
 

 

 

                                                                                                                      26. března 2022 

Milé sestry a milí bratři, vážení přátelé. 

Chtěla bych vám všem velmi poděkovat za vaši štědrost, obětavost a velké nasazení, se kterými pomáháte. 
Ve sborech, u vás doma, společně s jinými organizacemi, dobrovolníky, ve spolupráci s obcemi apod. 
Pomáháte většinou všem, kteří to potřebují, bez rozdílu. Velmi si vážím práce týmů pod vedením 
Diakonie. Vaše pomoc je profesionální a zároveň velmi osobní, laskavá. 

Situace se rychle proměňuje, děláme i nějaké chyby, ale znáte to: kdo nic nedělá, nic nepokazí.  
Prosím vás ale všechny znovu: šetřete silami, cesta, po které jdeme, bude dlouhá. Věřím, že se mnohé 
nové naučíme a budeme se navzájem podpírat. Nejsme ani první, ani poslední, kteří něčím podobným 
procházejí. Až bude víc času, budu vám vyprávět o zkušenosti našich bratří a sester ze sboru ECM  
ve Vídni. Na konci roku 2015 začali přicházet do Rakouska, do Vídně, první uprchlíci ze Sýrie.  
Z jejich zkušenosti se můžeme, věřím, lecčemu přiučit. Píši ze setkání superintendentů a exekutívy  
v Mulhouse, malého města na hranicích Francie se Švýcarskem. Takový francouzský Horšovský Týn. 

S přáním Boží milosti, posily, naděje a pokoje 

Ivana Procházková 
superintendentka ECM 

Velmi Vám všem děkujeme za Vaši podporu naší snaze pomoci uprchlým před válkou na Ukrajině.  
Vaše finance pomáhají potřebným zde, přímo v Česku, i na Ukrajině.  
Děkujeme, že i díky Vaší podpoře je to možné! Na dalších stranách prosím naleznete souhrn aktuálních 
informací z farností a sborů, ze středisek křesťanské pomoci, z námi provozovaných zařízení pro uprchlíky  
a stav sbírky — CZK transparentního účtu a USD účtu.  



▉   Co se děje ve farnostech a sborech 

Farnosti a sbory ECM pomáhají Ukrajině — týden 21. – 27. března 2022 

Tachov 

Sbírka humanitární pomoci, kterou se podařilo shromáždit ve sboru, se v úterý z velké míry přesunula do 
místního Červeného kříže, kde je centrální výdejna. Část sbírky využily i ukrajinské rodiny přímo u nás. 
Dáváme i hračky, které můžeme postrádat z mateřského centra, nebo které lidé donesli jako dar. Všechna 
čest Evě za její ruštinu a vřelý přístup. Čeká nás místní koordinační schůzka různých organizací.  

Jana Daněčková, farářka 

Litoměřice 
Nadále prohlubujeme spolupráci s městem a místními neziskovými 
organizacemi i dobrovolníky. Pomáháme mapovat a naplňovat 
potřeby příchozích žen s dětmi z Ukrajiny, které jsou na dvou 
ubytovnách. Ve spolupráci s Diakonií ČCE a TV Nova proběhla 
úspěšně sbírka zaměřená na potřeby dětí z Ukrajiny – Krabice od 
srdce. Z našeho sboru se jako dobrovolnice zapojila jedna naše 
sestra. Očekáváme některé ženy s dětmi na nedělní bohoslužbu, 
děti zveme také na softballový kroužek.  

V Jablonném v Podještědí v pátek Zdeněk Brož ubytoval prvních 
pět osob z jihovýchodu Ukrajiny. 

Je připravena i druhá část ubytování pro další potřebné.  

Filip Jandovský, kazatel 

Praha 9 — Horní Počernice 

Sbor pořádá pro uprchlíky z Ukrajiny kurzy českého jazyka. Dominika Kružíková vyučuje šest dní v týdnu.  

