
Sbírka pro ukrajinské matky s dětmi 
 
     Již několik týdnů probíhá válka na Ukrajině. Situaci s obavami sledují nejen dospělí, 
ale i děti. Soucítí s těmi, kdo zůstali v zemi původu, i s těmi, kdo našli dočasné útočiště 
v České republice. Jedná se především o maminky s dětmi, které si stihly sbalit jen 
základní věci a vyrazily do neznáma.  
 
     Žáci 4. třídy se rozhodli ukrajinským dětem zpříjemnit pobyt a uspořádali sbírku 
hraček. Dne 5.3.2022 paní třídní učitelka Renáta Dorociáková přivezla do 
Havířova velké množství hraček, knih, pastelek, polštářků, kancelářských potřeb, 
omalovánek, sladkosti, puzzle,...  Dárky jsem osobně předala dětem ubytovaným v 
zařízení Ministerstva vnitra. Děti měly obrovskou, nepopsatelnou radost a já byla velmi 
dojatá. Většinu dárků si děti rozebraly a zbytek je připraven pro nově příchozí.   
 
     Ani žákům ostatních tříd ZŠ Sedliště nebyla situace ukrajinských maminek s dětmi 
lhostejná. Proto se sešel školní parlament pod vedením paní asistentky Kateřiny 
Mikušové, který rozhodl o uspořádání celoškolní potravinové sbírky.     
Tentokrát se v úterý 29.3.2022 do Havířově osobně vypravil pan ředitel Mgr. David 
Hubeňák. I jeho vozidlo bylo naplněno až po strop. Věci jsem tématicky rozdělila              
a nadílka mohla začít.  
 

Menší děti byly nadšené z pastelek, omalovánek, sladkostí a bublifuků. Starší slečny 
a kluci dostali úžasné voňavé sprchové gely a školní potřeby. Maminky odcházely se 
zásobami mouky, rýže, oleje, těstovin, cukru, kávy, čajů, konzerv, sirupů, kakaa, medu, 
… S nadšením si vybíraly ručníky a voňavou hygienu. Spoustu produktů dostaly 
maminky novorozenců a batolat, ať se jednalo o hygienu, croksy, hračky či 
přesnídávky. Nikdo neodešel s prázdnou, dostalo se na všechny.  
 
Chtěla bych moc pochválit pořadatele sbírky, děti, rodiče a přátele školy za opravdu 
potřebné, praktické dary. Dovolte mi vyřídit velké poděkování ukrajinských maminek a 
babiček, ubytovaných v našem středisku. Sbírka měla obrovský úspěch. Díky vám 
ukrajinské děti poprvé ochutnají český puding. Doufám, že můj návod na přípravu 

maminky pochopily 😊  

 
Ještě jednou velké poděkování všem. Vážíme si toho, že vám osud Ukrajinců není 
lhostejný. Vaše dárky vyvolaly radost, nadšení a úsměv na tváři mnoha maminek a 
dětí.  
Přeji vám všem hodně zdraví a pohody. 
Lenka Winklerová, organizační pracovník Pobytového střediska Havířov  
 
 


