, 2017   od Anny Ponkové. 

 

 

10. Závěr 
 

Na závěr chci Bohu a Vám všem poděkovat za Váš volný čas, ochotu s námi spolupracovat, 

za projev lásky a porozumění v nesení pomoci potřebným. Společně jsme mohli 

pomoci dětem z černobylské oblasti nebo dětem z mnohodětných  rodin, sociálně slabým 

rodinám, invalidům, vdovám, sirotkům, dětem v dětských domovech i sociálních centrech pro 

kombinované postižení. To vše jsme mohli vykonat z lásky k bližnímu.   
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Ať nám Bůh všem, nadále žehná.   
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


