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R E S O U R C E  G U I D E
ROTARY VIDEOS

SCAN TO SHOP

NEW 2013 Lisbon 
Convention 
Promotion DVD 
719-13 free 
Encourage club members 

to attend the 2013 RI 

Convention in Lisbon, 

Portugal. Includes 

a welcome by 2012-13 

RI President Sakuji Tanaka.

NEW 2012 Bangkok 
Convention 
Speeches DVD Set 
SPEECHES11 $20 
Bring the RI Convention 

to your next club meeting. 

Features key speeches 

from last month’s event 

in Bangkok, Thailand.

NEW Doing Good in 
the World DVD 
978 $10 See how 

The Rotary Foundation 

and its partners are 

achieving sustainable 

results in the areas of 

focus, and learn how 

you can help. 

Membership Video Set 
427 $10 Show new 

and potential members 

what Rotary is all about 

with this two-DVD set. 

Includes Welcome to 
Rotary video, public 

service announcements, 

and segments from the 

Rotary Video Magazine 
DVD collections. 

Rotary Video 
Magazine 
DVD collections 
RVM $15 each Choose from five 

collections, featuring over 50 videos total. 

Topics include polio, water, literacy, and 

more. Perfect for club meetings, orientations, 

and public events.
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ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým 
potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tole-
rantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordi-
nační složkou Rotary distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, 
ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití pod-
léhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví 

odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízejí kultivovaný životní styl 
podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištný-
mi aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého 
působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service Above Self“.

Listujte dál a najdete například: 

Třikrát a pokaždé jinak 
Na distriktní konferenci 2012 v Patincích se tentokrát 

mimořádně představily tři (!) GSE týmy. Proč? To vám 
vysvětlí koordinátor tohoto programu Nadace Rotary 

George J. Podzimek.
Strana 12

Kam kráčíš, Evropo? 
Na tuto otázku hledali odpověď zásluhou RC 
Plzeň dva studenti a hudebníci, kteří se zúčastnili 
mezinárodního semináře RYLA v německém St. 
Marienthalu.
Strana 18

Vzdělání pro vodohospodáře
Představujeme partnerské projekty společenství 

Rotary a IHE – Ústavu pro vzdělávání v oblasti 
hospodaření vodou při UNESCO.

Strana 26

Hotelů je hodně, ale Grandhotel PUPP je jen jeden
Rozhovor s novou členkou RC Karlovy Vary o jejím 
členství v Rotary i její profesi.
Strana 32

Do světové rotariánské rodiny přibyl RC Levice
Po pěti letech příprav byl v Levicích ofi ciálně 

charterován Rotary klub. Aktivity jeho členů za tu 
dobu dosáhly velkého významu i rozměrů.

Strana 34

Propagujte svůj projekt!
Na Světovém kongresu RI v Bangkoku byla 
představena nová internetová aplikace Rotary 
Showcase, která umožňuje mezinárodní prezentaci 
klubových, meziklubových i distriktních projektů.
Strana 39

Názory publikované v tomto časopisu se 
nemusejí shodovat se stanovisky Rotary 
International nebo Nadace Rotary.

Vážené a milé čtenářky, 
vážení a milí čtenáři,

jaro a měsíce květen a červen přinášejí 
novou energii do života, i toho našeho, rotari-
ánského. „Okysličování“ našich aktivit začalo 
workshopem nových klubových prezidentů 
a sekretářů, ve zkratce nazývaným PETS, 
o jehož průběhu jsme informovali v minulém 
čísle, a pokračuje realizací řady nejen huma-
nitárních, ale i společenských a klubových 
outdoorových akcí až po distriktní konferen-
ci, kterou náš rotariánský rok vrcholí. Také 
končí školní rok a s ním další cyklus ročních 
výměnných pobytů středoškoláků. To všechno 
ve zkratce refl ektuje náš časopis, jehož další 
vydání jste právě otevřeli.

Jsem zejména rád, že se k nám do 
redakce dostaly zprávy o přijetí nových klubů 
do velké rodiny našeho společenství Rotary, 
Rotary klubu Levice a Interact klubu Rožňava, 
že prostřednictvím našeho časopisu můžeme 
mezi námi přivítat nové členy a zejména člen-
ky, jak tomu je například v RC Karlovy Vary 
nebo Liberec-Jablonec nad Nisou. 

Na stránkách našeho časopisu informu-
jeme průběžně o velkém množství užitečných 
a prospěšných projektů, tu menších, tu větších. 
Domnívám se, že by o nich měli vědět nejen 
naši čtenáři, ale i další naši spoluobčané, 
široká veřejnost. Využívejme proto všechny 
prezentační možnosti, které máme, klubové 
webové stránky na našem distriktním inter-
netovém portálu, facebookové skupiny, nebo 
nejnověji centrální internetovou databázi 
projektů Rotary, o níž přinášíme informaci na 
straně 39. To jsou argumenty, které utvářejí 
image Rotary na veřejnosti.

Přeji vám, a se mnou celý redakční 
tým a redakční rada časopisu, příjemné léto 
a dovolenou podle vašich představ. 

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor 
ROTARY GOOD NEWS

Svatttttopopopopopo luk K. Jedličkaaaaa
šéfredaktor 

Dobré zprávy, 
dobrým lidem
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Kdykoli mluvíme o rozvoji členské základny, jsme si jistě všichni 
vědomi toho, že uvítáním nového člena v Rotary klubu naše 
úloha teprve začíná. Udělat z nového člena klubu oddaného 

rotariána vyžaduje mnohem vice – a prvním krokem je zapojení nového 
člena do činnosti klubu. 

Každý rotarián v každém klubu by měl vědět, že je nejen potřebný, 
ale že všichni očekávají, že na něj nebo na ni bude spolehnutí. Pro každého 
člena Rotary klubu by se měl v klubu najít nějaký úkol – role, kterou bude 
zastávat. Ostatně proč asi jsme členy Rotary? Chceme přece dosáhnout ně-
jaké změny! Jistě, naše rotariánská služba nebo pomoc nám přináší uspoko-
jení! Ale to přece nestačí k tomu, abychom dávali schůzce Rotary přednost 
každý týden, rok co rok! Teprve vědomí toho, že naše činnost má nějaký 
dopad, že dokážeme měnit život lidí k lepšímu je tím, co nás žene dál, bez 
ohledu na to, že i ostatní nároky si žádají náš čas. A je to právě toto, co 
každého z nás, kdo jsme členy Rotary již dlouho, vedlo k tomu, abychom 
se snažili stát se skutečnými rotariány – těmi, kdo nalézají nové způsoby, 
jak pomáhat jiným a jak přispívat co nejlépe k pozitivním změnám. To činí 
více než cokoli jiného naši rotariánskou službu a pomoc užitečnými. 

Nehledě na to, jak dlouho jsme v Rotary, každý z nás může 
nacházet způsoby, jak se více zapojit do služby Rotary – ať už to je na 

úrovni klubu, distriktu, nebo i nad těmito úrovněmi. Jednou z překrás-
ných příležitostí, jak využít vlastní specifi cké zkušenosti nebo jak 
uplatnit své zájmy na společné práci a způsobem, který vede rotariány 
ze všech částí světa Rotary k dosahování společných cílů, jsou akční 
skupiny Rotary. Jestli se zajímáte o vodu, o hygienu, o poskytování 
malých půjček, nebo o prevenci oslepnutí, jestli se chcete stát dob-
rovolníkem při šíření správné péče o chrup nebo chcete pomáhat při 
kampaních za odběr dárcovské krve – vždy pro to najdete dost příleži-
tostí v některé akční skupině Rotary. A pokud ne, proč se nepustit do 
organizování své vlastní? Více se o akčních skupinách Rotary dozvíte 
na stránce www.rotary.org/actiongroups.

Rotary je a vždy také bylo organizací, opírající se o své kluby. 
Rotary International si neklade za cíl kluby řídit, chce je spojovat, infor-
movat a podporovat. To, čemu a kde zasvětí každý klub a každý rotarián 
své úsilí, to je nepochybně záležitostí každého z nich samotných. Takže 
se řiďte svými ambicemi a vlastní vizí. Nezavírejte oči před obtížemi 
tohoto světa, použijte sílu, kterou vám dává Rotary a hledejte cesty, jak 
obtíže překonávat. Každý z nás může mnohé nabídnout, mnohé může 
dokázat – stačí řídit se heslem Hledejme v sobě, jak pomoci lidstvu – 
Reach Within to Embrace Humanity. ■

SILOU DUCHA HUMANITY 
OBJÍMTE ĽUDSTVO

DOPISY PREZIDENTA RI

POZDRAV KVĚTNOVÝ
PŘEKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU: PETR J. PAJAS, PDG

Více o aktivitách prezidenta RI Kalyana Banerjee naleznete na www.rotary.org/president

V júni nastáva čas, kedy bilancujeme uplynulý rotariánsky rok 
a tiež premýšľame o tom ďalšom, ktorý sa začne čo nevidieť. 
Posudzujeme, čo sme dosiahli a hodnotíme pokrok, vďaka 

ktorému sme sa priblížili k vytýčeným cieľom. V Rotary sa môžeme na 
chvíľu pozastaviť, aby sme zhodnotili svoju činnosť, ale nikdy nesmie-
me zaspať na vavrínoch. Hoci sme už dosiahli významné úspechy, stále 
majme na mysli to, koľko veľa je ešte treba urobiť.

Rok 2011–12 bol obdobím významných pokrokov. Spolu s manžel-
kou Binotou som mal to šťastie navštíviť rôzne časti rotariánskeho sveta 
a vidieť mnoho spôsobov, akými sa rotariáni usilujú o naplnenie motta Si-
lou ducha humanity objímte ľudstvo (Reach Within to Embrace Humanity). 
V Južnom Sudáne sme sa stretli s rotariánmi, ktorí sú odhodlaní zmeniť veci 
k lepšiemu aj napriek obrovským problémom a prekážkam. Humanitárne 
problémy v tejto krajine sú obrovské. Spomeňme jednu z najzákladnejších – 
v súčasnosti Južný Sudán nemá ani jednu funkčnú nemocnicu. Som presved-
čený, že v budúcom roku rotariáni na celom svete poskytnú pomocnú ruku 
našej najnovšej rotariánskej krajine, ktorá každú formu pomoci veľmi uvíta.

V Ugande ma veľmi milo prekvapilo zistenie, koľkí z vládnych 
ministrov a zástancov významných pozícií sú rotariáni, ktorí pomáhajú 

napĺňať ideály Rotary a vnášať ich do každodenného života prostred-
níctvom výkonu ich funkcie. V Káthmandú hlboko na mňa zapôsobilo 
predsavzatie krajín južnej Ázie – Bangladéša, Bhutánu, Indie, Maldív, 
Nepálu, Pakistanu a Srí Lanky, ktoré si vytýčili za cieľ dosiahnuť v ich 
regióne 100% gramotnosť obyvateľstva do roku 2017.

Na Fidži a Vanuatu v južnom Pacifi ku ma dojalo úsilie rotariánov, 
ktorí pomáhajú znižovať úmrtnosť detí a zabezpečovať ľuďom bezpečné 
bývanie. V Abu Dhabi v Spojených arabských emirátoch ma potešilo 
vyhlásenie šejka Nahayana Mubarak Al-Nahayana, ministra vysokého 
školstva a vedeckého výskumu, ktorý uviedol, že v krajine už netrpezlivo 
očakávajú založenie prvého Rotary klubu. V čílskom meste Valdivia, kde 
sme sa spolu s manželkou dostali zatiaľ najbližšie k južnému pólu, na nás 
veľmi zapôsobila práca rotariánov s mentálne postihnutými deťmi.

Zo všetkého najviac nás však pri srdci hrial skvelý pocit zo 
srdečného privítania, ktoré sa nám dostalo po celom svete a zo spoznania 
veľkého počtu rotariánov žijúcich v duchu rotariánskeho ideálu, ktorí 
využívajú vlastný potenciál na to, aby pomohli ľudstvu. Ďakujem vám za 
to, že som mal možnosť slúžiť ako váš prezident a teším sa na spoluprácu 
pri budovaní Mieru prostredníctvom služby (Peace Through Service). ■

POZDRAV JÚNOVY
PREKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU: IVAN BELAN, PDG 

GLOBÁLNÍ 
POHLED

Kalyan Banerjee
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

SILOU DUCHA HUMANITY 
OBEJMĚTE LIDSTVO
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Ve svém komentáři, jímž se generální sekretář OSN 
Ban Ki-Moon obrátil v deníku Wiener Zeitung na 
celou rakouskou veřejnost, vyzval vlastně celý svět 

k tomu, aby bylo maximálně využito dosud příznivého vý-
voje v boji proti dětské obrně a aby se dosáhlo jejího sku-
tečného a defi nitivního vymýcení. Tento komentář otiskl ve 
zkrácené podobě v pravidelném propagačním letáku END 
POLIO NOW Hans Pfarr, člen německého RC Ebingen, PDG 
a koordinátor celé zóny 14 pro otázky PolioPlus. Je v něm 
uvedeno: 

„Je nejvyšší čas jednat. Celé lidstvo musí být s ko-
nečnou platností osvobozeno od jedné z nejzhoubněj-
ších chorob. Boj proti dětské obrně vyhlášený před téměř 
čtvrtstoletím byl stejně ambiciózním a odvážným činem, 
jako úspěšná kampaň za vymýcení neštovic. Dobrá zprá-
va říká: Polio se dnes vyskytuje už jen v Afganistanu, Nigérii 
a v Pákistánu. Naproti tomu ta špatná hlásí, že se blížíme 
nebezpečí stát se obětí vlastního úspěchu, protože dnes 
žije na světě celá jedna generace lidí, kteří nebyli nikdy vy-
staveni nebezpečí této infekce nebo byli proti němu jen 
nedostatečně očkováni. Vypuknutí polia právě za těchto 
podmínek by mohlo mít katastrofální následky. V některých 
částech Afriky usmrtilo propuknutí obrny v roce 2010 celou 
polovinu všech infi kovaných. Okamžitá nouzová opatření 
celosvětového společenství však tuto znovu klíčící epidemii 
naštěstí zastavila (…)

Epidemiologové OSN varují, že by během jediného 
desetiletí mohlo dojít k opakovanému propuknutí a k ochr-
nutí více než jednoho milionu lidí, z toho mnoha dětí (…) 

OSN společně s Rotary International proto urychluje 
svou globální kampaň. Naše zařízení pracují velmi usilov-
ně, aby bylo možné dosáhnout všech dětí, i v uprchlických 
táborech nebo těch, které jsou postiženy přírodními kata-
strofami nebo hladomorem. Pracovníkům působícím na 
přední frontě tohoto boje však nechybí jejich nadšení, ale 
chybí jim peníze. Celosvětová iniciativa za vymýcení dět-
ské obrny má k dispozici jen polovinu prostředků ze dvou 
miliard dolarů, potřebných na vakcíny a na personál. Při-
tom bychom mohli díky těmto dvěma miliardám ušetřit pro 
celý svět do roku 2035 40 až 50 miliard dolarů, jichž bude 
zapotřebí na ošetřování postižených, nemluvě o mnoha ži-
votech, které bychom tak zachránili.“ ■

NEJVYŠŠÍ ČAS 
JEDNAT
Z NĚMČINY PŘELOŽIL 

DOBROSLAV ZEMAN, PDG

Generální sekretář OSN Ban Ki-Moon:

PŘÍŠTÍ CÍL: LISABON
Autor: Susie Ma;
přeložil Dobroslav Zeman, PDG

Rotariáni, kteří se budou v příštím rotariánském roce chy- 
stat na Světový kongres RI, jenž se uskuteční ve dnech 23. 
až 26. června v  Lisabonu, budou mít příležitost seznámit 
se s hlavním městem Portugalska, které je velmi slavné 
a vzrušující, ale i intimní a nenucené. Můžete se tedy těšit:

Na krásné výhledy: město leží při ústí řeky Tajo v horna-
tém regionu, umožňujícím nádherné pohledy na pobřeží 
Atlantiku.

Ulice města stojí za prohlédnutí: půvabné ulice se vinou 
kolem románských katedrál, gotických ruin a klasických 
domů s červenými střechami. Podnikněte své procházky 
buď pěšky nebo cestujte veselou žlutou tramvají. 

Téměř dokonalé počasí: V létě tu svítí slunce nepřetržitě 
a letní teplota se v červnu pohybuje stále kolem 21°C. 

Kulturní pozoruhodnosti Lisabonu mohou soutěžit s kte-
rýmkoliv jiným hlavním městem Evropy. Vypíná se nad 
ním hrad krále Jiřího, který byl kdysi sídlem portugalských 
králů. Odtud ovšem vládli svého času i Římané, Vizigóti 
či Maurové. Při řece Tajo, v místech, odkud odplouvali 
na své objevitelské cesty Vasco de Gama a Ferdinand 
Magellan, stojí památeční věž Belém jako připomínka 
toho, co tato země odkázala světu. Nedaleký klášter sv. 
Jeronýma se pyšní zdobným stylem manuelínské gotiky – 
architektury, typické pro Portugalsko 16. století. 

Výhodné nákupy. Lisabon je levný. Jedna noc ve 
středním čtyřhvězdičkovém hotelu přijde v průměru na 
80 US $, ve srovnání s 96 $ ve španělské Barceloně nebo 
s 205 $ v Paříži. 

K účasti na Světovém kongresu RI 2013 v Lisabonu se 
přihlaste na: www.rotary.org/convention
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ROTARY VE SVĚTĚ
Zajímavé události ze všech kontinentů

4  ŠVÉDSKO

3  BOLIVIE  

Dvacet pět 
procent 

AMERIČANŮ 
ve věku 

25–45 let 
vypije každý 

týden 13 
a více šálků 

kávy. 

DRUHY KÁVY, 
KTERÉ SI DOMA 

PŘIPRAVUJÍ AMERIČANÉ 
VE VĚKU 25 AŽ 45 LET 
(ÚDAJE Z ROKU 2005) 

Sarah Robinson, členka Rotary klubu Old Town v Maine, veľmi 
dobre poznala útrapy pacientov trpiacich na rakovinové 
ochorenie, ktorí kvôli absolvovaniu rádiologickej liečby musia 
prekonávať veľké vzdialenosti. Sama mala neoperovateľný 
nádor na mozgu. Sarah napokon zomrela v decembri vo veku 
26 rokov. Vždy snívala o zriadení priestorov v blízkosti centra pre 
liečbu onkologických pacientov Lafayette Family Cancer Center 
v Breweri, kde by sa títo pacienti mohli bezplatne ubytovať. 
Rotary klub Old Town sa podujal toto jej prianie zrealizovať. 
Členovia klubu sa rozhodli postaviť v ich meste dom a následne 
ho predať, aby získali fi nančné prostriedky na zriadenie centra. 
Výstavba sa začala v októbri, všetky vynaložené prostriedky 
a použité materiály pochádzali zo sponzorských darov a všetky 
práce sa vykonávali na báze dobrovoľnosti. Pozemok venoval 
ďalší člen klubu, Thomas Thornton ml., ktorý medzičasom tiež 
zomrel na rakovinu. Rodinný dom by mal byť dokončený a po-
núknutý na predaj na jar tohto roka.   

V rámci projektu „Pět pro vodu“, zaměřeného na získání pitné 
vody, s nímž započal již v roce 2010 Bill Prost z RC Cape Girar-

deau, Missouri, USA, bylo v poslední době vybudováno 
pět studní v Bolivii. Ve spolupráci se společností Green 
Mountain Coff ee se v rámci této iniciativy prodává za so-
lidní ceny přírodní káva americkým Rotary klubům, které 
jí pak využívají k získávání prostředků pro fi nancování 
svých vlastních projektů. Do projektu je zapojeno na 

300 klubů. Z výnosu z prodeje kávy klubům a díky dal-
ším příspěvkům bylo do projektu „Pět pro vodu“ 

vloženo 184 tisíc US $ na vybudováni studen, 
sloužících více než 50 tisícům obyvatel v ze-
mích, produkujících kávu. 

Rotariáni zo 16 klubov v Taliansku, 
Lotyšsku, Rusku a Švédsku sa zišli 
v septembri na 5. multiklubovom 
pracovnom stretnutí, ktoré organizoval 
Rotary klub Malmö International. Toto 
trojdňové podujatie založili švédske 
a talianske kluby v roku 2006 s cieľom 
združiť rotariánov, umožniť im nadvia-
zať vzájomné vzťahy a dohodnúť sa na 
humanitných projektoch, na ktorých 
sa budú spoločne podieľať. Vďaka 
spomínaným stretnutiam rotariáni 
už spoločne zrealizovali 10 projektov 
v hodnote 142 000 USD. Na spoločnom 
stretnutí v septembri sa zástupcovia 
klubov rozhodli sponzorovať tri projek-
ty na pomoc deťom v Lotyšsku a Rusku.  