 

 

 

 

 

 



Slaný 

Na prosbu maďarského superintendenta Slánští obratem ubytovali dvě rodiny, které se přesouvají z Kyjeva 
do Švédska. V rodinách ze sboru našli útočiště čtyři dospělí a šest dětí. 

Třeboň 

Rozhodli jsme se upravit a nabídnout prostory, které slouží jako zázemí pro náš sbor, jako dočasný domov 
pro jednu rodinu z Ukrajiny. Do úprav se zapojili nejenom lidé ze sboru, ale i další lidé, kteří chtěli 
pomoci. Hned v sobotu se na faru nastěhovala paní Inna a její tři děti. Jsme za ně rádi a modlíme se za ně.  
Za dobré spolužití i moudrost v rozhodování, jak dál.  

Mária Kunstová, kazatelka 

Praha 10 — Strašnice 

Naše besídková místnost nyní slouží jako ložnice pro jednu ukrajinskou rodinu. Přihlásili jsme se jako 
nouzové bydlení na pár dní a často mi volají z hlavního nádraží v Praze, že by k nám chtěli někoho dát. 
Máme už druhou rodinu. Ta nynější zůstala už skoro dva týdny a nemůže zatím najít práci ani ubytování. 
Také pokračujeme ve sbírce trvanlivých potravin ve středu, když máme otevřený kostel pro veřejnost.  
Je hezké pozorovat ochotu lidí pomáhat.  

Milan Mrázek, kazatel 



Mikulov 

V podkroví valtické modlitebny, kde přes léto poskytujeme ubytování, jsme ve čtvrtek 24. března 
ubytovali šest osob z Ukrajiny. Intenzivně pracujeme na instalaci topení. Zatím musí vydržet  
v provizorních podmínkách.  

Za našimi rodinami, které mají ukrajinské kořeny, přijelo několik členů rodiny – čtyři mládežníci, tři 
babičky a další ženy a malé děti. Ve farnosti jsme vyhlásili dlouhodobou sbírku a chceme je podporovat. 

Dvě rodiny z naší farnosti nabídly ubytování v samostatném rodinném domě. V jednom domku už bydlí 
„naši“ Ukrajinci, ve druhém – zemědělské farmě – probíhá jednání se zájemci. 

V Mikulově jednáme s krizovým štábem města o využití modlitebny pro adaptační skupiny (pondělí až 
pátek dopoledne). V sobotu a v neděli otvíráme dětský klub, který povedou dvě mladé sestry v Kristu, 
které v minulých dnech přijely z Ukrajiny. První bude v neděli 27. března. 

Ctirad Hrubý, farář 

Rusky mluvící farnost Praha 2 — Agapé a farnost Praha 2 
  

Humanitární zásilka  
na Ukrajinu 

 

 

 



          

Pastor Lev Shults (na třetím snímku vpravo) pomáhá v centru pro uprchlíky v Kongresovém centru v Praze,  
na snímku s primátorem Zdeňkem Hřibem (uprostřed), který osobně poděkoval za spolupráci s farností. 

▉   Co se děje ve střediscích křesťanské pomoci 

Střediska křesťanské pomoci ECM pomáhají Ukrajině — týden 21. – 27. března 2022 

Středisko křesťanské pomoci Plzeň 

Do Domu na půl cesty jsme přijali mladého chlapce z Ukrajiny. Na základě této, veskrze pozitivní 
zkušenosti, jsme navýšili kapacitu Domu na půl cesty o další dvě lůžka, která jsou určena pro mladé 
dospělé z Ukrajiny. Zvažujeme s kolegy, že se přihlásíme jako psychoterapeuti do služby terapeutické 
pomoci lidem z Ukrajiny. Zatím ale řešíme jazykovou bariéru.  

Marek Novotný, ředitel 

Středisko křesťanské pomoci Praha – Horní Počernice 
 

 



Zapojili jsme ukrajinské děti do stávajících aktivit v azylovém 
domě. Na origami workshopu pomáhala i má dcera Maya. 
Dominika Kružíková ze sboru v Horních Počernicích se 
nabídla k výuce češtiny. Kurzy probíhají každý den kromě 
neděle. Podařilo se nám najít práci dvěma maminkám a další  
z matek si našla práci sama ve skladu MALL.CZ.  

