
 

 

Obyvatelé Ukrajiny se na válkou dotčených územích potýkají s nedostatkem vody, tepla a elektřiny. 
Ostřelování měst a civilních objektů pokračuje, boje trvají už desátý měsíc. Solidarita s Ukrajinou slábne, 
ale lidé v ní potřebují pomoc ještě snad více než dříve – blíží se zima. Ani my nejsme v jednoduché situaci 
kvůli zdražování energií, potravin, inflaci, přesto můžete-li pomoci, pomozte.  

Organizací pomáhajících Ukrajině je mnoho, jsou ale i jednotlivci, kteří ve svém volném čase na Ukrajinu 
sami převážejí potřebné věci, protože nechtějí nečinně přihlížet a vidí, že jejich pomoc má smysl. Jedním 
z nich je  

Tomáš Knapek, který spolupracuje s organizacemi One Heart a ukrajinský Červený kříž 
a pravidelně ve svém volném čase dováží na Ukrajinu potřebné věci do dobrovolnického centra Volunteer 
Centre „Puzzle“ ve Lvově, odkud je pak přepravují na frontové území.  

Na Ukrajinu pojede letos ještě 14. 12. 2022  

Chcete-li pomoci, můžete do 12. 12. 2022 přinést:  

- deky, spacáky, karimatky, vařiče, polní lopatky, ešusy, čelovky, powerbanky, baterky, 
baterie, kanystry, prodlužovačky, elektrocentrály, pumpičky 

- zdravotnický materiál – zejména obvazy, elastická obinadla, náplasti, trojcípé šátky, 
zaškrcovadla, léky na všechno, na bolest, masti na popáleniny, vitamíny, dezinfekce, 
izotermické fólie 

- oblečení pro děti i dospělé - zimní rukavice, ponožky, čepice, pracovní rukavice, teplé 
oblečení 

- trvanlivé potraviny, které je možno konzumovat bez vaření - výživa pro děti, konzervy, 
sušenky, energetické tyčinky, káva, čaj, cukr  

- hygienické potřeby pro ženy, pleny pro děti, zvlhčené ubrousky, mýdla apod. 

Kam? 

- do sálky fary v Orlové – Městě, Lidická 770, nejlépe po domluvě nebo Renátou Olšarovou 
(mob. 732 868 499), příp. s p. farářem 

- do obchůdku U Julky na faře v úterý v době od 13:00 do 15:00 hod 

 

Pro pomoc na další cestu v příštím roce pak také: 

- na místech, kde budeme rozdávat Betlémské světlo – 18. 12. a 22. 12. 2022 před DKMO 
- v kostele 25. 12. a 26. 12. 2022 v době od 14:00 do 17:00 hodin, v době prohlídek betléma 

 

BLIŽŠÍ INFORMACE – RENÁTA OLŠAROVÁ, MOB. 732 868 499 



 

 
 

Tomáš Knapek 

pochází z Valtic, žije v Praze, je arboristou a arboristiku studuje na Mendelově univerzitě v Brně. 

Poprvé odjel na Ukrajinu v březnu 2022, aby pomohl lidem dostat se do bezpečí. Na polsko-ukrajinské hranici 
pomoc nepotřebovali, tak pokračoval dál až do Lvova. Jel tam, aniž by se s někým domlouval, pouze 
s cedulkou na autě “Odvoz zdarma na hranici”, kterou mu v ukrajinštině napsal ukrajinský manželský pár, 
prchající před válkou, protože Tomáš sám rusky ani ukrajinsky neumí. 

Ve Lvově nabídl ukrajinskému Červenému kříži, že bude vozit ženy a děti na polskou hranici. Nejdříve mu 
nevěřili, ale pak začali spolupracovat. Vozil uprchlíky k polským hranicím, každý den najel 700 km. Pak začal 
spolupracovat i s izraelsko-ukrajinskou organizací One Heart, pro které vozil uprchlíky nebo dobrovolníky, 
kam bylo potřeba.  

Po prvním týdnu na Ukrajině viděl na vlastní oči výbuch ve Lvově, což ho utvrdilo v tom, že jeho pomoc je 
tam opravdu potřebná, a rozhodl se na Ukrajinu vrátit. Autobusová doprava je drahá a mnoho lidí se snaží 
na uprchlících vydělat - to byl další důvod, proč chtěl pomáhat.  

Od té doby jezdí na Ukrajinu tak často, jak je to v jeho silách. Cesty financuje z vlastní kapsy, vrací se domů, 
aby vydělal nějaké peníze a zajistil potřebné věci pro lidi, kteří tam potřebují pomoc. Věci získává 
od jednotlivců, firem nebo různých organizací, kteří chtějí pomoci. Spousta lidí Tomášovi začala pomáhat 
i s financováním jeho cest. Přispívali mu na pohonné hmoty nebo mu posílali peníze, aby za ně nakoupil, 
co je aktuálně třeba. Pokaždé, když jede na Ukrajinu, snaží se posbírat co nejvíc věcí, které pak přiveze 
do Volunteer Center „Puzzle“, odkud je ukrajinští dobrovolníci dopravují lidem na frontové území. 

 

 



 

 

 

 

 

Volunteer Centre „Puzzle“  https://ne-np.facebook.com › profile 