3

2
1

GLOBÁLNÍ 
POHLED

Rotary klub Campbell River Daybreak z Britské Kolumbie si 
vzal za cíl  podpořit matematickou gramotnost – schopnost 

porozumět číslicím a číslům a pracovat s nimi – a to 
s využitím výchovného DVD, nazvaného „Moc rád 
počítám“. Pro vytvoření tohoto videa spolupracoval 
s místním školním okrskem a díky grantu, který od 
tohoto okrsku získal, bylo možné celý projekt zafi -
nancovat. Pomocí DVD se učí rodiče, jak mají dětem 
do šesti let pomáhat při využívání matematiky 
v jejich běžném životě. 7 Rotary klubů ze 3 různých 
distriktů si od zmíněného klubu odkoupilo 1 512 
těchto dévédéček a rozdali je zdarma místním 
rodinám. 
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2  USA
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Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP 

do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG, do slovenštiny Ivan Belan, PDG

6  INDIA

V rokoch 
2000 až 2011 

dosahoval 
priemerný 
štvrťročný 
rast HDP 
v INDII 
7,45 %.

1. prosince, tedy v Den boje 
proti AIDS, vystoupala skupina 
horolezců na horu Marghe-
rita Peak, což je nejvyšší vrchol Ugandy v Měsíčním pohoří 
(Monutains of the Moon), aby tak získali 25.000 US $ pro rotariány, 
kteří bojují proti AIDS. Jde o akční tým Rotary, pomáhající africkým 
dětem, které přišly o rodiče v důsledku této nemoci. Výstup byl 
součástí iniciativy, vyvolané australským Rotary klubem Coola-
mon, který si vzal za úkol sehnat do Světového dne boje proti AIDS 
v roce 2012 250.000 $. Tento klub zorganizoval v roce 2007 také 
výstup na Kilimanjaro. 

Na novembrovom zasadnutí Rotary klubu Chandigarh Mid Town 
odovzdal americký veľvyslanec v Indii Peter Burleigh siedme 
štipendium na štúdium v rámci vzdelávacieho programu pre 
ženy-študentky technických odborov, ktorý inicioval taliansky 
Rotary klub Milano Sud-Est. Jyoti Chowdhary, ktorá osirela, keď 
mala sedem rokov, dostane ročné štipendium vo výške 1 000 USD. 
Napriek tomu, že starí rodičia Jyotiu vychovávali zo skromného dô-
chodku, podporovali ju v štúdiu, vďaka čomu dosiahla vynikajúce 
výsledky na nedávnych celoindických prijímacích pohovoroch na 
technické odbory a zaradila sa tak medzi najlepších študentov. Na 
zasadnutí klubu, ktorého sa zúčastnilo 200 rotariánov, Peter Burleigh 
tiež predniesol prejav o významnom raste indického hospodárstva 
s názvom „Ázia zaznamenáva rast – čo to znamená pre USA“. 

Rotary kluby na celom svete vy-
zbierali sumu vo výške 70 000 NZD 
určenú na nákup nového zdravotníc-
keho vybavenia pre pobočku rýchlej 
záchrannej služby St John Ambulance 
v meste Christchurch. Oblasť Christ-
church-Lyttelton vo februári 2011 
zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 
6,1. Pri nešťastí zahynulo viac ako 180 
ľudí a ďalších 1500 bolo zranených. 
Nastupujúci prezident RI Sakuji Tana-
ka odovzdal šek v decembri.

Nekvalifi kovaní dělníci v obci Nakhom 
Pathom, placení jen minimální mzdou, 
nemohou koupit pro své rodiny ani 
ty nejpotřebnější věci, takže více než 
tisíc dětí v této oblasti ve věku 5 až 
16 let nemá na svou cestu do školy 
ani boty, ani ponožky. Díky pomoci 
zahraničních dárců získal Rotary klub 
Pra Pathom Chedi dostatek prostředků 
k tomu, aby tyto předměty nakoupil 
pro více než 500 školáků.
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DISTRIKTNÍ 
AKTIVITY

TOMÁŠ LANG
GUVERNÉR DIŠTRIKTU 2240 PRE OBDOBIE 2011/2012

ČLEN RC NOVÉ ZÁMKY

Čím Tvůj život obohatilo členství v Rotary klubu?
Predovšetkým poznaním nových ľudí, ktorých aktivita v iných 
profesiách mi bola väčšinou známa aj predtým. Tu som ich spoznal 
z inej stránky ako ľudí, okrem svojich každodenných slastí i starostí 
majú aj iný ľudský rozmer: sú ochotní niečo urobiť nielen pre svo-
jich bezprostredne blízkych, ale aj pre svojich blížnych. Sú ochotní 
vynaložiť nesmierne veľa úsilia, času a dobrej vôle, aby pomohli na 

to odkázaným. V tých, ktorých som dovtedy bližšie alebo častejšie 
nekontaktoval, som získal nových priateľov, ktorí vo svojej profesii 
podávajú neuveriteľné a obdivuhodné výkony, vo svojom súkromnom 
čase konajú ako stelesnenie biblickej zásady „konaj tak, ako chceš, aby 
iní konali s tebou“.

Jakou roli hraje ve Tvých rotariánských aktivitách rodinné zázemí?
Nesmierne dôležitú. Už v prvom momente, pred tromi rokmi, keď mi 
vtedajší predseda Nominačnej komisie PDG Ivan Belan tlmočil návrh 
uchádzať sa o post guvernéra D2240, som si uvedomil: toto predsa nie 
je možné vykonávať ako osamelý bežec. Moje prvé rozhovory o tomto 
s mojou manželkou Agnesou boli v znamení: bez Teba, Tvojho súhlasu 
a podpory to nie je možné, neprichádza do úvahy. Spolu sme sa vybrali 
na návštevu Ivanovej rodiny a zovrubne sme ich spovedali, s čím guver-
nérska služba chodí. Veľa sme sa dozvedeli, ale asi nie všetko, to by ani 
nebolo možné. Svoj súhlas – skôr náš súhlas – som si dovolil tlmočiť, 
hoci s obavami, len po súhlase manželky.

Spolu sme zažili veľkolepý zážitok vstupu do veľkého rotarián-
skeho prostredia v San Diegu, potom na Svetovom zhromaždení v New 
Orleans. Stretnúť a poznať ľudí z vyše 530 dištriktov, z dvesto štátov 
a nespočetných národov bol a zostane zážitok nezabudnuteľný. Odvtedy 
udržujeme s mnohými novými priateľmi kontakt osobný i korešpon-
denčný. Obojstranne šťastné a nezabudnuteľné bolo opakované stretnu-
tie s prezidentom RI Kalyanom Banerjee v marci t.r. v Maďarsku, nie 
menej úprimné bolo stretnutie našich manželiek Binoty a Agnesy. Že 
Agnesin darček pre Binotu bola ručne maľovaná šatka, ktorú vyhotovila 
aj s venovaním naša vnučka Veronika, bolo viac než symbolické.

GUVERNÉRSKY GLOSÁR

Primátor města Nové Zámky Gejza Pischinger (vpravo) předává 
Tomáši Langovi Pamětní medaili města. 
(Foto: Svatopluk K. Jedlička)

Poděkování Tomáše Langa za obětavou podporu patřilo jeho 
manželce Agnese. 
(Foto: Svatopluk K. Jedlička)

SLUŽBOU K PRIATEĽSTVU 
BEZ HRANÍC
Na tomto místě uvádíme pravidelně 
glosy a zamyšlení právě sloužícího 
guvernéra distriktu. Tentokrát jsme 
této pravidelné rubrice dali trochu jinou 
podobu. U příležitosti konce funkčního 
období a zejména u příležitosti oslavy 
70. narozenin jsme guvernérovi Tomáši 
Langovi, PhD položili tři prosté otázky. 
Odpovědi na ně nás překvapily životní 
pokorou a lidskostí. 
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Manželka ma sprevádzala pri mojich návštevách väčšiny najmä 
vzdialenejších klubov. Spoločne sme po dlhej dobe obdivovali krásu 
miest južných Čiech i najzápadnejších kútov nášho dištriktu. Spolu 
sme užasli nad zmenou, ktorá nastala v severných Čechách, kde miesto 
očakávanej mesačnej krajiny nás privítala záhrada severu. Znovu sme 
prešli obľúbené mestá a miesta úžasného kultúrneho bohatstva Moravy, 
ku ktorej ma viažu študentské roky. Prosím o porozumenie, keď opäť 
nevymenujem všetku tu krásu a najmä tú v ľuďoch, ktorých sme stretli 
a poznali. Pritom naše spoločné cestovanie sa neriadilo odporúčaniami, 
ktoré manželkám dávali počas školenia v San Diego: ako organizovať 
cestovanie, prevziať riadenie vozidla na dlhých cestách či ako sa prijí-
majú a triedia e-maily a čo majú baliť pred cestou: bola a zostáva mojou 
prvou a náročnou kritičkou, radcom a tým, s kým sa delím v dobrom 
i zlom už 46. rok.

Prezident RI Kalyan Banerjee v jednom svojom mesačnom liste 
napísal: „Prečo hľadáme nových členov v širokom okolí, keď neve-

domky si rotariánov vychovávame vo svojich rodinách? Máme predsa 
svojich synov a dcéry, vnukov...“. Sme hrdí na to, že náš syn Juraj je tiež 
rotarián, pracuje ako klubový YEO zodpovedný za výmenu mládeže. 
Najstarší vnuk bol rok výmenným študentom na Floride, v týchto dňoch 
už doma excelentne zmaturoval. Naša tretia vnučka, 12-ročná Rebecca 
(nezaostáva za ňou ani mladšia, 8-ročná Hanka) žijúca v Anglicku mala 
vo svoje škole opakované referáty o Rotary a tieto sprevádzala výtlačka-
mi nášho časopisu ROTARY GOOD NEWS. Aké vynikajúce a užitočné, 
že tam máme pravidelnú časť v angličtine! Na jej popud vedenie jej ško-
ly prejavilo záujem o kontakt s najbližším Rotary klubom.

V uplynulém roce jsi měl jistě velké množství nevšedních zážitků. 
Které z nich považuješ za nejvýznamnější?
Bolo ich veľa, nech je mi dovolené tu vyzdvihnúť niektoré. Výber spo-
menutých neznamená, že ostatné boli podružné alebo menej prínosné. 
V snahe nikomu neublížiť sa obmedzím na tri projekty, ktoré zanechali 
vo mne hlboký dojem rukolapnej humanity: 

• Spolupráca RC Žilina so súkromnou špeciálnou základnou školou 
pre autistické deti. O 18 chovancov sa stará 36 pedagógov a 
prevádzkových spolupracovníkov. Je pre mňa nepochopiteľné, že 
takto vysoko špecializované a náročné pracovisko dostáva od štá-
tu taký istý normatívny príspevok, ako ktorákoľvek iná základná 
škola. Tento morálny schodok štátu vlastne supluje RC Žilina. Za 
vec mimoriadnej obetavosti považujem činnosť MUDr. Mareka 
Monošíka z Považskej Bystrice, ktorý týždenne dochádza do 
tejto školy ošetrovať chrup svojim mimoriadnym pacientom. A to 
všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu.

• RC Uherský Brod výlučne z vlastných prostriedkov dovŕšil pro-
jekt darovať Uherskobrodskej Charite špeciálne upravené vozidlo 
pre postihnutých. Jeho kúpa a úprava stáli 255 tis Kč. Mimoriadne 
si vážim toho, že aktu odovzdávania sa zúčastnil aj Vdp. dekan 
rímskokatolíckej cirkvi a dal tým najavo, že naše snaženie pomá-
hať je spoločné, že Rotary je plne akceptovateľné aj zo strany RK 
cirkvi. Žiaľ, toto nie je ešte všade tak.

• Tretím príkladom je projekt obnovy pamätníka Ludwiga van 
Beethovena v Karlových Varoch ako výsledok spoločného pro-
jektu s nemeckými rotariánmi. Príležitosť terajšieho odhalenia je 
fascinujúca aj tým, že pri nej bude prezentovaný koncert s tým 
istým repertoárom, aký bol pri prvom odhalení pred viac ako sto 
rokmi. ■

Ing. Tomáš Lang PhD, v roce 2006 zakládající 
člen RC Nové Zámky, se narodil v Budapešti 
(1942). V roce 1959 maturoval na novozámec-
kém gymnáziu, vysokoškolské studium na VUT 
Brno a ČVUT v Praze absolvoval v roce 1964 
v oboru konstrukce výrobních strojů. Druhý di-
plom získal v roku 1968 na VŠE v Bratislavě. Tehdy 
byl také pověřen založením výzkumného ústavu 
nářadí VUNAR, kde působil následných 21 let. 
Zastupoval také Československo v jedné z komisí 
světové organizace ISO pro technickou normali-
zaci. Je nositelem Národní ceny SR za výzkum a 
vývoj v oblasti strojírenských výrobních procesů. 
Od roku 1990 působil v soukromém sektoru, 
v roce 1996 absolvoval v rámci programu MBA 
dlouhodobou stáž v USA. Zúčastnil se přijetí u 
vrcholných představitelů několika států a v roce 
2003 i přijetí u papeže Jana Pavla II. V letech 
1998-2002 byl nezávislým poslancem městského 
zastupitelstva a členem Městské rady v Nových 
Zámcích. Hlásí se k toleranci a spolupráci mezi 
různými kulturami a náboženstvími (je například 
spoluautorem dvou monografi í o holokaustu 
na jižním Slovensku a o historii tohoto území v 
období 1938-1945). Jeho činnost ve prospěch 
města Nové Zámky byla v roce 1998 odměněna 
Cenou primátora města, v roce 2012 mu byla 
udělena Pamětní medaile města. 

K životnímu jubileu blahopřáli Tomáši Langovi při distriktní konferenci v Patincích 
nejen členové guvernérské rady a vedení distriktu (na snímku), ale i ostatní 
aplaudující účastníci. 
(Foto: Svatopluk K. Jedlička)

Jedna z mnoha návštěv guvernéra v klubech. Tentokrát na uher-
skobrodském náměstí s děkanem římskokatolické farnosti P. Mgr. 
Josefem Pelcem, který požehnal speciálně upravenému auto-
mobilu pro dopravu handicapovaných, daru RC Uherský Brod. 
(Foto: Petr Kaisler)
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Ještě než přijeli delegáti…
V pátek 18. května zasedaly všechny výbory pro mezinárodní 

spolupráci, které koordinuje PDG Ota Veselý. Zaznělo mnoho podnět-
ných referátů o aktivitách, které přímo volají po následování. Předvečer 
konference byl ve znamení schůzek řídícího výboru a poradního sboru 
guvernéra. 

  

Doprovodná výstava výtvarníků
Každý guvernér se snaží představit na „své“ konferenci nějakou 

novinku. V Patincích to byla výstava umělců z řad rotariánů. Páteční 
vernisáž se setkala se zaslouženým zájmem. Ke shlédnutí byly umělec-
ké fotografi e a grafi ka pětice umělců ze všech koutů distriktu.

K čemu nás vyzval Andrij Bahanič 
Úlohy reprezentanta prezidenta Rotary International Kalyana 

Barenjee se ujal dobrý přítel našeho distriktu PDG Andrij Bahanič, člen 
RC Užhorod na Podkarpatské Rusi. Kromě osobního poselství světové-
ho prezidenta se zaměřil na dvě důležitá témata.

Prvním z nich je rodina. V širším smyslu rotariánská rodina je 
motivací k pomoci všem potřebným doma i ve světě. Stejně tak, jako si 
pomáhají rodinní příslušníci, když se některý z nich dostane do nesnází, 
musíme pomáhat potřebným v celém světě, byť je osobně neznáme. 
S tím souvisí i upevňování rodinných vztahů v naší vlastní rodině. Je 
třeba se vrátit k tradičním hodnotám a upevňovat rodinné svazky. Rodi-
na je základem společnosti a její krize předznamenává krizi lidstva.

Druhým tématem jeho příspěvku byla mezigenerační komuni-
kace. Musíme se obracet k mladé generaci prostředky, kterým rozumí. 
Těmi jsou zejména elektronická média. Proto RI založilo vlastní face-
bookový profi l. Je to cesta správným směrem, jak ukazuje lavinovitý 
nárůst uživatelů.      

Konference se usnášela i schvalovala
Pracovní část konference je sice poněkud nezáživná, ale 

zároveň důležitá součást jednání. Byl schválen rozpočet na příští rok, 
závěrečná zpráva za rok 2010/11 IPDG Martina Timra, zpráva DG 

DOBRÝ KONEC VŽDY 
KORUNUJE DÍLO
TEXT: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ 
FOTO: SVATOPLUK K. JEDLIČKA   

Česká verze latinského přísloví v titulku tohoto 
zamyšlení plně vystihuje průběh a přátelskou 
atmosféru, která vládla během letošní distriktní 
konference. Pořadatelé měli šťastnou ruku, když 
vybrali jihoslovenské lázně Patince nedaleko Komárna. 
Útulný lázeňský hotel poskytl třídenní pohostinství 
téměř třem stovkám účastníků z 52 klubů distriktu 
2240. Hodnotný byl i „dámský“ program, kde 
dominoval výlet lodí po Dunaji do Gabčíkova. 

Překvapením byla letos pro účastníky konference výstava 
tvorby umělců, členů pěti Rotary klubů 

Prezident RI Kalyan Barenjee delegoval jako svého zástupce 
na konferenci Andrije Bahaniče, PDG distriktu 2230 (Ukrajina, 
Polsko, Bělorusko)

Při vyhlášení výsledků Rotary Governor Golf Tour 2011/2012 
putoval pohár vítězného týmu z RC Praha (předává Jan Holý, 
vlevo) do RC Praha Classic (přebírá Marek Hlaváč)
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Mezi pěti desítkami různým způsobem oceněných rotariánů 
byla tentokrát čtvrtina žen – na snímku zleva: Vera Budway-
-Strobach (RC Prague International), Eva Winklerová (RC 
Praga Ekumena) a Katka Dušková (RC Praga Ekumena)

Tomáše Langa „O stavu unie“ a nový archivační řád. Konference 
vzala na vědomí nominaci Jozefa Klímy z RC Košice na guvernéra 
v roce 2014/15.

Význam ofi ciální návštěvy guvernéra 
D-1911

Čestným hostem konference byl guvernér sousedního maďar-
ského distriktu 1911 György Balogh. Jeho sympatický projev seznámil 
s děním v jeho distriktu. S trochou nadsázky se dotkl i třech návštěv 
prezidentů RI v Maďarsku v posledních pěti letech. Avšak nejen po-
zdrav byl přínosem pro konferenci v Patincích. Jeho dcera Ducza Nóra 
vystoupila s přítelem Otakarem Kleinem z pořádajícího klubu a dalšími 
interprety v rámci večerního vokálního koncertu. A sklidila zasloužený 
aplaus.    

Vlajkovou lodí zůstává výměna zahra-
ničních studentů

Oživením konference bylo, kromě prezentace týmů mladých 
odborníků – účastníků programu GSE, vystoupení výměnných studentů, 
kteří jsou u nás na ročním pobytu. Celou hodinu bavili delegáty zpě-
vem, tancem a scénkami. Je s podivem, co vše se v Česku a na Sloven-
sku naučili za devět měsíců. Jediné oko nezůstalo suché, když na závěr 
své produkce zazpívali guvernérovi Tomáši Langovi k sedmdesátinám 
„masarykovskou“ Ach synku, synku. 

Vzácný host Martin Bútora přednesl 
slavnostní přednášku

Slavnostní řečník, Jeho Excelence Martin Bútora, je na Sloven-
sku velmi známou osobností. V minulosti byl velvyslancem Slovenska 
a kandidátem na prezidenta republiky. Ve své obsáhlé přednášce se 
zabýval vývojem a významem občanské společnosti. Bez ní je demo-
kratické společenské zřízení nemyslitelné. „Nemohu se však ubránit do-
jmu, že tak trochu nosím dříví do lesa, když jsem zde slyšel o takovém 
množství projektů a aktivit,“ pochválil rotariány v auditoriu.

Ocenění aktivních rotariánů
Neodmyslitelnou součástí slavnostní části konference je vyzna-

menávání aktivních členů a klubů. Tomu předcházelo oblékání saka 
guvernéra distriktu vítězi golfové tour. Letošní soutěž byla napínavá až 
do posledního turnaje, který v předvečer konference proběhl v Tatě. Na 
maďarském greenu i v celé tour zvítězil Tibor Szabó z RC Třebíč.