V sobotu se chystají ukrajinské maminky s dětmi do místního 
divadla, které nabízí pohádku s ukrajinským dabingem.  
V dubnu spolu s dalšími spolky a organizacemi v Horních 
Počernicích chystáme neformální sousedské posezení pro 
ukrajinské rodiny umístěné v Horních Počernicích i s hudbou 
a barvením vajec — viz leták k chystané akci. 

Gabriela Selinger, fundraiser  

▉   Co se děje v našich zařízeních pro uprchlíky 

Diakonie Evangelické církve metodistické zařizuje a organizuje ubytování pro uprchlíky ve třech 
objektech: dvou církevních – rekreační dům Veselka u Vimperku, rekreační areál Poušť u Bechyně,  
a v jednom propůjčeném – rekreační dům Dekonty ve Vojnově Městci (personálně zajišťuje středisko 
křesťanské pomoci Ječmínek o.p.s, Žďár nad Sázavou). Koordinaci zajišťuje ředitel Diakonie ECM Karel 
Nyerges (diakonie@umc.cz). 

Finální zamýšlená celková kapacita všech třech objektů činí cca 60 míst. Všechny tyto objekty vyžadují 
personální obsazení a spolupráci s místní samosprávou, je zde vždy dostupný lékař, tlumočník, případně 
krizový intervent. Příprava objektů je možná jen díky obětavé práci členů místního sboru a odborníků, 
kteří jsou ochotni pro tuto záležitost obětovat svůj volný čas. Velkou pomocí je také spolupráce  
s potravinovou bankou v Českých Budějovicích. 

Situace a obsazenost se na všech místech mění každý den.  
Někteří potřební zůstávají delší čas, jiní pokračují dále. 

Dohromady zatím využilo této pomoci již 42 osob — z toho polovina dětí.  
Nejmladšímu z nich je osm měsíců. 

mailto:diakonie@umc.cz


Diakonie ECM 

Dnes je to přesně měsíc, kdy začala válka na Ukrajině. Měsíc, kdy se změnilo mnoho lidských životů 
nejen na Ukrajině, ale také u nás doma. Naše životy v bez-pečí (bez – péče) se musely nastavit do módu 
pomoci a naléhavé péče. Pečujeme o potřebné, je to naše přirozená reakce, reagujeme na bolest, dokážeme 
vnímat potřeby, a to nás vede k nějaké reakci pomoci. Už měsíc se snažíme pomáhat lidem z Ukrajiny. 
Jsme nyní v situaci, která je pro většinu z nás nová, neznámá, a může vyvolávat úzkost a strach. Ocitáme 
se právě ve stavu, který odkrývá naše slabá místa, ale také naše přednosti. Právě teď, když se všichni 
odkrýváme ve své přirozenosti, se od nás očekává bezpodmínečné přijetí a vzájemná tolerance. Pokusme se 
o to, aby tyto cnosti mezi námi zůstaly i přesto, že okolí už bude prosazovat jiné myšlení a názory.  

Teď již k samotnému dění. Následující den po začátku války jsme jednali o tom, jak nejlépe potřebným 
pomoci. Jednou z možností pomoci bylo rozšíření kapacit stávajících služeb SKP, ale to nebylo legislativně 
možné u všech SKP. Rozhodnutí ohledně pomoci lidem z Ukrajiny muselo přijít co nejdříve. Proto 
využíváme to, co už máme k dispozici. To znamená areálů rekreačních středisek Poušť a Veselka, později 
se vyskytla také možnost využití dalšího objektu – Dekonta a.s. nabídla svůj rekreační objekt ve Vojnově 
Městci, s tím, že se bude významně podílet i na financování provozu. 

