
 
 
Vážení přátelé v Rotary a v Rotaractu, milí spoluobčané, podnikatelé, 

 

válka zuří v Evropě od 24. února. U našich přátel na Ukrajině vede k velkému lidskému 

utrpení, které se rozšíří v následujících dnech a týdnech, s dosahem na nejbližší evropské 

sousedy. Válka nás všechny zanechává ohromené a smutné. Téměř každou minutu se k 

nám dostanou nové zprávy a situace nás nutí reagovat osobně i rotariánský. 

 

Dne 25. 2. 2022 jsem osobně převzal záštitu nad organizováním pomoci D 2240 pro 

Ukrajinu. Ve stejný den jsem jmenoval Františka Sisku z RC Košice Classic 

koordinátorem pomoci. Monika Kočiová z RC Košice, koordinuje zahraniční pomoc. Z 

informací z ukrajinské hranice se denně dozvídáme o aktuálních potřebách uprchlíků. 

Intenzivní je kontakt na Rotary kluby na Ukrajině. Zapojilo se několik distriktů v Evropě s 

nabídkou materiální a finanční pomoci. Příkladné nasazení a nezištnou pomoc prokazují 

naše Rotary a Rotaract kluby. Přibývají nabídky na dodávky léků, hygienických potřeb, 

potravin, ubytování a jiné humanitární pomoci. Množství klubů v distriktu přehodnotilo své 

projektové priority ve prospěch pomoci obětem této strašné tragédie. 

 

Rotariáni Distriktu 2240 s pomocí pěti vytvořených komisí zabezpečují pro Ukrajinu 

dodávku potřebného materiálu: 

 

1. Zdravotnického, pro potřeby pomoci uprchlíkům na obou stranách hranic, 

jednotlivých nemocnic (Užhorod, Mukačevo, Charkov, Čerkasy) a zdravotnické 

potřeby  

2. Potravin, hlavně trvanlivých, ve velkém množství 

3. Jných materiálů, potřebu a skladbu materiálu operativně získáváme: 

 



- na slovenské straně přímo od starostů pohraničních obcí Ubľa, Vyšné Německé, a 

Slemence. 

- na ukrajinské straně přímým kontaktem na Vojenskou administraci Zakarpatské oblasti 

a primátora města Užhorod a Lvov. 

Vývoz zakoupeného materiálu je zajištěn kamionovou dopravou, přímo do centrálního 

skladu Vojenské administrace Zakarpatské oblasti v Užhorodě. 

 

Na podporu pomoci ukrajinským uprchlíkům jsme zřídili účet: 

 

IBAN: SK03 1100 0000 0029 4112 4258 

Název účtu: Rotary klub Košice 

Vlastník účtu: Rotary klub Košice Classic 

                       Hotel Slávia, Hlavní 63 

                       040 00 Košice 

                       Slovensko                         

Banka 

SWIFT: TATRSKBX 

Název banky: Tatra banka, a.s. 

Adresa banky: Hodžovo náměstí 3, 811 06 Bratislava 1 

Kód země: SK 

 

Jako součást jedné z největších humanitárních organizací na světě jsme mír postavili do 

centra naší globální mise. Připojujeme se k mezinárodnímu společenství ve výzvě k 

okamžitému příměří, stažení ruských sil a obnovení diplomatických snah o vyřešení 

tohoto konfliktu prostřednictvím dialogu. 

 

Děkuji předem všem, kteří se k této výzvě jakoukoliv formou připojí. 

 

Jaroslav Šuranský, 

guvernér distriktu 2240, Česká republika a Slovenská republika 