Guvernér distriktu Tomáš Lang ocenil vyznamenáním Paul 
Harris Fellow se safíry své předchůdce v guvernérské službě, kteří jsou 
aktivní a vedou komise a výbory distriktu. Stejným vyznamenáním 
nižšího stupně ocenil řadu rotariánů, zejména za dlouhodobé zásluhy při 
organizování humanitárních projektů. Své nové nositele našlo i distrikt-
ní vyznamenání - cena Tomáše J. Bati. Několika rotariánům a klubům 
guvernér předal své osobní poděkování. Na závěr ocenil i organizační 
tým.  

Nejlepší nakonec
Závěr konference se nesl ve společenském duchu. Po vokálním 

koncertu Otakara Kleina  a jeho přátel následoval společenský večer. 
Zpestřením byli již podruhé výměnní studenti. Rytmus je jim vlastní 
a tak strhli do víru tanečních kreací snad všechny rotariány. Poslední 
delegáti se rozcházeli do svých pokojů, když už studenti dávno spali. 
A druhý den odjížděli do svých domovů nejen s pocitem dobře vykona-
né práce, ale i se spoustou zážitků a nových přátelství. Guvernér Tomáš 
Lang může být spokojen. „Jeho“ konference se vydařila. ■

Oživení v jednacím sále jako každoročně vyvolala prezen-
tace středoškoláků z různých zemí světa, kteří strávili rok 
v našem distriktu

Zajímavým příspěvkem pozdravil účastníky konference gu-
vernér sousedního maďarského distriktu 1911 György Balogh 
(v pozadí Ladislav Udvaros z RC Nové Zámky v roli tlumočníka)
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TŘIKRÁT A POKAŽDÉ JINAK

Jak je již tradicí, ba i povinností, delegátům distriktní 
konference se představují účastníci výměnných pobytů 
mladých odborníků v rámci Rotary, tzv. GSE týmy, 
které v aktuálním rotariánském roce podnikly svoji 
měsíční pouť naším distriktem nebo které vycestovaly 
od nás do zahraničí. Zcela nestandardně jsme letos 
přivítali ne dva, ale hned tři takové týmy. 

Nejdál a nejvíce vysmátí
Nejprve na nás dýchla atmosféra pláží a aroma cachasi 
a kokosového mléka. To když na motivy samby přitančil 
tým, který na začátku rotariánského roku pod vedením 
Tomáše Holuba z RC Plzeň cestoval po Brazílii mezi 
São Paulem a Rio de Janeirem (foto 1). Zážitky pánů 
Roberta Leníčka (nom. RC Praha – Staré Město), Petera 
Zelenaye (nom. RTC Praha a RC Trenčín), Martina 
Šuberta (nyní již člen RC Liberec-Jablonec) a Mateje 
Lováse (nom. RC Bratislava-Danube) jste mohli sledovat 
nejen na našem webu, ale i v RGN 2012/1. Jejich nefor-
mální otevřenost nám všem znovu vlila do žil chuť do 
Brazílie také vyrazit.

Slovanská pohostinnost je stejná 
jako ta jižanská
Dalším týmem byl náš distriktní tým, který v dubnu 
letošního roku cestoval po západní části Virginie a severní 
části Tennessee (foto 2). Tamní americký distrikt 7570 
připravil našemu týmu pod vedením Jaroslava Zajíce z RC 
Ostrava ukázku pravé jižanské pohostinnosti. Členové 
týmu ve složení Marcela Seifertová (nom. RC Praha City), 
Veronika Sassmanová (nom. RC Ostrava International), 
Jan Vebr (nom. RC Písek) a Juraj Vrbík (nom. RC Brati-
slava-Danube) nadšeně informovali konferenci o svých 
zážitcích a zkušenostech. Americký tým ještě své působení 
u nás uzavřít nemohl (foto 3). Byl totiž právě v první 
třetině svého pobytu v našem distriktu. Prezentace týmu ve 
složení team leader Dave Metz a členové Leslie Boughers, 
Aaron Harris, Andrea Wright a Joey Wilkerson se tak mu-
sela spokojit pouze s představením každého z členů a své-
ho distriktu. Předali také osobní dar guvernérky distriktu 

7570 Janet M. Johnson našemu Tomáši Langovi. V době, 
kdy budete číst tyto řádky, bude již tým zpět ve své zemi 
a věříme, že plný zážitků, stejně tak jako naše dva týmy.

Poslední GSE v historii?
Jak někteří z vás již vědí, program GSE přechází od roku 
2013/2014 z gesce Nadace Rotary do působnosti jednot-
livých distriktů. Bude proto záležet na velikosti fondů, 
či spíše členské základny, od které se velikost fondů 
odvíjí. Může proto nastat situace, že v následujícím roce 
2012/2013 bude poslední možnost pro naše Rotary kluby 
vyslat své zástupce do tohoto programu výměn mladých 
odborníků. Tento GSE tým bude směřován do RI distriktu 
5960 – Minnesota a Wisconsin, USA v dubnu 2013. Při-
hlášky kandidátů, podmínky pro účast a další informace 
budou k dispozici v září a říjnu prostřednictvím dopisu 
guvernéra a časopisu RGN. Případné dotazy směřujte na 
adresu: george.podzimek@rotary2240.org ■

Na distriktní konferenci D2240 v Patincích se unikátně představily 3 GSE týmy
TEXT: GEORGE J. PODZIMEK / FOTO: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

foto 1

foto 2

foto 3

MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY
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7 DNŮ S NOVÝM GUVERNÉREM
7 DOBRÝCH ZPRÁV PRO NÁŠ DISTRIKT

ZDENĚK MICHÁLEK, RC OSTRAVA, DISTRIKT 2240, RYLA A FELLOWSHIPS CHAIR

Bylo to poučné, zajímavé a nebojím 
se říci, že i příjemné. Rozhodl jsem 
se proto podělit se o své zkušenosti 

s novým guvernérem s širší rotariánskou 
veřejností...

Zpráva první – přestože na první 
pohled působí velmi seriózně a možná i tro-
chu rezervovaně, poznáte-li jej blíže zjistíte, 
že je to příjemný a otevřený člověk, který 
se s vámi rád podělí o své pohledy na svět 
i na možnosti jeho pozitivního 
ovlivňování.

Zpráva druhá – jeho 
vnímání světa je velmi střízlivé 
a pragmatické. Plně si uvědo-
muje sílu myšlenek Rotary, 
ale zároveň ví, že je nutno 
konat konkrétní činy pro jejich 
naplnění.

Zpráva třetí – jako pod-
nikatel v různých oblastech ví, 
že bez pevného a srozumitelného 
vedení podloženého reálným 
rozpočtem není možno dlouhodo-
bě fungovat. V těchto otázkách je 
dostatečně rozhodný a nekompro-
misní. Tak chce vést i náš distrikt.

Zpráva čtvrtá – uvědomuje si, že síla 
Rotary je především v síle jeho členů a v je-
jich ochotě něco udělat ve prospěch celku. 
K tomu chce směřovat své aktivity a rozvíjet 
zejména klubovou činnost.

Zpráva pátá – je schopen se orientovat 
v mezinárodním prostředí, navazovat cenné 
kontakty a využívat takto vznikající příleži-
tosti ve prospěch Rotary. V Bangkoku o tom 
přinesl spoustu důkazů.

Zpráva šestá – svou roli guvernéra 
bere jako osobní poslání, v jehož rámci může 
zúročit nejen své podnikatelské zkušenosti, 
ale i dar měnit věci kolem sebe.

Zpráva sedmá – v práci i životě jej 
plně podporuje jeho milá manželka Eva, 
vytvářející mu pevné rodinné zázemí a umož-
ňující, aby se mohl plně věnovat práci pro 
Rotary.

Co dodat? Snad jen to, že 
jsem za svou více než 15letou 
práci pod vlajkou Rotary potkal 
již řadu guvernérů, jak v tuzem-
sku, tak v zahraničí. Srovnám-li 
Sašu s těmito guvernéry, jsem 
přesvědčen, že obstojí velmi 
čestně. Ale nepředbíhejme. Za 
každého hovoří především činy. 
A tak věřím, že tak jak byl příno-
sem pro Rotary klub Brno, bude 
přínosem i pro celý náš distrikt. 
Neobejde se to však bez naší 
spolupráce a aktívní podpory 
jeho myšlenek. Mou podporu již 
má a doufám, že si brzy získá 
i tu vaši! ■

Navazování kontaktů a hledání nových příležitostí je pro Alexandra Turkoviče, 
příštího guvernéra distriktu, charakteristické (na snímku vlevo s manželkou Evou)

V rámci účasti na Světovém kongresu RI v Bangkoku v květnu t.r. 
jsem měl možnost strávit sedm dnů v přítomnosti budoucího 

guvernéra našeho distriktu Alexandra Turkoviče a jeho manželky Evy.
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MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Nedávno uplynul již jeden rok od 
katastrofi ckého zemětřesení a ničivé 
tsunami na severovýchodě Japonska. 

Všichni jsme s pohnutím sledovali, jak se celé 
Japonsko a zejména obyvatelé tohoto postiže-
ného regionu s nesmírnou pokorou vyrovnali 
s hroznými důsledky katastrofy a s jakým 
ohromným úsilím se pustili do obnovy základ-
ních podmínek života této oblasti.

Česká republika se aktivně podílela 
a nadále podílí na této všestranné pomo-
ci. Kromě materiální pomoci se podařilo 
zorganizovat řadu sbírek, které efektivně 
pomáhají postiženým osobám i obnově 

života v prefekturách Fukushima, Miyagi 
nebo Aomori. 

Ani rotariáni z našeho distriktu nezůstali 
při organizování této humanitární pomoci 
stranou. Lze zmínit např. RC Praha, který uspo-
řádal vlastní sbírku a vybraných 5 000 USD 
zaslal, prostřednictvím svého sesterského RC 
Kyoto Rakuchú, na pomoc seniorům v postiže-
ném regionu. Z darů, příspěvků a dalších sbírek 
se nakonec zmíněnému japonskému klubu po-
dařilo zakoupit dvě speciální vozidla Nissan se 
zdvihací plošinou pro převoz invalidních osob. 
V současné době jezdí v prefektuře Fukushima 
tato dvě vozidla, která nesou také znaky RC 
Kyoto Rakuchú i RC Praha.

Jednou z konkrétních forem pomoci je 
také organizování ozdravného a odpočin-
kového pobytu pro japonské děti z postižené 
oblasti v České republice. Cílem takového 
pobytu je pomoci těmto dětem alespoň krát-
kodobě zapomenout na těžkosti a strádání, se 
kterými se stále setkávají ve svých domovech. 
Zároveň mohou být osobně seznámeny s his-
torií a současným životem v České republice, 
což zákonitě zvýší jejich celkové povědomí 
o naší zemi v srdci Evropy. 

Česko-japonská společnost v ČR 
a Společnost japonsko-českého přátelství 

v Japonsku, ve spolupráci s velvyslanectvími 
obou zemí a dalšími organizacemi připravila 
ve dnech 21.–28. března t. r. pobyt první 
skupiny 26 dětí (ve věku kolem 14 let) a čtyř 
doprovodných osob z měst Ofunato a Riku-
zentakata, která byla zničena vlnou tsunami. 
O úspěšný průběh tohoto týdne se postarali 
mimo jiné i rotariáni, ať už osobní nebo klu-
bovou asistencí. 

Velice zajímavý program zahrnoval 
prohlídku Prahy, návštěvu ZOO, Národního 
technického muzea i představení v Divadle 

JAPONSKÉ DĚTI CHVÁLÍ 
NAŠE OZDRAVNÉ POBYTY

Projekty humanitární pomoci našich Rotary klubů lidem z postižených oblastí v Japonsku

TEXT: JOSEF LÉBL  RC PRAHA / FOTO: ARCHIV KLUBU

Ačkoli byl pobyt ozdravný, návštěva karlovarských lázní byla jen krátká

Velkým zážitkem byl sportovní den dětí 
s olympioniky Věrou Čáslavskou a Roma-
nem Šebrlem

Jedno ze dvou vozidel NISSAN speciálně 
upravených pro převoz invalidních osob 
se znaky klubů RC Kyoto Rakuchú a RC 
Praha
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Spejbla a Hurvínka. Pod záštitou Českého 
klubu olympioniků a dalších organizací a za 
účasti olympijských vítězů Věry Čáslavské 
a Romana Šebrleho byl pro děti připraven 
sportovní den ve vokovickém RS Sportcentru. 
Děti navštívily rovněž školu v Panenském 
Týnci, Plzeň (magistrát, uměleckou školu 
Zámeček, závod fi rmy Panasonic, pivovar) 
i Karlovy Vary (sklárny Moser, kolonáda). 
S velkým zájmem se u dětí setkal víkendový 
pobyt (homestay) v jednotlivých českých 
rodinách. 

 Akce byla fi nancována z darů a fi -
nančních sbírek, které zmíněné společnosti 
uspořádaly v minulém roce. K fi nancování po-
bytu japonských dětí i konkrétnímu zajištění 
náročného programu přispěl významně i RC 
Praha, který na jejich pobyt přispěl část-
kou 25 000 Kč. Navíc se aktivně podílel na 
zajištění programu, zejména návštěv v Praze 
(Pražský hrad, Národní technické museum), 
Plzni i v Karlových Varech (rotariáni A. Foj-
tík a J. Masopust). Po celou dobu pobytu 
zajišťovala zdravotní péči pro japonské děti 

Mezinárodní klinika rotariána S. Kusého. Čty-
ři japonské děti pak měly příležitost pobývat 
během „homestay“ v rotariánských rodinách 
(T. Podivínský, E. Pálka, J. Lébl – RC Praha 
a Tereza Tsukahara – RC Ekumena). Pro tyto 
čtyři děti připravili rotariáni na neděli 25. 3. 
společnou návštěvu hradu Karlštejn.

Ozdravný pobyt této skupiny japon-
ských dětí byl v České republice i v Japonsku 
hodnocen velice pozitivně a měl velký ohlas 
ve veřejnosti i ve sdělovacích prostředcích.

Nový projekt „Péče o duši 
pro děti z postižené oblasti“

RC Praha připravuje, ve spolupráci 
se sesterským RC Kyoto Rakuchú, ve dnech 
25. 7.–7. 8. 2012 podobný ozdravný pobyt pro 
25člennou skupinu dětí – středoškoláků z po-
stižené oblasti města Hačinohe z prefektury 
Aomori. Jedná se o děti, které v důsledku niči-
vé tsunami ztratily své domovy a často i členy 
rodiny. Tento humanitární projekt je nazván: 
„Péče o duši pro děti z postižené oblasti“. 

Celý projekt bude fi nančně i organi-
začně zajišťován v rámci humanitární služby 
společenství Rotary. RC Praha plánuje připra-
vit zajímavý program, který dětem pomůže 
nejen v psychické relaxaci, k získání pozitivní 
motivace, k navázání nových kontaktů, ale 
i k posílení jejich povědomí o humanitárním 
poslání Rotary a samozřejmě i o celé České 
republice. Počítá se rovněž s osvědčeným 
krátkým pobytem japonských dětí přímo 
v rotariánských rodinách.

Kromě prohlídky Prahy se pro skupinu 
dětí plánují také různé sportovní aktivity, 
umělecké a kulturní akce i návštěvy některých 
dalších měst (Plzeň, Český Krumlov, Karlovy 
Vary, Liberec, Kutná Hora... apod.). ■

RC Praha se touto cestou obrací 
na ostatní Rotary kluby, Rotaract 
a další zainteresované instituce 

nebo společnosti s výzvou 
o pomoc a aktivní spolupráci 

při realizaci tohoto jedinečného 
humanitárního projektu. 

Velvyslanec Japonska v ČR J.E. Toshio Kunikata (uprostřed) poděkoval představitelům 
RC Praha Josefu Léblovi (vlevo) a Aleši Fojtíkovi (vpravo) za poskytnutou i připravova-
nou pomoc 

V karlovarských sklárnách Moser si děti mohly vyzkoušet i svoji zručnost

V Plzni připravila pro malé Japonce 
výtvarné workshopy SSUPŠ Zámeček, 
vedená členem RC Plzeň Jaroslavem 
Šindelářem
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Získal jsem lístky na zápas proti Flori-
dě Panthers, který se odehrál 1. dub-
na. Měl jsem obrovské štěstí, jelikož 

s námi jela ještě jedna paní, která dlouhá 
léta u Rudých křídel pracovala a měla na 
starosti všechna pracovní víza, tedy velmi 
důležitý post pro tým, kde je skoro polovina 
mužstva z ciziny. Díky ní jsme se dostali do 
prostor, kam ne všichni mají přístup, viděli 
několik důležitých funkcionářů, které vidíte 
běžně jen na televizních obrazovkách a do-
konce jsem si na prsteníček nasadil prsten 
pro držitele Stanleyova poháru – vítěze 
NHL. Poté jsme se odebrali do samotné 

arény a shlédli vynikající utkání. Nemohl 
jsem se na Českou republiku cítit víc hrdý, 
když byl po základních 60 minutách hry 
stav nerozhodný zásluhou dvou krajanů, 
Tomáše Fleischmanna v dresu Panthers 
a domácího Jířího Hudlera. Nerozhodlo ani 
prodloužení, tudíž následovaly nájezdy, ve 
kterých po skvělých gólech Fleischmanna 
a Datsyuka rozhodl již jednou zmíněný Jiří 
Hudler a tak z 5 gólů celkem byly 4 vstře-
lené Čechy. Po zápase jsme sešli dolů do 
„zákulisních prostor“ znovu s příslibem 
setkání s některýmu hráči. Dostal jsem se 
tedy ještě společně s dalšími 12 lidmi do 

šatny a potkal se a popovídal si s koučem, 
dlouholetým kapitánem a švédským repre-
zentantem Lindströmem, bekem Kron-
wallem a i s nadějným českým obráncem 
Jakubem Kindlem, se kterým jsem hovořil 
již opakovaně: každé léto mají Red Wings 
hokejový kemp ve městě Traverse City, kde 
žiji a tak jsem se s ním i s jinými dal do 
řeči asi na pět minut hned na začátku svého 
pobytu. Poté jsem byl pozván do prostoru, 
kam mají přístup jen hráči a trenéři, potkal 
jsem se tam se samotným Jiřím Hudlerem 
a měl čas si i s ním na 10 minut popovídat: 
zážitek na celý život! ■

MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

JAK JSEM POZNAL HRÁČE 
RUDÝCH KŘÍDEL
Jmenuji se Vojtěch Melecký 
a momentálně trávím rok na 
výměnném pobytu ve městě 
Traverse City-Michigan, USA. 
Největším městem Michiganu 
je metropolitní Detroit, přezdívaný 
„MotorCity“. Je to město, kde 
sídlí největší značky amerického 
automobilového průmyslu a kde 
také mají domov Red Wings – 
jedna z ikon hokejové NHL. 

Tento rok predstavoval pre mňa sériu úžasných objavov a dob-
rodružstiev: život s hosťovskými rodinami, vytváranie nových 
priateľstiev, škola atď., a to všetko popri zvládaní náročnej 

slovenčiny! Mám skutočne šťastie, že môžem pobývať v tak krásnej 
krajine so skvelými ľuďmi. 

Okrem dennodenných zážitkov neoddeliteľnou súčasťou vý-
menného programu Rotary je pre výmenného študenta šanca stretávať 
sa počas roka s ostatnými výmennými študentami Rotary. Posledné 
stretnutie bolo zvlášť nezabudnuteľné a výnimočné: bol to týždenný ly-
žiarsky kemp v lyžiarskom stredisku Jasná! Jasná je najväčšie lyžiarske 

MILÍ ROTARIÁNI!
Volám sa Alicia Salas. Som pôvodne z Chico 
v Kalifornii a momentálne som na výmennom 
pobyte v príjemnom mestečku Liptovský Mikuláš 
na Slovensku. 
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EuroTour nebo EuroTrip je náš prý 
nejlepší Rotaryanský výlet, na který 
se nejvíce těšíme. Setkali jsme se 

v Bratislavě, kde jsme si spolu dali pizzu, 
než jsme odjeli. První noc jsme spali 
v autobusu a všichni se snažili najít nejlepši 
místo na spaní např. přes dvě sedadla, přes 
kamarády nebo na zemi. Rano jsme přijeli 
do Monaca.

Přistí den jsme cestovali do Barcelony 
Španelsko kde jsme videli Castillo de De La 
Familia, který je nejkrasnejší kostel ja jsem 
kdy viděl! Z Barcelony jsme jeli na velkou 
cestovní lod kde jsme pracovali na nasí pre-
sentace na Distriktni Konference. Skoro každý 

den jsme psali nejaky quiz na našé poslední 
město a spivali jsme „Tancuj, Tancuj“ i „Nebe 
je Modrý a Zlatý“. 