Co všechno takové rozhodnutí znamenalo? Především velké množství práce, obětavosti a nasazení. 
Pokusím se Vám zprostředkovat seznam činností, které bylo potřeba co nejrychleji zrealizovat.  
Nejsou zde uvedeny všechny činnosti, pokusil jsem se však uvést to nejdůležitější: 

• zřízení týmu lidí podílejících se na začátku realizace služby; 
• zasíťování zdravotnických a zdravotních potřeb (zasíťování služeb - praktický lékař, pediatr, 

vybavení lékárničky v místě poskytování ubytování);  
• komunikace s městskou samosprávou a schválení našeho záměru z její strany, navázání vztahu 

a spolupráce s místní infrastrukturou; 
• vztah s místní potravinovou bankou v Českých Budějovicích – zde probíhá neustálá 

komunikace, ale přes veškerou snahu vždy na potřeby lidí z Ukrajiny reagovat nemohou; 
• dovybavení zařízení - zařízení jsou vybavená především pro letní provoz, z tohoto důvodu jsme 

ho museli dovybavit i pro provoz v topné sezoně a přizpůsobit prostory i pro malé děti  
a kojence; 

• zajištění převozu většího počtu lidí z místa ubytování do Krajského centra v Českých 
Budějovicích – spolupráce je realizována bezplatně s městem Bechyně a neziskovou organizací 
CHEIRON z Tábora (je potřeba si uvědomit, že pro tak velký objem lidí máme omezené 
dopravní prostředky); 

• zajištění registrace lidí z Ukrajiny na Úřadu práce; 
• zajištění komunikace mezi Českou republikou a Ukrajinou z důvodu udržení kontaktu  

s blízkými na Ukrajině; 



• sociálně právní poradenství; 
• zajištění sociální a emocionální stability. 

Toto je jen základní výčet našich aktivit. Záležitostí, kterým je potřeba se neustále věnovat, je samozřejmě 
ale daleko více.  

Jak to celé funguje? 

Původně jsem chtěl využít nabízenou cestu přes platformu pomoci, kterou nabízí ČR, ale dlouho 
nereagovali, a my už jsme byli připraveni přijmout první lidi z Ukrajiny. Proto jsem se rozhodl využít 
způsob příjmu rodin z Ukrajiny tzv. „po své ose“. Našel jsem skupinu plzeňských ukrajinských 
podnikatelů, kteří mají velký přehled a rozsah kontaktů (přes 18 000 kontaktů) na lidi z Ukrajiny a jsou 
schopni rychle reagovat na aktuální potřeby postižených rodin. Dokáží zařídit převoz lidí  
z vybombardovaného místa do Plzně a následně dopravit tyto rodiny na naše místa. Převoz si financují 
sami a jsou vděční za naši podporu a pomoc. Spolupracují také s Magistrátem města Plzně. 

A jaká je současná situace?  

V současné době je v objektech Poušť a Veselka ubytováno 35 lidí, někteří jsou ještě na cestě. Původně 
jsme deklarovali, že máme ve 3 zmiňovaných objektech cca 100 volných míst k ubytování. Vycházeli jsme 
z kapacity, kterou nabízíme při našich letních pobytech. Praxe ale ukázala, že tento objem musíme snížit, 
a to především s ohledem na to, že do zařízení přicházejí různě početné rodiny, a proto není možné 
obsadit všechna lůžka. Například chatku, která má kapacitu 4 lůžka, není možné obsadit tříčlennou 
rodinou a ubytovat k této rodině někoho jiného (cizího). Využití plné kapacity si dokážu představit jen  
v případě, že bychom věděli, jak dlouho tato situace bude trvat. Chci, abychom pro tyto lidi vytvořili 
místo podobné jejich domovu, to vnímám v současné situaci jako prioritu.  

Velké díky, vedle mnoha ostatních, patří zejména Zdeňku Neužilovi, který se stará o provoz na Veselce, 
Bohoušovi Opočenskému, který zajišťuje provoz na Poušti, a Janu Procházkovi, který ho na Poušti dle 
potřeby střídá.  

