Dobrý den pane inženýre,
Ráda bych Vám touto cestou znovu poděkovala za poskytnutí kamionu k převozu humanitární
pomoci a předala zprávu o této akci. Ač to byla cesta velmi náročná, podařilo se nám tuto pomoc
převézt (troufám si říci, že se vybavení do nemocnice jako jediným v ČR podařilo dostat na Ukrajinu).
O tuto cestu byl opravdu velký mediální zájem, živé vysílání poskytla ČT a rádio rozhlas Olomouc,
mimo to také vycházely články v novinách a na internetu. V Třinci jsme naložili kamion kolem 17:00
hod. a přejeli do Paskova, kde už bohužel skončily úřední hodiny. Paní Kostková o nás věděla, přespali
jsme na parkovišti a ráno v 6:30 hod. nám volala. S velikou ochotou sdělila, že už můžeme přijít, že se
nám bude ráda věnovat. Připravili jsme společně dokumenty a dali plomby. Vyjeli jsme asi po 9:
00hod. Dojeli jsme k polsko – ukrajinským hranicím asi kolem 16:00 hod. Radovali jsme se, že je před
námi asi 20 kamionů, to jsme však netušili, že polští celníci nevyvinou příliš nadměrnou aktivitu. Vše
šlo hrozně pomalu, asi tři auta každých 50 minut. K polským okýnkům jsme se dostali cca kolem 22:
00 hod, jelikož se nám nepodařilo naložit v Třinci vše, váha byla nižší a převažovali si nás. Nakonec se
rozhodli i nás odplombovat. I přesto, že jsem namítala, že jsme humanitární pomoc a vezeme použité
věci, zajímali je pytle s plyšáky. A také nám zdůraznili, že oproti Ukrajincům oni jsou v EU. Připadalo
mi to jako pěkná šikana. Snažila jsem se namítat a brblat ☺ Asi to pochopili, protože, když jsme
odjížděli, zmínil se celní revizor řidiči, že se musel takto zachovat. No a konečně k ukrajinským
celníkům jsme dorazili před půlnoci, znovu vyřídit deklaraci kvůli odplombování a nové plomby dát.
Ale to už bylo fajn, vše nám zde šlo jako po másle, Ukrajinci milí, nechtěli nic ani zaplatit. V jednu
hodinu ráno jsme skončili a zůstali z důvodu bezpečnosti v celním prostoru. Ráno po 10:00 hodině
jsme vyjeli směr Ivano – Frankivsk na Ukrajinu, tam nás již čekali zástupci Nadvirne a doprovodili na
celní úřad. I přes jejich přítomnost nám trvalo čekání další 4 hodiny, než se celníci rozhodli
odplombovat kamion a povolit vyložení. Do Nadvirne jsme přijeli v osm hodin večer a skládali druhý
den. Veliká radost ze strany Ukrajinců. Velmi si vážili Vašeho řidiče, sama jej moc chválím, cesta s nim
velmi příjemná a bezpečná. O kamion bylo také v Nadvirne postaráno. Po celou dobu byl v uzavřené
firmě a nonstop pod dohledem stráže. Jelikož byl pan řidič panem Dolečkem srozuměn, že má zůstat
do pondělního rána na Ukrajině a pak jet naložit do Polska, vydala jsem se na cestu zpět z Ukrajiny
v pátek, autobusem. Po celou dobu i v mé nepřítomnosti bylo o pana řidiče i kamion postaráno. Je mi
známo, že bohužel ještě dnes stojí na hranicích. Mrzí mě to, ale je to opravdu špatná náhoda, že
zrovna včera uzavřeli vedlejší přechod a všechna auta směřovala pouze k jednomu. Pan řidič byl na
cestu vybaven ☺ a i dnes mu Ukrajinci volali, zda nepotřebuje dovézt jídlo a pití.
Mám na Vás velikou prosbu, jelikož se nám nepodařilo odvézt všechny noční stolky, které jsou moc
krásné (70 ks), a Ukrajinci o ně moc prosí. Mohl byste prosím na jejich odvoz poskytnout ještě auto
cca do 3,5 tuny, popřípadě i s tímto řidičem, který by ochotně jel i bez odměny, jak se vyslovil. Máme
schválené všechny dokumenty a odvoz by byl bez problémů, vědí o nás i celníci a čekají, cca kolem
19.8. Moc Vás o to prosím i z důvodu této zkušenosti a příjemně ač vyčerpaně zvládnuté cesty. Mimo
to se snažím všude o Vaší laskavosti a vstřícnosti podávat informace. Zlatým hřebem této
humanitární akce bude účast zastupitelů Krajského úřadu MK v čele s hejtmanem, náměstkem a
ředitelem, kteří se zde chystají přijet kolem 20. srpna a oficiálně předat tato lůžka a stolky řediteli
nadvirnské nemocnice a starostovi města Nadvirna.
Mám pro Vás noviny s články, nechala jsem udělat fotografie z cesty a vše Vám předám. Zašlu i
odkazy na reportáže.
Ještě jednou Vám moc děkuji
S úctou k Vám
Monika Dudová
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