Pak jsme prijeli do Řima kde jsme 
zustali v PLUS Hostel. PLUS Hostel mel 
perfektni jmeno protože PLUS znamena 
People Like US a to je perfektni pro vymenné 
studenty. Asi nejzajmavejši částí byl Vatican. 
Tam my jsme viděli Papež i Kaple Sixtynska. 
Papež mluvil aspon 7 jazyky. My ho poslou-
chali mezi tisice lidmi z každe země. Pak 
cestovali jsme do Neapolského Zálivu, kde 
jsme vylezli na Vulcan Vesuv.

Večer jsme pokračovali do Naples, 
kde byla vynalezena pizza. Nejaky student 

meli moznost vařit svoji pizza s profesiona-
lem šef kuchařem nebo jsme mohli dát uz 
připravena pizza. Při naše cesta do Flouren-
ce jsme zastavili v Pompeii. Na konec jsme 
cestovali autobusem a na lodi do Benatek, 
do mesta tisice ostrovu. Tam jsme taky 
navstivili mista jaky byly v nejaky James 
Bond Filmy, napr. Casino Royale. Bohou-
žel Eurotour je za námi, ale to urcite byl 
nas nejlepsi a nejzabavnejsi vylet v nasem 
vymennem roce.

Diky stokrat Rotary Distrikt 2240 za 
tuto uzasnou moznost. Na posled chci taky 
podikovat Lucie a Petra za jejich pomoc 
a vedení. ■

NEJLEPŠÍ VÝLET 
ANEB ZÁŽITKY 
AMERIČANA V EVROPĚ
Jennings Brower je středoškolák z americké Floridy. 
Loni v září přijel do Brna jako účastník ročních 
výměnných pobytů studentů (YSE). Vyslal ho RC 
Ponte Vedra v distriktu 6970 a přijal ho náš RC Brno. 
Posuďte sami, jak se mu během několika měsíců 
podařilo zvládnout úskalí češtiny.

stredisko na Slovensku a nachádza sa v Nízkych Tatrách. V Jasnej je 
veľa hotelov a celá škála rôznych aktivít. Môžete tu lyžovať, pestovať 
turistiku, korčuľovať sa a tiež chodiť na diskotéky. A navyše je to iba 
pár minút od mojej dediny, Závažnej Poruby! Cítila som sa šťastná 
a hrdá, že všetci moji rotariánski priatelia mohli prísť a užiť si moje 
nové „domovské mesto“. 

Predtým, ako som prišla na Slovensko, vedela som, že zimy tu 
budú studené, ale nebola som pripravená, že tu bude -35° C! Som pred-
sa len dievča z Kalifornie! Ale hoci mrzne slušne, na druhej strane sa 
vďaka snehu dá lyžovať. (Moja novoobjavená najobľúbenejšia aktivita 
na svete!) Našťastie sme mali na lyžiarskom zájazde vynikajúce počasie 
a výmenní študenti zažili Jasnú v jej slnečnej verzii. 

Bývali sme v hoteli Junior. Tento hotel je rovno na svahu, 
takže sa dá doslova zlyžovať ku vleku priamo od vchodu. Vo voľnom 
čase sme si išli oddýchnuť do hotelovej sauny, alebo plavárne. Každé 
ráno sme raňajkovali o ôsmej a vyrážali sme na lyže do deviatej. 
Začínali sme rozcvičkou. Najskôr sme trochu behali a potom s nami 
náš inštruktor urobil strečing. Keď sme už boli zahratí a roztiahnutí, 
rozdelili sme sa do skupín. Boli tri – snowboard pre začiatočníkov, lyže 
pre začiatočníkov a lyže/snowboard pre pokročilých. Lyžovali sme do 
dvanástej, potom sme mali obed v jednej z reštaurácií na svahu alebo na 
hoteli a nato sme opäť lyžovali až do štvrtej, ale kto chcel, mohol si dať 
prestávku a ísť na hotel. O šiestej sme mali večeru a debatu o plánoch 
na nasledujúci deň a napokon sme mali voľný program. 

Chodili sme nielen lyžovať, ale mali sme aj príležitosť navštíviť 
Aquapark Tatralandiu, Demänovskú Jaskyňu a Liptovský Mikuláš. 
Najprv sme išli do Jaskyne Slobody a prezreli si jej nádheru. Prechá-

dzajúc cez sériu tunelov a jaskýň so stalaktitmi a stalagmitmi, mala som 
skutočne pocit, akoby som bola v inom svete. Potom sme pokračovali 
do aquaparku, kde sme hrali vodné polo, zabávali sa na tobogánoch 
a tuneloch a relaxovali v horúcej vode. Potom som im ukázala Lip-
tovský Mikuláš, predovšetkým jeho krásne námestie a na večer sme 
ukončili večerou v tradičnej slovenskej reštaurácii. Iný večer sme išli na 
diskotéku v Jasnej a tancovali sme do noci. 

Myslím si, že jeden z najkrajších dní bol ten, kedy sme mali 
snehový karneval. Ten sa uskutočnil na jednej zo zjazdoviek a najzá-
bavnejšou udalosťou bol štafetový pretek. Pri ňom bol prvý pretekár 
priviazaný na gumové bandží lano a musel sa rozbehnúť a strčiť do ďal-
šieho hráča tímu, ktorý bol v nafukovacej vaničke tak, aby tento druhý 
pretekár mieril dole k poslednému v štafete, ktorý potom musel utekať 
hore svahom, ťahajúc vaničku za sebou. Kto sa prvý dostal hore, vyhral. 
Bolo to skutočne komické, lebo všetci boli poobliekaní v nemožných 
karnevalových odevoch. Napokon sme všetci dostali menšie ceny. 

Bol to smutný deň, keď sme sa na konci museli rozísť každý 
domov. Táto akcia je mojou najobľúbenejšou rotariánskou akciou roka 
a som úprimne vďačná všetkým, ktorí ju pomohli zorganizovať. 

Takisto by som chcela poďakovať každému rotariánovi za podpo-
ru programu výmenného pobytu mladých. Ak ste niekedy pochybovali, 
či tento výmenný program má nejakú pridanú hodnotu, môžem vám po-
vedať, že má. Mení životy. Viem to, pretože zmenil môj život – navždy.

Thank you, Rotary!! Ďakujem Rotary!! 

ALICIA SALAS, DIŠTRIKT 5160
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KAM KRÁČÍŠ, EVROPO?
Odpovědi na tuto otázku hledali společně rotariáni a účastníci 
mezinárodního semináře RYLA v St. Marienthalu

NOVÉ 
GENERACE

Pátý ročník mezinárodního semináře 
RYLA se odehrál v St. Marienthalu, ma-
lebném barokním klášterním komplexu 

nedaleko Zhořelce (Görlitz) v Horní Lužicí 
na česko-polsko-německém pomezí ve dnech 
23. až 25. března 2012. Pod názvem „Wir sind 
Europa – My jsme Evropa“ ho připravili dva 
bývalí guvernéři německého distriktu 1950 
Kurt Droßel a Frits Zeeuw. Díky podpoře 
Rotary klubu Plzeň se ho zúčastnili také dva 
plzeňští studenti a hudebníci Martin Chocho-
louš a Martin Rezek.
Základní podmínkou účasti na takovémto 
mezinárodním setkání je schopnost domluvit 
se jazykem hostitelů, v tomto případě němči-
nou. To pro nás oba byla samozřejmost – své 
znalosti němčiny jsme prokázali již v létě 
2011 během hudebního festivalu „Bachwoche 
– Bachovský týden“ v bavorském Ansbachu. 
Dále je vhodné přinést s sebou vnímavého 
ducha, řadu zvídavých otázek a ochotu podílet 
se na diskusi s ostatními účastníky, kterých 
se do kláštera St. Marienthal letos sjelo 
celkem 16, mladí lidé ve věku od 17 do 26 let 
z Německa, České republiky, Polska, Bosny 
a Hercegoviny a z Ukrajiny, Někteří z nich 
aktivní členové Rotaract klubů, všichni bez 
výjimky studenti gymnázií a vysokých škol. 
Konkrétní zaměření studujících se lišila, od 
sociologických studií, přes ekonomii až po 

studium technických oborů či hudby, společná 
všem však byla touha aktivně se zapojit do 
diskuse a přemítání nad aktuálními tématy, 
která hýbou světem.
Ano, světem. Či ještě blíže Evropou. Neboť 
Evropa, její historie, pokusy o vytvoření 

jednotného evropského společenství, hledání 
společných hodnot a cílů, to vše byly tématické 
okruhy letošního RYLA semináře. Přizvá-
ni byli tři fundovaní přednášející. Nejprve 
pohovořil o historickém vývoji na evropském 
kontinentu a o vzniku Evropské unie a prognó-
zách jejího dalšího vývoje Dr. Detlef Rogosch 
z Univerzity Rostock. Ve své přednášce s ná-
zvem „Historiské směřování Evropy“ obšírně 
popisoval historické důvody a dlouhotrvající 
pokusy o vznik evropského společenství, z kte-
rého nakonec vzešla dnešní Evropská unie, 
pohovořil však také o nebezpečí nacionalismu 
a bruselské byrokracie, diktující např. evrop-
ským slepicím denní kvóty snůšek, aj.
To druhá přednáška, „Evropa bez hodnot?“, 
v podání prof. dr. Norberta Klaese, religio-
nisty z univerzity ve Würzburgu, vyburco-
vala k přemýšlení o životech nás, Evropanů, 
v globalizovaném světě, snad všechny bez 
výjimky. Ve své přednášce nastínil vývoj 
evropské kultury, myšlenky jednotného 
evropanství a hodnot, které jsou v evropské 
populaci zakořeněny již od dob antiky a poslé-
ze dějin Starého a Nového zákona. Ale – jak 
neopomněl pan profesor ve svém projevu 
zdůraznit – celá řada hodnot, chcete-li ctností 
či nepsaných pravidel morálky, je společná 
snad všem významným světovým nábožen-
stvím, ať vyznávají Alláha, Boha nebo jiné 
všudypřítomné absolutno. 

TEXT: MARTIN REZEK, STUDENT ZČU, ÚČASTNÍK SEMINÁŘE RYLA / FOTO: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

Dva účastníci z Plzně (zprava): Martin Chocholouš a Martin Rezek

Areál krásného barokního kláštera v St. Marienthalu, který byl založen již v roce 1234
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ČOKOLÁDOVÁ OPLATKA

Jeden skvělý člověk jednou vyřkl nádhernou myšlenku, kterou při-
rovnal projekt RYLA k vynikající čokoládové oplatce, jejíž nabídka 
se zkrátka neodmítá. 

Tehdy jsem však ještě 
nevěděla, jak moc se tímto 
výrokem přiblížím pravdě. 
Již po příjezdu bylo jasné, že 
letošní RYLA bude plodná, 
co se týče účastníků. Bez vy-
jímky mladí, krásní lidé, plní 
nadšení a především očeká-
vání. A troufám si říci, že již 
od samého začátku jsme se 
stali skvělou Slovensko-čes-
kou partou (tímto zdravím 
naše slovenské kamarády).
O čem že tento seminář 
vlastně pojednával? Vzhle-
dem k tomu, že téma znělo 
asi jako „Víra a náboženské 
rozdíly“, slyšeli jsme mnohé 
lektory mluvit o světových 
náboženstvích a také o roz-
dílech mezi nimi. Vedle toho 
jsme také rozvíjeli a poznávali svou osobnost, poučili se ze zkušeností 
lektorů a samozřejmě s radostí přijali jejich cenné rady.
Všichni přednášející se nám snažili předat co jen mohli, a my jsme 
na oplátku tyto informace sáli jako houby. Soustředěně jsme poslou-

chali, když nám pan Hromádka vyprávěl o svém střetnutí s Janem 
Pavlem II., výtečně jsme se uvolnili, když nás naše oblíbená Stani-

slava Podžorná zavedla do 
hlubin relaxačního cvičení. 
Také jsme měli možnost 
se odreagovat na lezecké 
stěně, či lanovém centru, 
čehož jsme se zhostili s 
takovým nadšením, že by 
se za nás ani sám Hillary 
nemusel stydět. 
Co že si z RYLY vlast-
ně odnášíme? Nejsou to 
jenom nové informace 
a zkušenosti, ale především 
inspirace. Od našich lektorů, 
organizátorů, ale také od nás 
samých navzájem. Prožili 
jsme spolu pět náročných 
dní, vybudovali si důvěru, 
navázali nová přátelství. 
Každý jsme jiný, ale přesto 
jsme dokázali vytvořit jeden 
soudržný tým. 

Ať už chceme být pradlenami, raketovými inženýry, či traktoristy, 
RYLA nám ukázala, jak nejlépe jít za svým snem. A já vím, že k to-
muto cíli vykročíme mnohem pevnějším krokem, než jakým jsme šli 
dosud. ■

Tématu „Evropská bezpečnost ve věku 
globalizace“ se ve své přednášce věnoval ing. 
Horst Schmalfeld, gernerálmajor v.v. a bývalý 

ředitel Marshallova centra v Garmisch-Par-
tenkrichen. Se zabezpečením stability a míru 
v rámci zemí Evropy souvisejí také jistoty 

hospodářské a sociální, což – jak se v po-
sledních letech ukazuje – nefunguje vždy bez 
problémů. Finanční krize, růst nezaměstna-
nosti, ztráta důvěry ve vedení země, to a další 
jsou spouštěcí mechanismy pro vznik extré-
mistických myšlenek, podporu nacionalismu 
a narůstající xenofobii, což může v nejhorším 
možném scénáři vést až k rozpadu Sedmadva-
cítky a tím i k oslabení pozice Evropy coby 
tzv. globálního hráče (global player) z pohledu 
světových mocností jako USA, Rusko a Čína. 
Pobyt v příjemném prostředí St. Marienthalu 
byl orámován útulným bydlením za přispění 
vynikajícího kuchařského umění zaměstnanců 
zdejší klášterní kuchyně. A co nebylo probrá-
no během dne, o tom se dalo hovořit navečer 
v klášterní hospůdce u sklenky výborného 
černého piva, taktéž klášterního původu. 
Sečteno a podtrženo, RYLA seminář konaný 
v saském St. Marienthalu byl vynikající příle-
žitostí setkat se s dalšími, obdobně smýšlejí-
cími mladými lidmi, pocházejícími z různých 
koutů Evropy. Oba Martinové by tímto chtěli 
vyjádřit svůj velký vděk vedení Distriktu 2240 
a Rotary klubu Plzeň za možnost zúčastnit se 
tohoto RYLA semináře. Panu Dr. Zemanovi 
by pak oba chtěli upřímně poděkovat za jeho 
podporu, jakož i za osobní doprovod a účast 
na semináři v St. Marienthalu. ■

TEXT: ŠÁRKA KOŠŤÁLOVÁ, VYSLANÁ RC PRAHA

Iniciátoři a organizátoři semináře Kurt Drossel, PDG (vlevo) a Frits Zeeuw, PDG
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História
Názov „jamboree“ vymyslel sir Robert 
Baden-Powell, zakladateľ svetového skautské-
ho hnutia. Údajne je zložené zo svahilského 
priateľského pozdravu „jambo“ a slova 
„corroboree“, pochádzajúceho z domorodých 
austrálskych jazykov, ktoré znamená „sláv-
nostné stretnutie“. Možných etymológií slova 
je ale viac – podľa rôznych názorov pochádza 
z hindštiny alebo z jazykov pôvodných obyva-
teľov severnej Ameriky.
História stredoeurópskych jamboree sa začala 
písať v Československej republike v roku 
1931, keď bolo v Prahe zorganizované prvé 
jamboree s podtitulom Slovanské. Po ňom 
nasledovalo druhé jamboree v roku 1935 
v poľskom Spale. Tu sa história stredoeuróp-
skych jamboree, vtedy ešte slovanských, na 
čas prerušila. K prerušeniu prispela Druhá 
svetová vojna a potom zákaz skautingu 
v celom „Východnom bloku“ ovládanom 
komunistickými vládami. Tradícia sa obnovila 
až v roku 1997 v Prahe na stretnutí skautov 
zo strednej Európy. Na znak toho, že skauting 
povstal po štyridsaťročnom zákaze dostalo 
tretie stredoeurópske jamboree názov Fénix. 
Prvým stredoeurópskym jamboree na Sloven-
sku bol Eurocor v roku 1998. Po Eurocore pri-

šiel San v roku 1999 a v roku 2000 Carpathia 
v Maďarsku.
V roku 2004 bolo zorganizované v poradí už 
siedme stredoeurópske jamboree – Tatracor, 
ktoré sa konalo na Slovensku. V roku 2006 
sa jamboree presunulo do Česka pod názvom 
Orbis. Poľskí skauti zorganizovali Silesiu ako 
v poradí IX. Stredoeurópske jamboree. Jubi-
lejné desiate jamboree sa konalo v Maďarsku 
a dostalo názov Concordia.

Jedenáste Stredoeurópske jamboree
Jedenáste Stredoeurópske jamboree sa bude 
konať 11.–18. augusta v regióne Liptov, ktorý 
je vďaka svojej prírode jedným z najkrajších 
častí Slovenska. Miesto konania jamboree sa 
nachádza za obcou Kráľova Lehota v pred-
horí Nízkych Tatier v Svarínskej doline, cez 
ktorú preteká Čierny Váh. Samotné jambo-
ree táborisko bude situované do prostredia 
ranču Kráľova Lehota. Tohtoročné jamboree 
organizuje Slovenský skauting a pre všetkých 
účastníkov organizátori pripravili pestrý a za-
ujímavý program. Nebudú chýbať extrémne 
aktivity, rafting na umelom kanáli, plachte-
nie na Liptovskej Mare, extrémne aktivity 
a netradičné športy, množstvo dobrovoľníckej 
práce, zoznámenie s tradičnými slovenskými 

remeslami, ako aj množstvo skautskej praxe 
a prezentácia rôznych kultúr. 

Podporte nás
Účastnícky poplatok pre registrovaného člena 
Slovenského skautingu je 111 €. V účastníckom 
poplatku je zahrnutá strava, ubytovanie, doprava 
na aktivity a program. Množstvo rodičov si však 
nemôže v ich fi nančnej situácii dovoliť uhradiť 
svojím deťom registračný poplatok. Ak máte 
záujem podporiť účasť detí zo sociálne slabších 
rodín, budeme Vás kontaktovať prostredníc-
tvom skautov, ktorí fungujú vo Vašich mestách. 
Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme. 

ZDENĚK MICHÁLEK,
DISTRIKTNÍ KOORDINÁTOR, 
INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF 
SCOUTING ROTARIANS

MAREK RICHTER, 
ORGANIZÁTOR STREDOEURÓPSKEHO 
JAMBOREE 2012, SLOVENSKÝ 
SKAUTING, O. Z.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE 
O AKCII NÁJDETE NA WEBE 

WWW.JAMBOREE.SK

Jedenáste Stredoeurópske jamboree je medzinárodné stretnutie skautov a skautiek zo strednej Európy, 
ktoré sa koná každé dva roky. V jeho organizácii sa striedajú Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česko. 
Cieľom jamboree je stretávanie sa mladých ľudí rôznych náboženstiev, kultúrnych regiónov a národov. 
Na takejto akcii majú mladí ľudia jedinečnú šancu nadviazať nové kamarátstva s rovesníkmi z iných 
častí krajiny a susedných štátov, zažiť s nimi kopec zábavy pri aktivitách, netradičných športoch a hrách.

STREDOEURÓPSKE JAMBOREE 
KLOPE NA DVERE
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A year has recently passed since the 
disastrous earthquake and devas-
tating tsunami in the northeast 

of Japan. We breathlessly witnessed the 
humble approach of the whole of Japan, 
and especially the citizens of the affl icted 
region, in coping with the horrible effects 
of that catastrophe and their bold endea- 
vour to restore basic conditions of life in the 
disaster zone. 

Rotarians in our District have not stood 
idly by as humanitarian aid was organized. 
Suffi ce it to mention RC Praha, which collec-
ted 5,000 USD and sent aid to seniors in that 
region through the good offi ces of its sister 
club, RC Kyoto Rakuchu. The Japanese club 
used donations, contributions and proceeds 
of other fundraising efforts to purchase two 
special Nissan vehicles with a lifting platform 
for disabled people. Two vans with RC Kyoto 
Rakuchu and RC Praha emblems now ply the 
roads in the Fukushima Prefecture. 