V týdnu od 28. 3. 2022 bychom chtěli otevřít prostory ve Vojnově Městci. Museli jsme posunout termín 
otevření kvůli realizačnímu týmu, který bohužel onemocněl Covidem-19. Mojí touhou je toto místo 
obsadit dětmi z dětského domova, který byl zničen ruskou armádou. Prostory jsou pro tento záměr 
vhodné. 

Co bude dál? 

Cílem našeho snažení je, aby se lidé, kteří u nás našli domov, začali postupně osamostatňovat.  
To znamená najít si zaměstnání, začlenit děti do našeho vzdělávacího systému a následně nalézt 
samostatné bydlení. Toto už se pomalu, ale jistě děje. Na Veselce má už jeden muž zaměstnání  
a v Bechyni pan starosta přislíbil zaměstnat ženy z Pouště v Technických službách města Bechyně. 



Co se může stát? 

To samozřejmě není možné predikovat, ale pokud se podaří vize začlenění těchto lidí na trh práce  
a nalezení následného vlastního bydlení, budeme zase na začátku a budeme moci přijímat další nové 
potřebné lidi. Nebude už to ale stejná situace, protože už budeme mít nějaké zkušenosti. Stále ale budeme 
potřebovat na jejich začátky finanční prostředky. Ve velké většině k nám totiž přicházejí lidé, kteří nemají 
téměř nic. 

Děkuji Vám za podporu modlitební, morální i finanční.  

Bez Vás bychom nemohli pomáhat, a proto pomáháte s námi! 

Za Diakonii ECM, v Plzni dne 24. března 2022 
Karel Nyerges 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselka — v bezpečném zázemí, po dvou tisících ujetých kilometrů 



▉   Aktuální stav sbírky 

Transparentní účet u Fio banky (CZK) 

K zajištění výše zmíněné pomoci slouží i finanční prostředky, které shromažďujeme na transparentním 
účtu „Pomáháme Ukrajině“ — 2602129572/2010.  

 

Stav ke dni 26. března 2022:  Ode dne otevření 24. 2. 2022 na účet  
dorazilo celkově 422 256 Kč, vydáno bylo dosud 315 000 Kč  
(pomoc uprchlým zde v Česku + humanitární pomoc přímo na Ukrajinu ve spolupráci  
s rusky mluvícím sborem Praha 2 – Agapé), aktuální zůstatek činí 107 256 Kč. 

Všem dárcům velice děkujeme! 

Novinka: Od úterý 22. března je na našich webových stránkách www.umc.cz zprovozněna platební 
brána provázaná s tímto účtem, pro možnost komfortní platby v korunách (česká mutace) a dolarech  
a eurech (anglická mutace). 

Nahlédnutí na účet naleznete zde  

Dary ze zahraničí 

Naše velké poděkování míří i zahraničním dárcům!  

Přes biskupskou kancelář naší Centrální konference již dorazila pomoc zahraničních  
metodistických sborů i jednotlivců ve výši 16 440 dolarů, na speciální USD účet  
dorazilo 975 dolarů. Dohromady se tedy v přepočtu jedná o cca 391 837 Kč.  

Kontakty s našimi církevními partnery a přáteli v zahraničí se zabývá misijní koordinátorka,  
sestra farářka Jana Křížová, za což jí patří velké díky! 

http://www.umc.cz/
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2602129572


 

Způsob nakládání s finančními prostředky  
na transparentním účtu i dary ze zahraničí:  

• Priority využití prostředků reagují na měnící se a vyvíjející se situaci. Vzhledem 
k obtížné predikci dochází v pravidelných intervalech k upřesňování strategie  
— se zvláštním zřetelem na efektivitu i udržitelnost naší pomoci — I vzhledem 
k závazku, který jsme na sebe vzali ve vztahu ke konkrétním lidem v našich zařízeních, 
a jejich důvěře v nás vložené.   

• Hlavní prioritou je pro nás nyní zajištění a udržení pomoci těm, kteří se již svěřili do 
rukou naší Diakonie, farností i středisek, a rozšíření a kontinuita této pomoci. 
Nezapomínáme ani na přímou humanitární pomoc směřující na Ukrajinu, kde 
považujeme za důležité efektivně využít synergie s naší rusky mluvící farností  
a přímých kontaktů na Ukrajinu i znalosti místního terénu.    

