
 

 

 

                                                                                                                      22. srpna 2022 

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!  

Milé setry, bratři, milí přátelé.  

Jarda Špaček mi telefonoval na začátku léta. Neviděli jsme se už pár let. Jen zběžně jsem věděla od 

svého muže, jak se odvíjí Jardův život po té, co jsme se odstěhovali z Plzně. Jarda se doslechl, že také 

ECM v ČR pomáhá lidem prchajícím z Ukrajiny, organizuje a přispívá na humanitární zásilky na 

Ukrajinu, hledá další možnosti, jak pomoci. Proto se Jarda ozval a přivedl s sebou do kanceláře našeho 

ústředí v Ječné pana Víta Samka. Vít Samek je zdravotnický záchranář a publicita, který po vypuknutí 

války na Ukrajině organizuje a sám jezdí do válečné zóny. Možná pana Víta Samka znáte z kritických 

článků týkajících se veřejné záchranné služby, možná z kurzů první pomoci, z jeho Facebooku, nebo 

o něm dnes čtete poprvé. 

Přečtěte si, jeho svědectví a jeho poděkování. Sty tisíci jsme přispěli na pořízení taktických lékárniček, 

které používají na frontě bojující ukrajinští vojáci.  

Ivana Procházková 

▉   Svědectví a poděkování Víta Samka  

Nejvážnější Metodisté! 
 

Věnovali jste Operaci Kyseláč (Vít Samek, 

Jaroslav Špaček a další) 100.000 Kč. Nakoupili 

jsme za ně kompletní obsah taktických lékáren. 

Obsahují mimojiné turniket, popáleninový 

obvaz, izraelskou bandáž, taktické nůžky, 

dekompresní jehlu a další vybavení. Každý 

ukrajinský voják nosí přesně takovou. A věřte, 

že je používají a zachraňují si tím životy.  

 

Už jsme se bavili s nejedním vojákem, který je 

pacientem První dobrovolnické chirurgické 

nemocnice, kde pomáháme. Všichni jsou naživu 

mimojiné právě proto, že prvotní ošetření 

provedli sami sobě pomocí právě takových 

taktických lékáren.  
 



Zasílám pár fotek – na prvních kompletujeme lékárny s naším ukrajinským přítelem Bohdanem  

a Volodymyrem, na poslední vidíte lékárnu zakoupenou za vaše peníze, kterou drží chirurg jednoho 

batalionu v Krematorsku. Ano, už jsou na frontě. Funguje to. 

 

Zároveň vás prosíme o další spolupráci. Naši ukrajinští přátelé Roman a Ruslan, vynikající ortopedi-

traumatologové, nás poprosili o převozovou sanitku pro Charkovský ortopedický institut, který se 

 v současnosti stará z 80% o zraněné ukrajinské vojáky. Převozová sanitka bez vybavení, jen s lůžkem 

je přesně to, co potřebují, neb se jedná o nemocnici pavilonového typu a sanitka bude sloužit pro 

převoz pacientů v rámci areál. Tuto sanitku bychom do Charkova osobně odvezli a předali přímo 

řediteli této instituce. 

 

Děkujeme za spolupráci a věříme, že vás to s námi baví nejméně tak, jako nás s vámi. 

 

S úctou, 

Vít Samek, Jaroslav Špaček 
 

 

▉   Aktuální stav sbírky 

K  zajištění výše zmíněné pomoci slouží i finanční prostředky, které shromažďujeme na 

transparentním účtu „Pomáháme Ukrajině“ — 2602129572/2010. Na našich webových stránkách 

www.umc.cz naleznete platební bránu provázanou s tímto účtem pro možnost komfortní platby 

v korunách (česká mutace) a dolarech a eurech (anglická mutace). Nahlédnutí na účet naleznete zde. 

  

Stav ke dni 2. června 2022:  Čeští i zahraniční dárci dosud zaslali dohromady  

3 360 950 Kč, vydáno bylo zatím 1 429 495 Kč.  

24 % z této částky směřovalo na humanitární pomoc přímo na Ukrajinu, 

76 % na pomoc uprchlým před válkou zde v Česku — ať už v našich zařízeních,  

či ve farnostech i střediscích křesťanské pomoci.  

Všem dárcům velice děkujeme! 

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. Případné žádosti farností, sborů a středisek 

křesťanské pomoci o finanční podporu v rámci transparentní sbírky prosím zasílejte 

na  pomahame.ukrajine@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 výsledkem.   

Vaší důvěry si velmi vážíme. 

mailto:pomahame.ukrajine@umc.cz


Děkujeme všem, kteří se zapojují do pomoci potřebným jak finančně,  

tak i modlitbami, praktickou pomocí a svým časem a silami! 

uspořádala: Světlana Mašková 