One specifi c form of aid is the orga-
nization of rest and recreation stays for 
children from the affected region here in the 
Czech Republic. The plan is to help the kids 
at least momentarily forget their trials and 
tribulations way back home. At the same time 
the children learn about the past and present 
of the Czech Republic, enhancing their know- 
ledge about a country in the heart of Europe. 

The Czech-Japanese Association in 
the Czech Republic and the Japan-Czech 
Friendship Association in Japan, in con-

junction with both states’ embassies and other 
organizations, arranged for a fi rst group of 
26 children, aged around 14 years, to visit 
the country on 21-28 March in the company 
of four adults from the cities of Ofunato and 
Rikuzentakata, which were destroyed by the 
tsunami wave. Rotarians helped provide for 
the successful week by offering personal or 
club-level assistance to the guests. 

RC Praha contributed 25,000 CZK 
to help fi nance the project and its rich and 
varied agenda. In addition RC Praha helped 
to organize the program of events in Prague, 
including excursions to Prague Castle and 
the National Technical Museum, as well as in 
Plzeň and Karlovy Vary (by courtesy of Rota-
rians A. Fojtík and J. Masopust). Health care 
was provided to Japanese children during their 
visit by the International Clinic headed by Ro-
tarian S. Kusý. Four Japanese children were 
treated to a homestay in Rotarian families (T. 
Podivínský, E. Pálka and J. Lébl from RC Pra-
ha and Tereza Tsukahara from RC Ekumena). 
The foursome was treated by Rotarians to a 
visit to Karlštejn Castle on 25 March. 

RC Praha works with RC Kyoto 
Rakuchu to arrange a similar R&R stay from 

25 July to 7 August 2012 for a group of 25 
high school students from tsunami-affected 
Hachinohe area in Aomori Prefecture. These 
children lost their homes and sometimes even 
their loved ones in the disaster. The humanita-
rian project is called “Caring for the Souls of 
Children from Affected Regions”. 

This project will be fi nanced and orga-
nized by the Rotary’s humanitarian service. 
RC Praha plans an attractive program to help 
the children relax mentally, get positively 
motivated, make new friends, and enhance 
their awareness of the Rotary’s humanita-
rian mission and of course also of the Czech 
Republic. It will include the tried and proven 
short homestays in Rotarian families. 
TEXT: JOSEF LÉBL – RC PRAHA
PHOTO: CLUB ARCHIVE

JAPANESE CHILDREN PRAISE
CZECH REST AND RECREATION

Japanese Ambassador to the Czech 
Republic Toshio Kunikata (centre) 
thanked RC Praha members Josef Lébl 
(left) and Aleš Fojtík (right) for provided 
and planned assistance 

RC Praha invites 
all other Rotary and Rotaract 

Clubs and other interested 
institutions and companies 
to help make this unique 

humanitarian project a reality. 

Although the stay was therapeutic, the visit to Karlovy Vary spa was all too brief
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As duty and tradition dictate, young experts from 
Rotary exchange projects, or GSE Teams, who em-
barked on a month-long journey through our district 
or travelled abroad during the Rotary Year, always 
present themselves to the delegates of their District 
Conference. This year was unusual, as we welcomed 
not two teams but indeed three. 

Farthest away and happy about it
First we imbibed the atmosphere of beaches with the aro-
ma of cachasi and coconut milk. To the strains of samba a 
team danced in, which – led by Tomáš Holub of RC Plzeň 
early in the Rotarian year traipsed Brazilian landscape 
from São Paulo and Rio de Janeiro (Photo 1). The 
experience of Robert Leníček (nominated by RC Praha – 
Staré Město), Peter Zelenay (RTC Praha and RC Trenčín), 
Martin Šubert (now a member of RC Liberec-Jablonec) 
and Matej Lovás (nominated by RC Bratislava-Danube) 
could be savoured not only on our website but also in 
RGN 2012/1. Their informal, open ways again inspired all 
of us to take a trip to Brazil. 

Slavic hospitability matches 
Deep South
Another District Team in April visited West Virginia and 
the north of Tennessee (Photo 2). US District 7570 treated 
our team, headed by Jaroslav Zajíc from RC Ostrava, to 
samples of true Southern hospitality. Team members Marcela 
Seifertová (nominated by RC Praha City), Veronika Sassma-
nová (RC Ostrava International), Jan Vebr (RC Písek) and 
Juraj Vrbík (RC Bratislava – Danube) happily related their 
impressions and experience to the conference (Photo 3). At 
the time, the US team could not yet sum up their visit as they 
were still only into the fi rst third of their stay in our District 
(Photo 3). Therefore the presentation of that team, consis-
ting of Team Leader Dave Metz and members Leslie Bou-
ghers, Aaron Harris, Andrea Wright and Joey Wilkerson was 
limited to personal presentation of each member and their 
District. They also presented Tomáš Lang with a personal gift 
from District 7570 Governor Janet M. Johnson. As you read 

these lines, the team will have long returned home, we hope 
fi lled with cherished memories, similarly to our two teams. 

Last GSE in history? 
Some of you may know that as from 2013/2014 

responsibility for the GSE program will pass from the 
Rotary Foundation on to the various districts. Much will 
depend on funding, or rather the size of membership, 
which derives from the size of funds. It may well happen 
that 2012/2013 will be the last chance for our Rotary 
Clubs to nominate representatives to the programme 
of exchange of young experts. This GSE Team will be 
heading for RI District 5960 – Minnesota and Wisconsin, 
U.S.A. Candidate application forms, conditions and other 
information will be available through September and Oc-
tober in a letter from the Governor and ROTARY GOOD 
NEWS Magazine. Any questions should be addressed to: 
george.podzimek@rotary2240.org ■

SUPPLEMENT 
FOR FOREIGNERS

THREE TIMES, EACH TIME DIFFERENT

Th ree GSM teams stage unique presentation at D2240 District Conference in Patince

TEXT: GEORGE J. PODZIMEK / PHOTO: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

Photo 1

Photo 2

Photo 3
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Can you tell us how it happened and how you feel in your new 
capacity? 
Club members contacted me and offered a membership to me in the 
course of last year. I felt honoured, because I knew from the start that 
I would be among the people I sincerely respect. The club’s charity 
program complements well the assistance our hotel has long provided 
for example to a seniors’ club in Loučky. 

The two – the Rotary Club and Grand Hotel Pupp – share 
a Beethoven tradition… 
Yes they do. Rotarians are used to meeting in a room dedicated to 
one of Karlovy Vary’s most precious clients, Ludwig van Beethoven. 
You can fi nd it in one of our buildings erected in place of the former 
House of God’s Eye, where Beethoven stayed in July and August of 
1812. Members of RC Karlovy Vary will on 4 August complete one 
of their big international projects implemented in conjunction with 

German Rotary Clubs – the restoration of bronze plaques on Bee-
thoven’s statue in Karlovy Vary. Our hotel’s Ceremonial Hall will host 
a concert in memory of a similar event 200 years ago, Beethoven’s 
fundraiser with violinist Polleder, for the benefi t of citizens of Baden 
near Vienna, which was destroyed in fi re. This is a nice example of 
historical philanthropy. 

You are managing director of Grand Hotel Pupp. How did you come 
by such an elevated position? 
I graduated from the Prague School of Economics and landed the job 
in 2001. My fi rst position was marketing manager, and two years later 
I received an offer to manage the commercial department; I have been 
General Manager since 2006. I have discovered the hotel step by step. 
I always tell our employees to read the wishes of our customers before 
they express them. And I always say that there are many hotels, but the 
Pupp is one of a kind. ■

MANY HOTELS BUT GRAND 
HOTEL PUPP IS ONE OF A KIND
Until Eighties, it was unthinkable for a woman to join a Rotary 

Club. But the hurdles collapsed and RC of Karlovy Vary, too, 

admitted a female member. She is Andrea Pfeff er Ferklová, 

the General Manager of the city’s Grand Hotel Pupp. 

TEXT: ANNA FIDLEROVÁ / PHOTO: IVAN THÝN 

TIP FOR A TRIP: 
VLADIMÍR PRECLÍK GALLERY

It’s been four years since RGN (2/2008) reported on the opening 
of sculptor Vladimír Preclík’s art gallery at the Regional Offi ce 
in Hradec Králové. The professor 

died shortly after, on 3 April. But his 
work is still alive in that gallery, where 
visitors meet. 

Since our club was a party to 
the founding contract appointed to 
supervise the completeness of this 
collection, we decided to stage a 
regular meeting there and to present 
the collections to our new members. 
It happened in the last week in March 
and we all agreed that the gems are 
properly displayed and maintained, 
although the building underwent a 
major repair last year. 

We invite all visitors to our city 
to visit, in addition to all architectural 
sites, also the building of the Regional Offi ce (not of course to wit-
ness the red tape) and to give it an inquisitive look. Refreshments 
are served in a small bistro with personnel made up from young 

handicapped people, and a mini-brewery, as until recently the build-
ing was a city brewery. Now it hosts several art education studios 

operated by the teacher-training 
college of Hradec Králové University, 
and also a modest bakery and restau-
rant. From the patio there is access 
to the southern terrace, reconstructed 
last year and forming a part of the 
medieval fortifi cations of the centre 
of the city. 

The Vladimír Preclík Gallery 
is open daily except for Monday 
(including weekends) from 1 PM to 
5 PM for a liberal admission fee. You 
will be guided by an employee of the 
Gallery of Modern Arts, an umbrella 
organization for the Preclík Gallery. 
If you are there on Wednesday after-
noon, please be cordially invited to 

our meeting, which starts at 6:30 PM in the nearby Springfi eld Club 
at the historical Gayer Barracks. You will be welcome!
AUGUSTIN ČERMÁK, RC HRADEC KRÁLOVÉ
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HOW I MET RED WINGS PLAYERS
My name is Vojtěch Melecký and I am spending my year on 

an exchange scheme in Traverse City, Michigan in the United States. 
Metropolitan Detroit, dubbed Motor City, is the biggest urban conglom-
eration in Michigan. The seat of America’s leading automakers is also 
home to the Red Wings – an icon of the US National Hockey League. 
I had tickets to a match against the Florida Panthers on 1 May. I was 
lucky to travel in the company of a lady who spent many years working 
for the team and was in charge of working papers – a very important 
assignment considering that a good half of the Red Wingers come from 
abroad. She helped us to get behind the offi cial lines and meet many 
important fi gures, who one normally sees only on TV; I could even put 
on a ring from the Stanley Cup holder, the winner of the NHL. Then we 
went to the arena to watch a splendid game. I couldn’t have been more 
proud of the Czech Republic, when the fi rst 60 minutes ended in a draw, 
courtesy of my two compatriots Tomáš Fleischmann in the Panthers’ 
colours and home team player Jiří Hudler.  An extension was goal-less 
and individual runs decided the score: following excellent nettings 
by Fleischmann and Datsyuk, it was Hudler who netted a forth Czech 
goal of a total of fi ve seen. Afterwards we went down to meet players 
“behind-the-scenes”, where I talked to the team’s coach Lindström – the 
legendary Swedish captain, defender Kronwall, and promising Czech defender Jakub Kindl, with whom I had a chat. Every year the Red Wings have 
a hockey camp in Traverse City, where I live, and I called on them at the start of my sojourn. Now we talked for maybe fi ve minutes. Then they took 
me to a place accessible only to players and coaches, where I spent 10 minutes chatting with Jiří Hudler: it was a lifetime experience! ■

REGENSBURG STUDENTS 
VISIT PLZEŇ 
In an effort to introduce eastern neighbours to the students of Pindl-
Gymnasium grammar school in Regensburg, Governor of District 1880 
Dr Johannes Koehler arranged for that school to hold several lessons on 
Czech history, economics and cultural heritage as part of the curricula. 
And since he knows well that RC Regensburg Marc Aurel has friendly 
ties with RC Plzeň, he asked us to organize a one-day visit to Plzeň 
for 14 second-year students. On 3 May the visitors were invited to the 
Plzeň Sports Grammar School, which has maintained partnership with 
the Regensburg institution specializing in natural sciences for about 18 
years now. A presentation on the mutual cooperation between German 
and Czech Rotarians was also warmly received. 
TEXT AND PHOTO: DOBROSLAV ZEMAN, PDG, RC PLZEŇ

TRADITIONAL MEETING 
OF CZECH 
AND GERMAN 
ROTARIANS
A springtime climb on the top 
of Mt Ostrý in the Šumava 
is traditionally organized by 
RC Klatovy and RC Cham. 
A large group of members of 
RC Písek participated for the 
fi rst time in what turned out 
to be quite an exacting exploit in the warm weather. The summit of Mt Grosser 
Arber was covered by snow. True to the motto, “Experience need not be pretty but 
strong,” everyone happily climbed up and the event was a huge success.
TEXT A FOTO: MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ

Th ese four pages contain 
English-language 
highlights of the content 
of the Czech and Slovak 
magazine 

ROTARY GOOD NEWS 
3/2012

Translation: Libor Trejdl 

Editorial Board: 
+420 776 540 656
goodnews@rotary2240.org
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S naším novým modelem poskytování 
grantů můžeme ve světě udělat více dobrého
PŘEKLAD: PETR J. PAJAS, PDG

Nedávno jsem se setkal s několika rota-
riány, kteří budou mít v příštím roce 
na starosti komunikaci s vámi pokud 

jde o náš nový model poskytování grantů 
v rámci plánu Vize budoucnosti. Jsem si vě-
dom toho, že od distriktů, které se neúčastnily 
pilotního projektu, to bude vyžadovat velkou 
dávku důvěry v budoucí vývoj naší Nadace 
Rotary. Není se co divit – bez znalosti detailů 
je těžké pochopit a přijmout tak velké změny. 

Proč mluvíme o Vizi budoucnosti? 
Chceme dělat více dobrého ve světě a využí-
vat naše zdroje co nejlépe. Potřebovali jsme 
změnit fungování Nadace, protože jsme byli 
vystaveni velkým výzvám. Museli jsme vše 
zjednodušit. Pokud to znamenalo, že jsme 

museli opustit některé z našich „zabydlených“ 
aktivit, pak jsme byli připraveni to udělat. 
Schopnost přinášet dobro bylo naší nejvyšší 
prioritou, a pokud dobro budeme konat, dosta-
ví se záhy i dobrý pocit. 

Není to plán někoho cizího. Opírali 
jsme se o názory vyjádřené tisíci rotariá-
nů. Jedním z přímých důsledků je defi nice 
šesti základních okruhů, na něž se chceme 
soustředit. Okruhů, v jejichž rámci chtějí 
rotariáni koncentrovat své úsilí služby 
a pomoci. 

Téměř ze všech distriktů účastnících se 
pilotního projektu zaznívá názor, že Rotary 
je díky Vizi budoucnosti zase o něco silnější. 
Líbí se větší možnost rozhodování o vyu-

žití distriktních grantů na základě vlastních 
rozhodnutí. Občas se samozřejmě ukázalo, 
že zajistit udržitelnost v rámci globálních 
grantů není snadné, ale distrikty účastnící se 
pilotního projektu pochopily důležitost tohoto 
požadavku a mohly se opřít i o naše zaměst-
nance připravené pomoci tam, kde to bylo 
možné a potřebné. 

Co od vás žádám? Chci, abyste si upra-
vili strukturu na distriktní úrovni tak, abyste 
už od 1. července 2013 mohli začít. A také vás 
prosím o trpělivost, protože naší společnou 
snahou je učinit naši modernizovanou Nadaci 
natolik efektivní a produktivní, jak to jen bude 
možné. Když ještě chvíli vydržíte, dočkáte se 
nových příležitostí. ■

K PRINCIPŮM 
NADACE ROTARY

Bill Boyd, předseda Rady zmocněnců 
Nadace Rotary

Rok dosiahnutých úspechov Na sklonku končiaceho sa ďalšieho 
rotariánskeho roka sa pozrime na to, čo sme spoločne dokázali
PREKLAD: IVAN BELAN, PDG

Dosiahli sme ďalší významný his-
torický míľnik v oblasti boja proti 
šíreniu vírusu detskej obrny, keďže 

India získala status krajiny, ktorej sa podarilo 
zamedziť prenosu pôvodného vírusu spôso-
bujúceho toto ochorenie. Neznamená to, že 
našu kampaň proti detskej obrne už môžeme 
zastaviť, pretože ešte stále nám ostávajú tri 
endemické krajiny, ale určite je to pre nás dô-
vod na radosť. Dosiahnutý úspech sa náležite 
vyzdvihol na nedávnom summite venovanom 
tejto problematike, ktoré organizovalo Rotary 
spolu s indickou vládou.

Do krátkej retrospektívy možno zara-
diť aj Plán vízie budúcnosti. Tento rok bol 
významný z hľadiska toho, že sme budovali 

Nadáciu pre budúcnosť. Prvý rok pilotného 
projektu bol výzvou pre dištrikty, v ktorých 
prebieha pilotná fáza a tiež pre našich pracov-
níkov, pretože sa museli vyrovnávať s niečím 
novým. V druhom roku realizácie projektu sa 
už prejavili pozitíva. Budúci rok bude zamera-
ný na školenia a ofi ciálny začiatok programu 
1. júla 2013 bude pre nás a našu Nadáciu 
dôležitým medzníkom.

Generálny tajomník RI John Hewko 
prišiel s novými nápadmi, ako efektívnejšie 
využiť schopnosti rotariánov a našich pracovní-
kov a tým postupne skvalitniť našu výkonnosť.

Informácia zverejnená v januári o na-
výšení grantu poskytnutého Nadáciou Billa 
a Melindy Gatesovcov na odstránenie detskej 

obrny o ďalších 50 miliónov USD poukazuje 
na postavenie Rotary vo svete. Bill Gates 
pripisuje našej organizácii a úsiliu rotariánov 
aj naďalej kľúčovú úlohu v procese dotiahnu-
tia tejto náročnej úlohy do úspešného konca 
a vysoko si cení milióny hodín, ktoré rotariáni 
strávili často v náročných podmienkach, aby 
nás posunuli bližšie k vytýčenému cieľu.

V neposlednom rade by sme všetci mali 
vzdať hold fi nančnej podpore, ktorá je preja-
vom vašej viery v to, čo robíme. Vaša podpora 
nie je určená samotnej Nadácii Rotary, ale 
činnostiam, ktoré Nadácia uskutočňuje a vy, 
rovnako ako aj ja, považujete túto formu pod-
pory za náš spôsob konania dobra vo svete.

Všetkých vás srdečne zdravím. ■
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V listopadu minulého roku bylo vyhlá-
šeno partnerství RI s IHE - Ústavem 
pro vzdělávání v oblasti hospodaření 

vodou při UNESCO. V jeho rámci zajistí 
Nadace Rotary granty pro Rotary a distrikty, 
aby se postaraly o výběr vhodných studentů 
a sponzorovaly je při postgraduálním studiu 
na ústavu, který sídlí v holandském městě 
Delft a celosvětově je největším vzdělávacím 
zařízením v tomto oboru. Až osm studentů 
ročně bude moci být vybráno ke studiu, 
zaměřenému na obecní infrastrukturu hospo-
daření vodou a na související obory a zakon-
čenému magisterským titulem. 

„Tím, že Rotary kluby vyberou kvalitní 
kandidáty s vysokým pozdějším potenciálem 
jejich uplatnění, pomohou zemím nejvíce po-
stiženým nedostatkem pitné vody a sanitace, 
aby si samy mohly identifi kovat své potřeby 
a zavádět potřebná řešení,“ řekl William B. 
Boyd, předseda sboru zmocněnců Nadace 
Rotary. 

Ústav UNESCO-IHE zajistil počínaje 
rokem 1957 postgraduální vzdělávání již pro 
více než 14 500 odborníků v oboru hospodaře-
ní vodou. 98 % z nich pocházelo z rozvojo-
vých zemí, a 87 % absolventů tohoto studia 
zůstává v oboru aktivních i deset let po jeho 

ukončení. Tento ústav řídí také celosvětovou 
síť vzdělávacích ústavů a zařízení v daném 
oboru, nabízí rovněž své expertízy a napomá-
há při stanovování mezinárodních norem pro 
postgraduální programy, týkající se hospo-
daření vodou a pro další profesní výchovu. 

„Spolupráce se společenstvím Rotary je 
důležitým milníkem při vytváření celosvěto-
vých kapacit, potřebných k řešení této krize“, 
prohlásil András Szöllösi-Nagy, rektor tohoto 
ústavu. 

Problematika pitné vody a sanitace 
je také jednou z oblastí, na něž se zaměřuje 
rotariánský Plán vize do budoucnosti. ■

POKUD NĚKDE 

STAVÍTE

VZDĚLÁNÍ PRO 
VODOHOSPODÁŘE 

Do oblasti péče o pitnou vodu a sanitární zařízení 

investuje Rotary dlouhodobě i tím, že připravuje 

kvalifi kované odborníky a inženýry, kteří se zaměřují 

na řešení krizí v rozvojových zemích. 