• Na základě dosavadního reálného provozu probíhá vyčíslování nákladů na provoz 
uprchlických zařízení zřizovaných Diakonií. Výhledově zatím očekáváme provoz těchto 
zařízení minimálně po dobu následujícího půl roku. I kdyby válka skončila ihned, 
obnova Ukrajiny i potřeba uprchlých setrvat v zahraničí potrvá delší dobu. 

• I s tímto zřetelem převádíme část prostředků přímo do Diakonie ECM — na 
operativně vyčleněný účet vyhrazený pro zajištění provozu našich uprchlických 
zařízení, a pro možnost dlouhodobějšího plánování a organizace této pomoci. 

• Diakonie ECM se snaží využít též veškerých aktuálních možností finanční podpory 
uprchlým před válkou ze strany státu. I přes vládní mediální obraz zatím ne vše 
funguje tak, jak je deklarováno. Diakonie se též snaží o provázání našich zařízení  
s příslušnými městskými samosprávami a získání jejich hmotné i nehmotné podpory.  

• Naše farnosti i střediska křesťanské pomoci nezištně a operativně reagují na potřebu 
pomoci v místě jejich působení. Jedná se i o farnosti, které samy o sobě obtížně 
hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. V jejich pomoci uprchlým před válkou je tedy 
bude nutné též střednědobě i dlouhodobě podpořit.  

• Konkrétní finanční toky a využití finančních prostředků momentálně schvaluje ředitel 
Diakonie ECM spolu s předsedkyní Rady oblasti ECM a vedoucím kanceláře Rady 
oblasti ECM. Kontaktní osobou pro shromaždování případných žádostí farností, 
sborů a středisek křesťanské pomoci o finanční podporu v rámci transparentní sbírky 
je sestra Blanka Šimková — blanka.simkova@umc.cz  

mailto:blanka.simkova@umc.cz


 

• Veškeré vybrané prostředky jsou účelově vázány na pomoc Ukrajině. Kdyby nastala 
neočekávaná příznivá situace a nebylo zapotřebí dále financovat pomoc zde v Česku 
ani humanitární zásilky, jakékoliv případné zbylé finanční prostředky by ve spolupráci 
s ukrajinskou metodistickou církví šly přímo na obnovu Ukrajiny. 

• Děkujeme Vám za Vaši důvěru, se kterou nám svěřujete své finanční prostředky 
pro pomoc potřebným. V této i pro nás nové situaci se snažíme se o co 
nejefektivnější i promyšlenou pomoc s dobrým a rychlým výsledkem. Děkujeme též 
za Vaši shovívavost při postupném upřesňování a ladění nastavených procesů  
a hledání nejefektivnější formy pomoci. 

Vaší důvěry si velmi vážíme. 

Pro případné dary ze zahraničí na naši pomoc ukrajinským uprchlíkům  
jsou čtyři možné cesty: 

 platební brána v USD a EUR na anglické verzi našich webových stránek www.umc.cz  

 Zaslání daru na náš český transparentní účet u Fio banka a.s.,  
zahraniční měna bude přepočítána bankou na koruny.  
Identikace účtu:  IBAN: CZ10 2010 0000 0026 0212 9572    
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

 Zaslání daru skrze kancelář biskupa naší Centrální konference, Dr. Patricka Streiffa.  
V rámci United Methodist Church jde o obvyklý a osvědčený způsob,  
jakým směřuje například podpora v rámci projektu In Mission Together. 

 Zaslání daru na náš USD účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  
vyhrazený výhradně pro pomoc Ukrajině. 
Identikace účtu:  IBAN: CZ04 2700 0000 0013 8741 5749    
BIC/SWIFT: BACXCZPP 

Děkujeme všem, kteří se zapojují do pomoci potřebným jak finančně,  
tak i modlitbami, praktickou pomocí a svým časem a silami! 

uspořádal: Martin Kukla 

http://www.umc.cz/

