
Vážené paní starostky, vážení páni starostové, 

Putin se zachoval jako terorista. Rusko napadlo Ukrajinu. 
 
Dnešní e-mail Vám píši po mimořádném jednání Senátu, na kterém promluvil 
ukrajinský velvyslanec. Informoval nás o tom, jak probíhají boje, že byly zasaženy 
domy, kde žili civilisté. Začala válka. Senát se jednotně připojil k Poslanecké 
sněmovně, odsoudil útok a volá po jasné reakci evropských států. 
Jako starosta Moravského Krumlova z vyprávění vím, jak zní ruská děla. Důsledky 
toho, že Rudá armáda srovnala město se zemí, jsme řešili ještě v loňském roce, kdy 
skončila oprava dvou ulic, jejichž dlažba pamatovala pásy tanků. Hrůzy války 
poznamenají zemi a lidi na desítky let. Proto zasílám tuto výzvu starostům našeho 
regionu ke spolupráci a koordinaci pomoci Ukrajincům. Dáváme dohromady pomoc ve 
třech oblastech: 
 

 volné ubytovací kapacity, kdyby bylo potřeba ubytovat rodinné příslušníky 
pracovníků z Ukrajiny, 

 možnosti zajistit dopravu např. z Polska či Slovenska, 
 finanční pomoc, kterou bychom přes transparentní účet společně zaslali na 

některé z kont neziskových organizací. Využít můžete například tyto neziskové 
organizace: 

o Červený kříž: Přispět můžete na Fond humanity Českého červeného 
kříže na číslo účtu 333999/2700 s variabilním symbolem 1502, popř. 
dárcovskou SMS nebo on-line platbou. 

o Sbírka Charity ČR: Sbírku můžete podpořit na webových          
stránkách organizace, na účet 55660022/0800 s variabilním 
symbolem 104, nebo zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve 
tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS 
CHARITASVET 90. 

o Dary přímo pro ukrajinskou armádu na účet centrální banky: Příspěvky 
na účet UA843000010000000047330992708 lze zasílat v cizích 
měnách (eurech, dolarech či librách) nebo přímo v ukrajinských 
hřivnách. 

o Sbírka SOS Ukrajina Člověka v 
tísni: https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove?amount=1000&ac
countId=7 

 

Své nabídky pište na mail tretinat@senat.cz. 
Nenecháme se zastrašit. Agresorovi se patří říct ne. Ukrajince v tom nenecháme 
- všichni víme, jak obětavě tady tvrdě pracují, aby drželi svoje rodiny, které mají na 
Ukrajině. Teď musíme pomoci těm, kteří utíkají před válkou.  
Vladimír Putin zavlekl Rusko do války. Vyslovil celou řadu výhružek, které směřoval i 
na nás, my sovětskou okupací známe a ruského medvěda se nelekneme. 
 

Váš 
 

Tomáš Třetina, senátor  
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