AUTOR: ARNOLD R. GRAHL AND WAYNE HEARN;
PŘELOŽIL DOBROSLAV ZEMAN, PDG 

Rotary kluby a distrikty, které se dosud nepodílejí na 
pilotním programu Výhledů do budoucnosti, mohou 
využít účelových dotací Nadace Rotary na fi nanco-

vání svých projektů nízkonákladových příbytků. Bezpečné 
a trvale uživatelné příbytky musí mít přístup k pitné vodě 
a hygienické vybavení, ke spojovacím cestám, ke škole, 
zdravotnímu zařízení a k obecnímu středisku. S ohledem na 
potřebu celkového vybavení takovýchto projektů lev-
ných příbytků schválila Rada zmocněnců Nadace Rotary 
odpovídající směrnice a kluby a distrikty musejí doplnit své 
přihlášky odpovídající přílohou. Na adrese www.rotary.org 
zadejte heslo „low-cost shelter“ a dozvíte se víc. ■
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Letošní soirée se uskutečnilo za velkého zájmu rotariánů a pozva-
ných hostí v neděli 22. ledna pod názvem „Osudové společenství 
Němců a Čechů ve 20. století“. 
Přítomné pozdravil prezident Kurt Göpfert citátem z Franze Kafky: 

„Cesty vznikají tím, že po nich jdeme“ a současně označil bývalou syna-
gogu, kde akce proběhla, za osudové místo, kde bude také připomenuto, 
že Němci i Češi kráčeli jak rozdílnými, tak i stejnými cestami. 

Historik M. Stickler zahájil svůj projev zjištěním, že dnešní 
generace Němců je otevřena celému světu a zajímá se o jiné země 
a jejich kultury, přesto však stále zůstává několik slepých míst ve vztahu 
ke středovýchodní Evropě. A pokud jde o bývalou NDR, nebylo shora 
prosazované „Völkerfreundschaft“ založeno na tradicích, neboť se 
tím překrývaly latentní konfl ikty a předsudky. Projev našeho přítele 
rotariána Sticklera si díky analýze a vyváženému výkladu historických 
událostí získal zaslouženou pozornost. 

Po něm následovala přednáška prof. Dr. Wernera Strika o jeho 
osudovém společenství jakožto německého Moravana, případně 
moravského Němce. Narodil se v roce 1930 jako československý státní 
občan německé národnosti v oblasti Hřebečska. Podle jeho vlastních 
slov chtěl svým zcela subjektivním pohledem připomenout své osobní 
zážitky a začal 30. květnem 1946, když mu bylo 16 let. Tohoto dne byl 
jeho otec, jinak velmi respektovaný lékař, ztýrán a krátce předtím byl 
on sám dopraven do jednoho internačního tábora. Dům jeho rodiny byl 
zplundrován, celá rodina byla v květnu 1946 odsunuta. Otázku jeho otce 
po budoucnosti zodpověděl tehdy jeden z jeho pacientů, český učitel 
takto: „Teď přichází socialistická moc!“

Když pak Werner Strik se svou manželkou Gretl přijeli poprvé 
až v roce 1973 zpět do Moravské Třebové, měl pocit, když stál se svým 
německým pasem v ruce na tamním náměstí, že je v tom velikánském 
vězení snad jediným svobodným člověkem. 

Počínaje rokem 1981 navštěvovali Strikovi Čechy a Moravu čas-
těji. A po revoluci v roce 1989 sem přijíždějí tři až čtyřikrát za rok, těší se 
z cesty bez hranic a z toho, že před domy opět kvetou květiny a že je ve 
městech a vesnicích zdraví jejich obyvatelé jako své krajany. Jeho rodinu 
navštívilo již mnoho mladých Čechů, doprovázel řadu lékařů, kteří byli 
hosty interny na Misijní klinice ve Würzburgu, kde působil jako ředitel. 
Společně se svou manželkou Gretl nechal umístit několik pamětních tabu-
lí, tu poslední v roce 2011 na farním kostele ve své rodné obci Radiměři.

Bilance Wernera Stricka zní: „Je jen jedna morálka, protože ta je 
nedělitelná. Neexistuje žádná kolektivní vina, vina je jen individuální. 
Není morálky, kterou by kolektivně vlastnil některý národ, stát či strana, 
pouze individuální morální integrita. Kritériem každého člověka není 
jeho jazyk nebo národní identita, nýbrž jeho morální integrita. Proto 
není možné hodnotit zločiny spáchané na Němcích jinak, než zločiny 
spáchané samými Němci.“

Po těchto dojímavých slovech se přihlásil ke slovu prof. Dr. Zde-
něk Filip, člen RC Gießen, se svým tématem „Životní prostředí – naše 
osudové společenství“. I on se narodil a vyrostl v české-moravské rodi-
ně. Svou přednášku uvedl slovy: „Za náš osud je odpovědná nejen naše 
národnost, kterou jsme získali svým zrozením“ a se smutkem vzpomíná 
na oběti, za něž neodpovídala žádná vrchnost. Vyhnanství je špatné, 
i v historii docházelo k vyhánění Čechů samotnými Čechy. A válka je 
naprostou katastrofou.

Prof. Filip vyzývá všechny státy, aby se zasadily v mírovém 
společenství o udržení našeho životního prostředí. A konečně vyzý-
vá k využití tohoto mírového a přátelského smýšlení při vzájemných 
stycích Čechů a Němců. V roce 1997 prohlásil Václav Havel, že „náš 
vztah k Německu je důležitou součástí našeho osudu, naší identity, naší 
inspirace i našeho smutku.“ Také spolkový kancléř Adenauer nás kdysi 
vyzval, „abychom neprodlévali v minulosti“. 

I letošní soirée doprovázela hudba díky čtyřem studentům 
z Würzburgu, hráčům na alt-, baryton-, soprán- a tenor-saxofon. Při 
závěrečném rozloučení pak připili všichni přítomní na zdraví všem 
přednášejícím jako poděkování za jejich příspěvky franckým vínem. 
Témata přednášek se pak ozývala při rozhovorech přítomných rotariánů 
a jejich hostů. 

V návaznosti na hlavní téma letošního soirée byla z iniciativy PDG 
Fritse Zeeuwa, předsedy německé sekce LA D-CZ-SK, instalována v histo-
rické radnici města Kitzingen výstava ZACHRÁNĚNÉ DĚDICTVÍ, která 
připomněla záchranu a restaurování křížků a kapliček v celé oblasti Ná-
rodního parku ŠUMAVA a to díky významné fi nanční pomoci německých 
rotariánů. Je to vhodný příklad rotariánských aktivit, sloužících ke zlepšení 
a vzájemnému porozumění mezi německým a českým obyvatelstvem. ■

VE ZNAMENÍ POROZUMĚNÍ A PŘÁTELSTVÍ

MEZI NĚMCI 
A ČECHY

Již od roku 2002 pořádá německý Rotary klub 
Kitzingen poblíž Würzburgu tradiční novoroční 
„soirée“, které vždy přináší díky prominentním 
řečníkům významné téma.

TEXT: AUTOR: FRITS ZEEUW, PDG, VEDOUCÍ NĚMECKÉ SEKCE LA DSZ
SK, ČLEN RC BAMBERGSCHLOSS GEYERSWÖRTH; 
PŘEKLAD: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

První návtěvníci na výstavě ZACHRÁNĚNÉ DĚDICTVÍ ve městě 
Kitzingen

Přednášející zleva: prof. Dr. Matthias Stickler (RC Würzburg-
Residenz), prof. Dr. Werner Strik (RC Würzburg), Kurt Göpfert, 
prezident RC Kitzingen a prof. Dr. Zdeněk Filip (RC Gießen)
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SVĚŽÍ A MLADÝ 
75LETÝ
Omladit klub, získat do klubu poprvé 
ženy a zároveň získat význmné 
rotariánské ocenění – to vše v jednom 
tahu. Tak takový „majstrštyk“ se povedl 
RC Liberec-Jablonec při oslavě výročí 
svého založení.

TEXT: GEORGE J. PODZIMEK / FOTO: ARCHIV KLUBU

Česko-německé kořeny
RC Liberec založili a v roce 1937 získali Chartu Rotary International 
významné osobnosti Liberecka, jako např. bratři Theodor a Johann Lie-
bigové, výrobce koberců ve Vratislavicích Heinrich Ginckey, policejní 
ředitel Stanislav Benda a 17 dalších německých a českých osobností 
kraje. Po záboru československého pohraničí v r. 1938 byla činnost RC 
zakázána a to i po válce za vlády komunistů. Činnost RC pod názvem 
Rotary klub Liberec-Jablonec nad Nisou byla díky pomoci rakouských 
a německých RC obnovena až od roku 1992.

Aktivita i usínání
Činnost klubu je především služba potřebným. Mezi jejich projekty 
patřilo např. zřízení vzdělávacího a terapeutického centra „Tábor“ 
pro tělesně postižené v Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou, vybavení 
střediska pro tělesně postižené Alvalida nábytkem, rehabilitačními 
pomůckami a nezbytnou administrativní technikou, fi nanční pomoc 
ústavům tělesně postižených v Raspenavě, Hodkovicích a Jedličkovu 
ústavu v Liberci, modernizace vybavení kuchyně a prádelny v Domo-
vě pokojného stáří v Chrastavě za cca 260 000 Kč a dar 6 elektricky 
polohovacích lůžek se stolky v hodnotě cca 240 000 Kč. Liberečtí 
a Jablonečtí rotariáni v rámci své globální spolupráce se zahraničními 
rotariány zorganizovali i několik mezinárodních výměn mládeže, včet-
ně ročních zahraničních studijních pobytů gymnazistů. Samostatnou 

kapitolu by si pak zasloužila pomoc rotariánů distriktu 2240 (Česká 
republika a Slovenská republika) povodněmi postiženým obcím na 
Frýdlantsku v r. 2010, koordinovaná právě RC Liberec-Jablonec, 
v celkové hodnotě 1 244 000 Kč. I přes tyto aktivity došlo v klubu 
k jevu nám dobře známému. Klub stárl, členové odcházeli a na jejich 
místa nikdo nepřicházel. Na začátku funkčního období prezidenta 
klubu přítele Vojtěcha Pražmy klesla členská základna až na 10 členů 
a tím i na hranici funkčnosti.

Problém, výzva a ocenění
Představenstvo klubu se semklo za svým prezidentem a tuto nepříliš 
šťastnou situaci se rozhodlo řešit vskutku radikálně. Veliké osobní na-
sazení a kompletní změna v myšlení klubu nakonec došly naplnění a to 
vskutku obdivuhodného: 18. 4. 2012 rotariáni z Liberce a Jablonce nad 
Nisou za účasti hejtmana Libereckého kraje Mgr. Stanislava Eichlera 
a dalších hostů přijali na slavnostním zasedání u příležitosti 75. výročí 
založení Rotary klubu (RC) v Liberci do svých řad 6 nováčků a z toho 
poprvé v 75leté historii klubu i 3 ženy. Za tento husarský kousek 
obdržel prezident RC Liberec-Jablonec Vojtěch Pražma od guvernéra 
distriktu 2240 Tomáše Langa významné rotariánské vyznamenání „Paul 
Harris Fellow“. A podle jeho slov není rozšiřování klubu zdaleka ukon-
čeno. Takže všichni víme, kam si chodit pro radu: tedy do RC Liberec-
-Jablonec. ■Letos poprvé rozšířily členskou základnu i ženy

Pro tuzemské i zahraniční účastníky slavnosti byla připravena 
prezentace projektů, realizovaných klubem od roku 1992

Prezident RC Liberec-Jablonec n.N. Vojtěch Pražma (vpravo) 
přebírá od guvernéra distriktu 2240 Tomáše Langa rotariánské 
vyznamenání „Paul Harris Fellow“.
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To bylo tak: v jedné moudré a vyna-
lézavé hlavě se zrodil nápad. Někte-
rým šťastným lidem se to stává. Náš 

„družební“ Domov seniorů v Brně Bystrci 
zpříjemňuje svým klientům čas možností 
vytvářet keramické artefakty, které vypálením 
v peci nabudou kvality a trvanlivosti. Kera-
mické oválné vajíčko, ozdobené ověřeným 
podpisem „významné osobnosti“, může být 
pozoruhodným suvenýrem, který si mnohý 
člověk rád opatří, a je přitom ochoten i přispět 
na dobrý účel! Myšlenka jednoduchá jak 
Kolumbovo vejce. Tím dobrým účelem byla 
speciální pojízdná koupací polohovací křesla, 
která by usnadnila péči o imobilní obyvatele 
onoho Domova. 

Jednoduchost myšlenky je ovšem 
nesrovnatelná s množstvím starostí a koordi-
načního úsilí, které bylo nutno vynaložit, než 
bylo na světě několik desítek souprav vajíček 

a certifi kátů, potvrzujících pravost podpisů 
na nich. Nebyl to pouze onen přímo mladist-
vý zápal, se kterým klienti Domova vajíčka 
z hlíny hnětli, formovali, opatřovali glazurou 
a vypalovali, ale i úsilí členů RC Brno-City, 
kteří oslovovali všechny známé a dostupné 
VIP s prosbou o podpis.

Dobrá věc se podařila. Při veřejné 
dražbě „vajíček s podpisem“ byla vydražena 
všechna vajíčka a ve skleněné pokladně se 
sešlo a navršilo 58.000 Kč, což je více, než se 
čekalo. 

Z vajec se, jak vidno, může zrodit neto-
liko něco živého, nýbrž i dobrého. Je k tomu 
ovšem nutné setkání vynalézavých a obě-
tavých lidí. A to se stalo. Více vám řeknou 
fotografi e. ■

CO DOBRÉHO MŮŽE POVSTAT 
Z VAJEC

Že „vše živé pochází z vejce“ (omne vivum ex 
ovo), to ví každý, kdo si zapamatoval alespoň 
minimum z latiny. I proto je vajíčko jedním 
ze symbolů jara. Pojem „vejce“ byl před 
Velikonocemi v RC Brno-City skloňován ve 
všech pádech (což by, jak si jistě vzpomínáte, 
v té době nebylo nic divného), ale zde 
přitom vůbec nebyla řeč o těch slepičích, 
šestikorunových.

TEXT: KARLA DOSTÁLOVÁ
FOTO: VLADIMÍR KOLARIK

Tím dobrým účelem byla speciální pojízdná koupací polohovací křesla

Při veřejné dražbě „vajíček s podpisem“ byla vydražena všechna 
vajíčka

Dražilo se v brněnské galerii Vaňkovka
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Dobrá správa z rodiny rotariánov: medzi RC Zvolen, RC Va-
lenciennes-Escaut a Nadáciou Rotary bol schválený matching 
grant pre nákup zdravotníckeho vybavenia pre Kliniku detskej 

onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bys-
trici (12 400 €) a pre nákup vybavenia pre zriadenia „Snozelen centra“ 
v DDaDSS Veľký Krtíš (12 185 €). K sume prispieva Rotary dištrikt 
1670 (Francúzsko) a na základe spolupráce s francúzskym klubom 
i nemecký RC Wuppertal.

Na slávnostnom odovzdávaní daru 7. mája v DFN Banská Bys-
trica boli prítomní: prezidentka RC Valenciennes-Escaut pani Hélène 
Devulder, člen tohto klubu Jean-Pierre Gabert, ktorý je aj členom Me-
dzinárodného spoločenstva lietajúcich rotariánov, iniciátor celej akcie 
Lucien Caoduro, Francúz podnikajúci na Slovensku (tiež lietajúci rotari-
án), prezident RC Zvolen Juraj Bezrouk, sekretár RC Zvolen Vojtech 
Žilinčan, zástupca nášho Rotary dištriktu 2240 Ivan Belan, podpredseda 
Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislav Topoľský, prednostka 
Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie DFN v Banskej Bys-
trici Eva Bubanská, námestník riaditeľa LPS DFN B. Bystrica Oliver 
Petrík, riaditeľka DD a DSS vo Veľkom Krtíši Júlia Černajová a ďalší 

hostia. Rotary klub Wuppertal zastupovali pri tejto návšteve Slovenska 
Joachim Schmidt-Hermesdorf s manželkou.

Detská fakultná nemocnica si doplní vybavenie o nové infúzie 
volumetrické pumpy (presné dávkovače pri podávaní infúznych rozto-
kov), pulzné oximetre a moderné transportné lôžko. Domov dôchodcov 
a DSS vo Veľkom Krtíši zasa nakúpi zariadenia, ktoré sú potrebné k vy-
tvoreniu tzv. Snoezelen centra. Jeho cieľom je vyvolanie zmyslových 
pocitov u osôb s rôznymi druhmi postihnutia. „Pôjde o zriadenie dvoch 
miestností – bielej a tmavej,“ prezradila nám Júlia Černajová. „Biela 
bude určená na oddych a relaxáciu, tmavá zasa na stimuláciu, rozvoj 
zrakových, čuchových a ďalších zmyslových podnetov. Tieto miestnosti 
budú slúžiť klientom zo širšieho okolia Veľkého Krtíša.“

„Spomínané matching granty Rotary sú na Slovensku raritné tým, 
že hlavnou podmienkou je spolupráca minimálne dvoch klubov z rôz-
nych krajín,“ informoval nás sekretár zvolenského RC Vojtech Žilinčan. 
„My sme sa doňho zapojili po stretnutí s Lucienom Caodurom, ktorý 
mal veľkú snahu pomôcť niektorým zdravotníckym zariadeniam v na-
šom regióne. A po nadviazaní spolupráce s RC vo Valenciennes-Escaut 
sa to napokon podarilo.“

Lucien Caoduro sa vyznal k blízkemu vzťahu k Slovensku, 
ktoré si nielen obľúbil, ale snaží sa mu pomáhať najmä v zdravotníckej 
oblasti. „Slovensko je skutočne krásna krajina,“ hovorí Lucien Caoduro. 
„A keď som zistil, že i tu žijú ľudia so zdravotnými problémami, najmä 
handicapovaní pacienti, rozhodol som sa pomôcť. Stretol som ľudí, 
ktorí boli ochotní pomáhať spomínaným pacientom a verím, že ich bude 
ešte viac.“ 

Nás tiež zaujala aj činnosť Medzinárodného spoločenstva lietajú-
cich rotariánov. „Je to ojedinelá skupina úžasných ľudí, rotariánov, ktorí 
venujú svoj čas, fi nančné prostriedky a samozrejme aj lietadlá na zdra-
votnícku pomoc,“ priblížil nám ich poslanie Vojtech Žilinčan. „Vždy 
keď treba sú ochotní dodať leteckým mostom zdravotný materiál, 
nástroje, krv, či dokonca orgány na transplantáciu do bližších aj veľmi 
vzdialených oblastí sveta. Za to im patrí veľká vďaka a náš obdiv.“

Ostatná pomoc nemocnici v B. Bystrici a DD a DSS vo Veľkom 
Krtíši bola len jednou z mnohých aktivít zvolenských rotariánov. „Rok 
čo rok sa snažíme získavať fi nančné prostriedky pre tých, ktorí sú od-
kázaní na pomoc druhým,“ hovorí prezident Rotary klubu Zvolen Juraj 
Bezrouk. „A je potešiteľné, že stále nachádzame ľudí a inštitúcie, ktoré 
nám vychádzajú v ústrety. Či už v rámci Slovenskej republiky, alebo na 
medzinárodnom poli v spolupráci so zahraničnými rotariánmi. Hlavná 
idea klubov Rotary – Service Above Self (prekonaj samého seba a urob 
niečo naviac) – nie je iba heslom, ale naším poslaním.“ ■

SERVICE 
ABOVE SELF

TEXT A FOTO: MARTIN MÁZOR

Matching grant 25 000 € 
v prospech chorých 
a postihnutých detí 
a dôchodcov

Francúzski rotariáni na prehliadke 
Kliniky detskej onkológie a hematológie DFNsP 
v Banskej Bystrici v doprovode prednostky 
MUDr. Evy Bubanskej, PhD.

Delegácia rotariánov z RC Valenciennes – Escaut (F) 
a RC Wuppertal (D) pri prehliadke kúpeľov Sliač

SLUŽBA 
OBCI
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VO ZVOLENE OTVORILI 
PARK ZABUDNUTÝCH SUSEDOV

Nové oddychové miesto pre Zvolen-
čanov i návštevníkov tohto mesta 
– Park zabudnutých susedov – nesie 

v sebe veľké posolstvo. Vyjadruje ho už jeho 
názov. Pripomína ťažké časy a osudy, ktoré 
prežívali ľudia v rokoch 1938–1945. Mnohí 
z tých, ktorí nesúhlasili s vtedajším režimom 
na území Slovenska, museli násilne opustiť 
svoje domovy. Aj Zvolenčania, z ktorých sa 
už stovky nikdy nevrátili domov. A po čase 
akoby sa na nich zabudlo. 

Iniciátorom vybudovania parku, ktorý 
by pripomínal „zabudnutých“, bol zakladajúci 
prezident Rotary klubu Zvolen Jozef Klement. 
Spolu s ďalšími zvolenskými rotariánmi 
získal v uplynulých ôsmich rokoch pre túto 
myšlienku viacero nadšených podporovateľov. 
Od vedenia mesta Zvolen, cez Židovskú nábo-
ženskú obec, Český spolok vo Zvolene až po 
množstvo radových občanov, ktorým neboli 
ľahostajné osudy bývalých susedov. 

Napokon sa dielo podarilo a 8. mája 
2012 prišli na otvorenie parku stovky Zvo-
lenčanov, ale aj obyvateľov ďalších miest. Na 
vlastné oči sa presvedčili, ako sa zaprášená 
nevľúdna ulička v centre mesta premenila na 
vkusnú a príjemnú zónu oddychu. Dominan-
tou parku je Plačúca fontána – mramorová 
skulptúra vyvalených dverí s tečúcou vodou, 
pripomínajúcou slzy žiaľu. 

„Som nesmierne rád, že s pomocou 
množstva ľudí sa nám podarilo vybudovať 
tento park, ktorý neslúži len na oddych, ale 
pripomína aj minulosť a zároveň je memen-
tom pre dnešnú i ďalšie generácie,“ povedal 
Jozef Klement. „Je dôstojným pamätníkom 
na obete II. svetovej vojny, na mnohých dnes 
už neznámych ľudí, ktorí kedysi žili v tomto 
meste. Boli to Česi, Židia, Maďari, Rómovia, 
ale i ďalší občania či rodáci s iným politickým 
zmýšľaním. Náhle museli odísť, mnohí boli 
deportovaní. Ich životy končili v rôznych 
pracovných či koncentračných táboroch, 
väzniciach, na popraviskách... O osudoch nie-
ktorých nevieme nič dodnes... A keby neboli 

deportovaní alebo zabití, určite by tomuto 
mestu pomohli priniesť ďalší rozvoj.“

Na nebezpečenstvo oživenia fašizmu 
upozornila vo svojom prejave aj vice-primá-
torka Alžbeta Staníková, keď pripomenula, 
že aj dnes sa na múroch domov či odevoch 
mladých ľudí objavujú symboly fašizmu a po-
zorujeme i náznaky neonacizmu. Spoločnosť 
by sa preto nemala tváriť, že sa nič nedeje, ale 
tieto prejavy jednoznačne odsudzovať.

Na slávnosti vystúpil aj zástupca 
Rotary International dištriktu 2240, PDG 
Ivan Belan, prezident Rotary klubu Zvolen 
Juraj Bezrouk, riaditeľka Dokumentačného 
strediska holokaustu Monika Vrzgulová, 
predsedníčka Českého spolku vo Zvolene 
Blanka Maňkovská a ďalší rečníci a umelci 
– profesionáli aj mladučkí amatéri, všetci 
s prianím pokojného mierového života a s od-
mietaním vojnových hrôz. Potvrdili to aj 
vypustením kŕdľa holubov – symbolov mieru. 
Stovky účastníkov a hostí podujatia s nadše-
ním tlieskali kultúrnemu programu, v ktorom 
vystúpili speváčka Jana Orlická, herečka 
Vladena Škorvagová, spevácke duo Monika 
Maňkovská a Helena Chovanová, hudobníci 
zo Základnej umeleckej školy v Sliači, taneč-
níci a speváci z Materskej školy na Tehelnej 
ulici, žiaci súkromnej Základnej umeleckej 
školy a Centra voľného času Quo vadis 

Zvolen, historický šerm a dobové scénky zasa 
ponúklo združenie Ricasso Zvolen a ďalší... 
Dojemné boli spomienky obyvateľky niek-
dajšej „starej“ Tehelnej ulice Eleny Mrázovej, 
keď spomínala na svoje detské šantenie, ale 
aj na odvlečenie susedov, vojnové bombar-
dovanie, či búranie ulice za čias socializmu. 
Počas slávnostného otvorenie parku bola pria-
mo na oplotení ulice sprístupnená verejnosti 
aj výstava fotografi í niekdajšej Tehelnej ulice 
a zábery z priebehu budovania parku. V rámci 
programu nechýbali ani hry a zábavky pre 
deti, či pohostenie špecialitami kuchárok 
v areáli susednej materskej školy. 

O čiastočnú úpravu Tehelnej ulice sa 
veľkou mierou pričinilo aj Mesto Zvolen. 
V rámci projektu Zlepšujeme život Zvolen-
čanom rekonštruovalo podstatnú časť ulice. 
Išlo napríklad o rozšírenie pešieho priestran-
stva, úpravu spevnených plôch, parkovísk, 
komunikácií, chodníkov, osadenie mobiliáru, 
verejného osvetlenia a podobne. 

Dnes už park žije svojím životom. Na 
lavičkách v tieni stromov oddychujú dôchod-
covia a deti, ďalší sa zasa na tejto frekven-
tovanej ulici ponáhľajú za prácou, povin-
nosťami či zábavou. A ako nám pripomenul 
Jozef Klement, čoskoro im park poskytne aj 
kultúrne a spoločenské podujatia. ■

TEXT A FOTO: MARTIN MÁZOR  

Práve v deň, kedy si celý svet pripomínal výročie 

ukončenia najstrašnejšej vojny všetkých čias 

a víťazstva na fašizmom, vo Zvolene na Tehelnej 

ulici slávnostne otvorili nový park. 

Deti z Materskej školy na Tehelnej ulici 
otvárajú kultúrny program

Vice-primátorka Zvolena Alžbeta Staní-
ková a zakladajúci prezident RC Zvolen  
Jozef Klement pri odhalení Plačúcej 
fontány v Parku zabudnutých susedov
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PROFESNÍ 
SLUŽBA

Můžete prozradit, jak k tomu došlo a jak se v této své nové funkci 
cítíte?
Členové klubu mne v průběhu loňského roku oslovili a členství mi 
nabídli. Po určité „kandidátské“ době jsem pak byla přijata. Byla to pro 
mne čest, protože od začátku jsem věděla, že budu mezi lidmi, kterých 
si nesmírně vážím. Shlížím k nim jako k osobnostem a zaměření 
i činnost klubu jsou mi blízké. To se týká i charitativní činnosti, která 
se dobře doplňuje i s naší pomocí potřebným. Uvedu jen jeden příklad. 
Náš hotel už delší dobu pomáhá Klubu seniorů v Loučkách.

Oba subjekty, Rotary klub a Grandhotel Pupp, spojuje i beethovenov-
ská tradice…
Ano. Rotariáni se pravidelně scházejí v salónku nad naší kavárnou, 
který je zasvěcen jednomu z nejvzácnějších návštěvníků Karlových 
Varů, Ludwigu van Beethovenovi. Najdete jej v jedné naší budově, 
která byla postavena na místě bývalého domu Boží oko, kde ve dnech 
27. 7.–7. 8. 1812 Beethoven pobýval.

Když už jsme u Beethovena, řekněte, jak se bude hotel podílet na letoš-
ních oslavách obnovení reliéfů na jeho pomníku, jehož organizátorem 
je právě Rotary klub?
Na tomto projektu se podílíme společně. Hotel nabízí své služby 
a někteří zahraniční hosté u nás budou bydlet. Ve Slavnostním sále se 
4. srpna uskuteční koncert, který bude upomínkou na dvousté výročí 
benefi čního koncertu Ludwiga van Beethovena s houslistou Polledrem 
ve prospěch obyvatel požárem zničeného města Baden u Vídně. Tehdy 
ještě neexistoval Slavnostní sál a proto se umělci i posluchači sešli 
právě v domě Boží oko. Součástí oslav bude i zavěšení malého věnce 
u pamětní desky na tomto domě.

Grandhotel Pupp je proslulý i tím, jak během své existence, začínající 
rokem 1701, byl často dostavován, přestavován a doplňován. Vy v této 
tradici pokračujete?
Už loni jsme rekonstruovali několik pokojů a v druhé etapě chystáme 
výstavbu nového bazénu a balneoprovozu. Tento komplex vznikne 
v prostoru bývalého dvora v zadní části hotelu, která byla až dosud vyu-
žívána jako parkoviště pro personál. Naši hosté tak získají bazén třináct 
krát osm metrů a lázeňský provoz se sedmi sty různými procedurami.

Z kterých zemí se rekrutuje vaše klientela?
V současné době jsou to hosté z České republiky, Ruska, Thajska, 
ale i z Německa. A právě na posledně jmenovanou zemi se chceme 
zaměřit.

Už druhým rokem jste předsedkyní krajské sekce Asociace hotelů 
a restaurací České republiky a také kontrolorem kvality projektu Hotel 
Stars. O jakou činnost jde?
Jako předsedkyně krajské sekce AHR ČR se snažím pomoci při řešení 
aktuálních témat, která naši práci denně ovlivňují. Jedná se zejména 
o komunikaci směrem k městu či regionu. Snažíme se společně se 
všemi kolegy z ostatních hotelů posilovat naši pozici také směrem 
k zajištění vysoké kvality služeb. A právě projekt Hotel Stars je jed-
nou z možností, jak upozornit klienty, která ubytovací zařízení splňují 
dané parametry. Jedná se o ofi ciální hodnocení ubytovacích zařízení, 
které funguje už v jedenácti státech Evropské unie. Hotely a penzi-
ony jsou kontrolovány, zda odpovídají pevně stanoveným kritériím, 
známým jako hvězdičkové rozlišení. V podstatě nejde o nic jiného, 
než o kontrolu kvality služeb. Příslušný certifi kát mají v Karlovarském 
kraji vedle našeho hotelu také ostatní hotely. Jejich aktuální seznam si 
mohou klienti najít na www.hotelstars.cz. V rámci vydávaného měsíč-
níku Promenáda, který je dostupný téměř ve všech hotelích regionu, 
je uveřejněn seznam ubytovacích zařízení s logem Hotel Stars. Právě 
toto logo je zárukou kvality.

Vraťme se k vaší funkci ředitelky Grandhotelu Pupp. Jak jste se k této 
náročné práci dostala?
Jako absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze jsem nastoupila 
do hotelu v roce 2001. Tehdy to bylo na pozici marketing manažera, po 
dvou letech jsem dostala nabídku na vedení obchodního oddělení a od 
roku 2006 jsem v hotelu již jako generální ředitelka. Prošla jsme si tedy 
hotel hezky schůdek po schůdku. Myslím, že to byla ta nejlepší škola 
k pochopení fungování a řízení tohoto hotelu. Domnívám se, že je nutné 
pokračovat v tom, co tento hotel činí jedinečným. Je to pohostinnost, 
vysoká kvalita a různorodost služeb a v neposlední řadě úcta ke klien-
tům. Vždycky našim zaměstnancům zdůrazňuji, aby četli přání našich 
zákazníků dřív, než je oni vysloví. A také, že hotelů je hodně, ale Pupp 
je jen jeden. ■

HOTELŮ JE HODNĚ, ALE 
GRANDHOTEL PUPP 
JE JEN JEDEN

Až do nedávna nebylo myslitelné, aby členem Rotary klubu byla 

žena. Poté, co tato bariéra byla odstraněna, rozrostl se o jednu 

členku i karlovarský Rotary klub. Jeho řady rozšířila Ing. Andrea 

Pfeff er Ferklová, ředitelka Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

TEXT: ANNA FIDLEROVÁ / FOTO: IVAN THÝN 



NAŠE SLUŽBY:

• německé překlady a tlumočení (z/do češtiny i slovenštiny)
 jednorázové zakázky  

• kompletní jazyková komunikace s Vašimi zákazníky 
 a partnery (překlady textů, tlumočení při jednáních) 
 doprovod a tlumočení pro Vaše německy mluvící hosty
 dvojjazyčná moderace fi remních a společenských akcí

• kompletní podpora při expanzi na německý trh

 zprostředkování kontaktů, poradenství, administrativa,
 organizace obchodních cest a jednání, překlady a tlumočení

• kompletní produkce propagačních tiskovin a materiálů

 v Č, Sl. i N – tvorba textů a jejich redakce, výtvarné a grafi cké
 zpracování, tisk

• poradenství a realizace mediální komunikace

• organizace kulturních, společenských a PR akcí „na klíč“ 

• organizace „na míru šitých“ tématických zájezdů do 

 Německa, Rakouska, Švýcarska – poznávání i zážitky 
 (kultura, historie, příroda, gastronomie, víno, sport, ad.)

Váš partner pro německy mluvící Evropu

Kontakt: 
PhDr. Magdalena Živná

Tel. 241 763 980, 604 365 337
E-mail: m.zivna@noemi-media.cz

Již 20 let na trhu

Dokážete najít správné logo?

Podívejte se na kompletní seznam:
www.rotary.org/support/licensee

A B

C D

Není to snadné, že? To je důvod,
proč byla poskytnuta licence téměř
350 společnostem po celém světě, aby
zajistily na vysoce kvalitních předmětech
správnou podobu oficiálního znaku Rotary.

Pomozte chránit ochranné známky Rotary
zakoupením zboží od licencovaných
prodejců. (Odpověď: C)
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KLUBOVÉ 
UDÁLOSTI

Odovzdaním Charty Rotary Internatio-
nal (RI) z rúk súčasného guvernéra 
dištriktu 2240 Česko a Slovensko 

Tomáša Langa prezidentovi levického Rotary 
klubu (RC) Ladislavovi Valachovi vyvrcholil 
v sobotu 21. apríla na pôde obradnej siene 
Mestského úradu proces príprav Levičanov 
na vstup do svetovej rotariánskej rodiny. 
Symbolické svetlo lampáša vniesli do sláv-
nostného zasadnutia klubu bývalý prezident 
RC Humenné Ivan Pajtáš a člen klubu Milan 
Mňahončák. Tento klub vstúpil do svetového 
spoločenstva tesne pred Levičanmi.

Ako v príhovore povedal „čártrujúci“ 
prezident RC Levice Ladislav Valach, prí-
pravy na vstup do Rotary International trvali 
viac ako päť rokov. RC Levice sa sústredil na 
prácu so žiakmi základných a stredných škôl 
okresu Levice, pre ktorých v spolupráci s regi-
onálnym týždenníkom POHRONIE so sídlom 
v Leviciach zorganizoval dva veľké projekty: 
v roku 2010 výtvarnú a literárnu súťaž Kresli 
mier a priateľstvo, píš o mieri a priateľstve, 
ale aj niekoľkostupňový projekt PREČO 
NEPODPORUJEM DROGY. Do neho sa 
v roku 2011 zapojilo tiež Krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru v Nitre a Ústav na výkon 
trestu odňatia slobody v Želiezovciach.

Významným počinom levického RC 
bolo aj vypracovanie anonymného dotazníka 
o zdravotnom stave obyvateľov okresu Levice 

na vzorke 5000 respondentov, s výsledkami 
ktorého budú pracovať kompetentné orgány 
v rezorte zdravotníctva – členovia komisie 
zdravotníctva Vyššieho územného celku 
Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Iniciatívy levických rotariánov ocenil 
v prejave primátor Levíc Štefan Mišák, 
ktorý na pôde mesta privítal existenciu tejto 
humanitárnej organizácie, orientujúcej sa na 
všeľudské hodnoty. Rád zdôraznil, že rozho-
dujúce podujatia organizujú levickí rotariáni 
v spolupráci s Mestom Levice.

Vďaku súčasnému vedeniu RC Levice 
a jeho členom za proces doterajších aktivít 
vyjadril v prejave súčasný guvernér dištriktu 
2240 Česko a Slovensko Tomáš Lang. Vyzdvi-
hol najmä osvetovo ladený projekt Píš o mieri 
a priateľstve, kresli mier a priateľstvo. Na 
verejnom vyhlasovaní jeho výsledkov sa v Le-
viciach osobne zúčastnil. Zároveň predniesol 
pozdravný list Kalyana Banerjee, svetového 
prezidenta Rotary International, v ktorom naj-
vyšší predstaviteľ Rotary privítal Levičanov 
v medzinárodnom rotariánskom spoločenstve. 
Čártrovacia listina oprávňujúca RC Levice na 
vstup do RI je s dátumom 6. marca 2012.

Jedným z hlavných momentov 
slávnostného zasadnutia bol sľub levických 
rotariánov, ktorý bol potvrdením odhodla-
nia rešpektovať v živote hodnoty Rotary 
obsiahnuté v odpovediach na štyri rotariánske 

otázky: Je to pravda? Je to čestné voči všet-
kým, ktorých sa to týka? Podporí to priateľ-
stvo a vzájomnú dôveru? Prinesie to prospech 
všetkým zúčastneným? Po sľube guvernér T. 
Lang a čártrujúci prezident RC Levice L. Va-
lach odovzdali dokumenty a odznak všetkým 
čártrujúcim členom klubu.

Pamätnú plaketu pri príležitosti vstupu 
levického RC do RI odovzdal prezident RC 
Levice Ladislav Valach primátorovi Levíc 
Štefanovi Mišákovi, súčasnému guvernérovi 
Tomášovi Langovi, budúcemu guvernérovi 
Alexandrovi Turkovičovi, prezidentovi RC 
Vácz (Maďarsko) Imre Tumannovi, preziden-
tovi RC Nitra Harmony Dušanovi Čellárovi, 
mimoriadnemu reprezentantovi guvernéra 
dištriktu pre založenie RC Levice a súčas-
ne čárter prezidentovi RC Nitra Harmony 
Robertovi Bečicovi, bývalému prezidentovi 
RC Humenné Ivanovi Pajtášovi a šéfredak-
torke regionálneho týždenníka POHRONIE 
so sídlom v Leviciach Oľge Prekopovej (RC 
Levice). 

Rokovanie potvrdzujúce vstup levické-
ho RC do svetového rotariánskeho spoločen-
stva pozdravil aj prezident Rotary klubu Vácz 
z Maďarska Imre Tumann, budúci dištriktný 
guvernér Alexander Turkovič z RC Brno, 
prezident RC Nitra Harmony Dušan Čellár, 
mimoriadny reprezentant guvernéra dištriktu 
2240 Česko a Slovensko pre založenie RC 
Levice Robert Bečica (RC Nitra – Harmony), 
zástupca martinského RC Ján Žiak a z RC 
Banská Bystrica poželal levickým rotariá-
nom veľa zdaru do ďalšej práce Ivan Belan. 
Za pozdravy aj darčeky všetkým poďakoval 
prezident RC Levice L. Valach.

Veľký potlesk za špičkové kultúrne 
vystúpenie si počas slávnostného rokovania 
vyslúžili krojovaní členovia speváckeho 
súboru KRIVÍN z maličkej obce Rybník 
v okrese Levice – Gejza Uhnák s manželkou 
a harmonikárka Emília Krnčoková. Tradič-
nými ľudovými piesňami podporili vynika-
júcu atmosféru aj na neofi ciálnom posedení 
levických rotariánov s ich hosťami v penzióne 
Tilia, ktorý je miestom pondelňajších stretaní 
sa členov levického RC. ■

DO SVETOVEJ ROTARIÁNSKEJ 
RODINY PRIBUDOL 

RC LEVICE
Svetlo im priniesli z Humenného

TEXT: OĽGA PREKOPOVÁ / FOTO: ROLAND ENDRÉSZ

Účastníci slávnostného rokovania RC Levice

Guvernér dištriktu 2240 Česko a Slovensko Tomáš Lang (vpravo) 
odovzdáva prezidentovi RC Levice Ladislavu Valachovi Chartu RI
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Když jsme zkraje tohoto roku začali připravovat naše další, téměř 
každoroční dvou- až pětidenní setkání s našimi zahraničními 
přáteli a začali počítat ona předchozí, ani se nám nechtělo věřit, 

že ten letošní Inter-Country Meeting je v pořadí skutečně již ten dva-
advacátý. Rotariánům z mnoha různých zemí celého světa se při nich 
chceme v tom nejlepším slova smyslu pochlubit, čeho všeho náš Rotary 
klub Plzeň ve své novodobé historii dosáhl a co pozitivního vykonal, 
v jakém městě a v jaké zemi uprostřed Evropy vlastně žijeme a jakým 
prostředím a kulturními hodnotami jsme obklopeni. Letos jsme si navíc 
připomínali dokonce 85. výročí našeho prvního založení v roce 1927. 

Ranním letadlem z Paříže do Prahy ve čtvrtek 19. 4. přiletělo 
18 francouzkých přátel z RC Châteaubriant (distrikt 1510). Někteří 
z nich pocházejí z Anglie či Irska, ovšem žijí ve Francii. V jejich čele 
jsme přivítali letošního prezidenta klubu Jean-François Rose a loňského 
guvernéra téhož distriktu jménem Jean-Claude Martin, dokonce již třetí-
ho nositele tohoto titulu z téhož Rotary klubu, na což jsou jeho členové 
také pyšní. Oba jmenovaní jsou profesory na místním lyceu a jejich 
nový zájem také o „rotariánskou“ Plzeň podpořily i přátelské vztahy, 
které jejich ústav udržuje již po dobu 18 let s plzeňským gymnáziem na 
Mikulášském náměstí.

Za necelé dvě hodiny se k nám v Lidicích přidalo ještě jedenáct 
Holanďanů (navíc jedna dvojice o den později) z města Hoorn, ležícího 
nedaleko Amsterodamu (distrikt 1580). Skupinu vedl letošní prezident 
jejich Rotary klubu Mark Vijn s manželkou Monique. 

Společná návštěva důstojného lidického Památníku na úvod 
celého setkání na ně hluboce zapůsobila, zejména bronzové sousoší 
lidických dětí, vytvořené během let 1969–89 akad. sochařkou paní 
Marií Uchytilovou. Však je to také její tolik tragické životní dílo. Velký 
věnec od členů RC Plzeň jsme na připomenutí letošního již 70 výročí 
lidické tragédie položili u pamětního kamene, který zde instaloval 
v roce 2005 náš Rotary distrikt ve spolupráci s německými přáteli jako 
symbol mezinárodního porozumění a hold 100. výročí založení Rotary 
International.

Při večerním společném meetingu jsme dvěma PP-prezentacemi 
představili jednak více než 700letý vývoj Plzně jako současné západo-
české metropole, jednak široké aktivity našeho RC i celého distriktu 
2240. Od Holanďanů dostali prezidenti klubů z Francie i z Plzně krásné 

holandské dřeváky, od Fran-
couzů převzal náš prezident 
arch. Jan Soukup výpravnou 
publikaci o slavných zám-
cích na Loiře a na oplátku 
jim předal novou obrazovou 
publikaci o Plzni. 

Protože v programech 
našich ICM nesmí nikdy chy-
bět návštěva Prahy, strávili 
jsme pátek v našem hlavním 
městě. A jelikož nám přálo 
i počasí, byla jeho prohlídka 
pro naše hosty nejen zážit-
kem (téměř všichni byli u nás 
poprvé), ale i inspirací pro 
jejich příští návštěvu.

Sobotu jsme věnovali 
prohlídce historického cen-
tra Plzně a jeho dominant, 
samozřejmě i návštěvě 
Plzeňských pivovarů, od-
poledne nás přijal při velmi 
přátelském setkání plzeňský 

primátor Martin Baxa a večer jsme své hosty pozvali ještě do plzeňské 
opery na výbornou inscenaci Pucciniho Bohémy. Byli opravdu nadšeni!

Na poslední den pobytu naších milých hostů u nás jsme připravili 
návštěvu velmi zajímavé výstavy na zámku Zbiroh pod názvem Tvář 
Leonarda da Vinci – Příběh rytířského řádu templářů. Historické arte-
fakty templářského řádu z 12. a 14. století tu byly vystaveny dokonce 
prý poprvé u nás po 500 letech, navíc s originálem tzv. Lukánského 
autoportrétu Mistra Leonarda. Další nečekaný a mimořádně zajímavý 
zážitek!

Když jsme se pak s našimi novými přátelí z Holandska a Francie 
na letišti v neděli odpoledne loučili, znovu nám připomínali, abychom 
v příštím roce určitě přijeli na návštěvu k nim, protože u nás byli velmi 
spokojeni. Máme se tedy nač těšit! ■

PŘÁTELÉ 
Z HOLANDSKA A FRANCIE 

OBDIVOVALI NEJEN PLZEŇ

TEXT A FOTO: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

Rotary klub Plzeň uspořádal již po 
dvaadvacáté setkání partnerských 
zahraničních klubů.

Když fotografi e z Plzně, pak před branou pivovaru

Typické holandské dřeváky dostali 
nejen členové hostitelského klubu, 
ale i primátor města. 
Foto: Roman Muchka
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Blahoželanie patronátneho Rotary klubu

Snová predstava sa stala skutočnosťou. S hrejivým pocitom, ktorý 
až mrazil, sme sa zúčastnili slávnostného aktu, keď v dôstojnej 
atmosfére 26 krásnych mladých ľudí vo veku približne od 12–18 

rokov prevzalo na javisku od predstaviteľa dištriktu IPDG Martina 
Timra listy členov INTERACT CLUBU ROŽŇAVA, ktorý je po IAC 
Prague International druhým mládežníckym klubom v dištrikte a prvým 
na Slovensku. Nasledoval benefi čný koncert na veľmi vysokej umelec-
kej úrovni, ktorý pripravili mládežníci „na svoj obraz“ a mal neočekáva-
ne značný výťažok z dobrovoľných príspevkov. 

Iniciátorkou myšlienky založiť klub pre mladých bola členka RC 
Rožňava, profesorka miestneho Gymnázia PaedDr. Eva Radotzyová, 

ktorá prevzala na svoje plecia 
hlavnú ťarchu organizátorskú, 
administratívnu i výchovnú 
za asistencie viacerých členov 
klubu. Dobrá vec sa podarila. 
Pozitívum nie je len v samot-
nom založení klubu, ale hlavne 
v jeho pôsobení. Za krátku 
činnosť od septembra 2011 
vykazuje množstvo humani-
tárnych a spoločensko-pro-
spešných aktivít, ktoré eviduje 
široké okolie. Radostné je, že 
ich to „baví“ a povzbudzuje 
ich kreativitu. Tých 26 členov 
nadobudne určite iný pohľad 
na svet ako ich záhaľčiví 
rovesníci a ich hodnotové 
systémy nadobudnú kvalitu, 
ktorá je tak potrebná a dôležitá 
nie len pre nich, ale pre celú 
spoločnosť. Je veľmi potešu-
júce, že pozitívne myšlienky 
a skutky pôsobia príťažlivo 
a neustále narastá záujem 

ďalších mladých priateľov o členstvo v Interact klube.
Milí naši mladí, nech sa vám darí, nech každý váš počin 

napomáha v dôstojnom osobnom raste, prispeje k ozdraveniu spo-
ločnosti, nech vo vás stále zreje „človečina“.
ZA RC ROŽŇAVA – JARO BOLFÍK

V Rožňave bol na konci marca založený 
prvý Interact klub na Slovensku

SPOLOČENSKY AKTÍVNA 
MLÁDEŽ

KLUBOVÉ 
UDÁLOSTI

Iniciátorka založenia Interact 
klubu bola profesorka miestneho 
gymnázia PaedDr. Eva Rado-
tzyová, členka RC Rožňava

Blahoželať prišli rotariáni z mnohých miest dištriktu 

Naša cesta k dospelosti

Osvetlená sála, slávnostné oblečenie a desiatky nadšených 
divákov očakávajúcich odštartovanie benefi čného koncertu 
spojeného s „charterom“ 26 mladých ľudí, ktorí sa rozhodli 

zasvätiť svoj voľný čas práci s deťmi a pomoci tým, ktorí to potrebujú. 
30. marec 2012 sa pre nás stal významným dňom, ktorým sme zavŕšili 
svoje doterajšie snahy a ofi ciálne sa stali členmi prvého Interact klubu 
na Slovensku a tým aj súčasťou veľkej rodiny Rotary International. 
Najväčšia vďaka patrí našej pani profesorke z Gymnázia P. J. Šafárika, 
Eve Radótzyovej, ktorá bola hlavnou iniciátorkou založenia klubu, ako 
aj osobou, ktorá sa podieľala na organizácii a priebehu celého slávnost-
ného večera. 

Program benefi čného koncertu pozostával z prezentovania mla-
dých talentov, ktorých predstavili členovia nášho klubu, ako aj spevácky 
hosť – nádejný spevák a hudobník Robo Šimko. Výťažok z koncertu bol 
venovaný na podporu a rozvoj talentovaných detí a ďalšia čiastka pu-
tovala do občianskeho združenia „Život je pes“ v Rožňave. Náš cieľ sa 
teda naplnil a úsilie o nezištnú pomoc druhým sa vyplatilo. Odzrkadlilo 
sa aj na zozname dosiaľ zvládnutých aktivít, počnúc verejnou zbierkou 
pre deti postihnuté Downovým syndrómom, karnevalom, oslavou Miku-
láša, ako aj každomesačnými stretnutiami s deťmi a ich adoptívnymi 

rodičmi v priestoroch Centra voľného času v Rožňave, ktoré veríme, že 
budú pokračovať. 

Byť súčasťou medzinárodnej siete Interact klubov je prínosom 
pre nás samotných, animátorov, usilujúcich sa o zmysluplné trávenie 
voľného času, keďže okamih plný radosti z pohľadu na deti, ktoré sú aj 
naším pričinením šťastné, je neopísateľný. Preto veríme, že naše dote-
rajšie pôsobenie bude pre nás naďalej motiváciou do budúcna, krokom, 
ktorý nás poženie vpred pri účasti na ďalších humánnych činnostiach.
ZA IAC ROŽŇAVA - ADRIANA POLÁKOVÁ

Benefi čný koncert pripravili mládežníci „na svoj obraz“
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TIP NA VÝLET 
GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA

Jsou tomu právě čtyři roky, co jsme psali v RGN (2/2008) o otevře-
ní galerie sochaře Vladimíra Preclíka v Krajském úřadu v Hradci 
Králové. Krátce nato pan 

profesor dne 3. dubna ono-
ho roku zemřel. Památka na 
jeho dílo je v oné galerii stále 
živá a galerie často navštěvo-
vána.
Protože se náš klub stal 
spoluúčastníkem zakládací 
smlouvy s povinností dohlí-
žet na úplnost této sbírky, 
rozhodli jsme se, že ji v rám-
ci jedné pravidelné schůzky 
zase navštívíme a hlavně ji 
představíme našim novým 
členům. Stalo se tak posled-
ní březnový týden a všichni 
jsme pak souhlasili s tím, že 
sbírka je pečlivě instalována 
a opatrována, i když velká 
část této budovy bylo loni 
opravována.
Zveme proto všechny ná-
vštěvníky našeho města, 
aby kromě jiných – přede-
vším architektonických – památek navštívili budovu krajského 
úřadu (nikoliv kvůli úřadu samému) a podrobně si ji prohlédli. Ob-
čerstvit se mohou při této příležitosti v malém bistru, kde budou 
obslouženi několika hendikepovanými mladistvými, a v malém 

minipivovaru, ve kterém si mohou připomenout, že celá tato bu-
dova byla ještě před historicky krátkou dobou městským pivova-

rem. Nyní v ní kromě výše 
uvedených zajímavostí sídlí 
i několik ateliérů výtvar-
né výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Hradec 
Králové, malá pekárna a re-
staurace. Z nádvoří budovy 
je pak přístup na loni re-
konstruované tzv. jižní te-
rasy coby součásti bývalého 
středověkého opevnění stře-
du města.
Galerie Vladimíra Preclí-
ka je otevřena denně kro-
mě pondělí (včetně soboty 
a neděle) ve 13–17 hodin za 
mírné vstupné. Provede vás 
v ní pracovnice Galerie mo-
derního umění, jejíž součástí 
právě zmiňovaná GVP je. 
A pokud přijedete ve středu 
a zdržíte se až do večera, 
zveme vás na naši schůzku, 
která se koná od 18.30 v ne-

dalekých historických Gayerových kasárnách ve Springfi eld klubu. 
Budete vítáni mezi svými přáteli.
AUGUSTIN ČERMÁK
RC HRADEC KRÁLOVÉ

Tradičním pořadatelem jarního 
výstupu na vrchol Ostrý na Šu-
mavě je RC Klatovy spolu s RC 

Cham. Letos poprvé se tohoto setkání 
účastnila i početná skupina členů RC 
Písek. Výstup v jarním teplém počasí 
byl náročný. Na vrcholu Velkého Javo-
ru i v poslední fázi cesty před vrcholem 
byl sníh. V duchu hesla: „Zážitek 
nemusí být krásný, hlavně, že je silný!“ 
všichni zdárně vrchol zdolali a akce se 
vydařila. ■

TRADIČNÍ 
SETKÁNÍ 
ČESKÝCH 
A NĚMECKÝCH 
ROTARIÁNŮ 
TEXT A FOTO: 
MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ
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KLUBOVÉ 
UDÁLOSTI

Prvá kniha s názvom Historický kalendár Trebišova (autor Pavol 
Ružan) vyšla v roku 2009. Po nej každoročne pribudli publiká-
cie Sečovské obrázky (autor Štefan Korčmároš), Trebišov na 

starých fotografi ách (autori Stanislav Štefan a Peter Sklenčár) a v aprí-
li tohto roku uzrela svetlo sveta štvrtá publikácia s názvom Sečovce na 
starých fotografi ách (autor Peter Sklenčár). Všetky knihy si úspešne 
našli svojich čitateľov, čo trebišovských rotariánov veľmi teší. Navyše 
sa autori kníh vzdali autorských honorárov a diela poskytli bezodplat-
ne. Peniaze získané z predaja kníh slúžia na fi nancovanie projektov 
klubu. 

Zo získaných prostriedkov sme fi nancovali kúpu kočiarika pre 
trebišovské trojičky, celoročnú úhradu stravy v školských jedálňach 
a ubytovania na internátoch pre niekoľkých študentov zo sociálne slab-
ších rodín. Prispením trebišovských rotariánov vznikli aj ďalšie projekty 
s trvalou hodnotou. V roku 2010 sme v plnom rozsahu fi nancovali zria-
denie stálej expozície v trebišovskom múzeu, venovanej rodine Júliusa 
Andrássyho. Stáli sme pri zrode pamätnej tabule venovanej miestnemu 
rodákovi, architektovi Emery Rothovi. V apríli tohto roku sme zakúpili 

špeciálnu stoličku pre pacienta s poruchou chrbtice a pripravujeme 
ďalšie projekty. 

Vydanie knihy je fi nančne náročná záležitosť, hlavne ak sa jedná 
o plnofarebnú publikáciu v tvrdej väzbe. Vydaniu každej knihy pred-
chádzala benefi čná aukcia obrazov, na ktorej sa zišli milovníci umenia 
a zberatelia. Každoročne ju pre nás pripravuje aukčná spoločnosť Darte. 
Majiteľ a konateľ spoločnosti pán Jaroslav Krajňák pripraví kolekciu 
obrazov pozostávajúcu z ateliérov regionálnych výtvarníkov, ale aj z diel 
významných slovenských aj svetových maliarov. Na tohtoročnej aukcii, 
ktorá sa konala 11. marca 2012 v Trebišove, mohli účastníci aukcie dražiť 
plátna od Medňanského, Moussona, Jasuscha, Fullu, ale aj litografi u 
od Picassa. Časť výťažku z aukcie venovala aukčná spoločnosť Darte 
trebišovským rotariánom na podporu vydania knihy. Touto cestou chceme 
poďakovať vedeniu aukčnej spoločnosti Darte za spoluprácu, ako aj za 
ich fi nančný príspevok a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.

Členovia Rotary klubu Trebišov v zakladaní plánujú v začatej 
tradícii podpory vydávania kníh pokračovať. Veríme, že ak sa stretne 
správna kombinácia zaujímavej publikácie, dobrej vôle členov klubu 
a sponzorov, podaria sa ešte ďalšie zaujímavé projekty. ■

KNIHY 
TREBIŠOVSKÝCH ROTARIÁNOV

TEXT: PETER SKLENČÁR / FOTO: 7ART STUDIO

Práca rotariánov by mala v regióne zanechať určitú stopu. 
Týmto heslom sa riadia členovia Rotary klubu Trebišov v za-
kladaní, ktorým sa každoročne darí vydať knihu zaoberajú-
cu sa miestnou históriou. Takto vyšli už štyri knihy a vzniká 
tak malá edícia, ktorá obohatí knižnice čitateľov na Zemplí-

ne, ale aj rodákov žijúcich v rôznych častiach sveta.

Majiteľ a konateľ spoločnosti Darte Jaroslav Krajňák otvára 
tohtoročnú aukciu

Medzi účastníkmi aukcie boli nielen členovia Rotary klubu
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Želáte si, aby sa svet dozvedel o úspechoch a dobrých skutkoch vášho klubu? Umožní to internetová 
aplikácia Rotary Showcase, kde sa ponúka priestor na online prezentáciu projektov vášho klubu či 
dištriktu. Táto aplikácia bola ofi ciálne predstavená na Svetovom kongrese RI v máji. Inšpiráciou 

k jej vzniku boli sociálne siete. Rovnako ako v prípade sociálnych sietí Facebook a Twitter, aj prostred-
níctvom aplikácie Rotary Showcase môžu užívatelia nahrávať text, fotografi e a videá a podeliť sa o ne 

s ostatnými.
Prostredníctvom Rotary Showcase získate možnosť osloviť potenciálnych partne-

rov, perspektívnych členov a podporovateľov, ktorí sa touto formou môžu dozvedieť 
o úspechoch vášho klubu. Keď pridáte informácie o výške získaných fi nančných 
prostriedkov, hodnote sponzorských darov a o počte dobrovoľníkov a odpracovaných 
dobrovoľníckych hodín, pomôžete tiež Rotary International vyhodnotiť a vyzdvihnúť 
celkový dosah všetkých Rotary projektov a propagovať pozitívny vplyv našej organi-
zácie v rôznych častiach sveta.

DAJTE O ČINNOSTI SVOJHO KLUBU VEDIEŤ VO VIRTUÁLNOM SVETE 
NA WWW.ROTARY.ORG/SHOWCASE

Z MATERIÁLOV RWMP PRELOŽIL: IVAN BELAN, PDG

Při slavnostní příležitosti, návště-
vě našeho RC Uherský Brod 
guvernérem distriktu Tomášem 

Langem v polovině dubna, byl předán 
Oblastní charitě v Uherském Brodě 
speciálně upravený automobil v hod-
notě čtvrt miliónu korun. Automobil 
má nájezdovou rampu a vnitřní vyba-
vení pro přepravu vozíčkářů. Na jeho 
koupi získal klub prostředky výtěžkem 
z loňského předvánočního benefi ční-
ho koncertu a privátní sbírkou mezi 
členy klubu. Ke slavnostnímu předání 
vozidla byla jako čestný host pozvána 
paní Janíková, dcera předválečného 
uherskobrodského rotariána M. Souč-
ka. Její otec byl po puči v únoru 1948 
pro svou příslušnost k Rotary komu-
nistickou justicí mnoho let vězněn 
a doživotně perzekvován. Po krátkém 
proslovu vozidlu požehnal děkan uher-
skobrodské farnosti O. Pelc. Předání 
vozidla prezidentem našeho klubu 
K. Hanáčkem řediteli Oblastní charity 
P. Houšťovi se účastnil starosta města 
Uherský Brod P. Kunča. ■

AŤ DOBŘE 
SLOUŽÍ! 
TEXT: V. PUSTINA
FOTO: PETR KAISLER

PROPAGUJTE SVOJ PROJEKT! 
ROTARY SHOWCASE JE TU PRE VÁS
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KLUBOVÉ 
UDÁLOSTI

Aby guvernér německého distriktu 1880 Dr. Johannes 
Koehler přiblížil studentům Pindlova gymnázia v Řeznu 
jejich východní sousedy, vyjednal s ředitelem této školy 

zařazení několika přednášek o českých dějinách, českém hospo-
dářství a kultuře do výukového programu. A protože dobře ví, 
že Rotary klub Regensburg Marc Aurel udržuje přátelské styky 
s RC Plzeň, požádal nás o zorganizování jednodenní návštěvy 
Plzně pro 14člennou skupinu studentů 2. ročníku. Součástí 
návštěvy, jež proběhla 3. května, byla i prohlídka Sportovního 
gymnázia v Plzni, které s řezenským gymnáziem, zaměřeným 
zase na přírodovědné obory, udržuje přátelské kontakty již asi 
18 let. S velkým zájmem přijali hosté také obrazovou prezentaci 
o vzájemné spolupráci německých a českých rotariánů. ■

Studenti z Řezna 
navštívili Plzeň 
TEXT A FOTO: DOBROSLAV ZEMAN, PDG, RC PLZEŇ 

Čtyřčlenná skupina mladých odborníků různých profesí ze 
západní části Virginie a severovýchodní části Tennessee 
(D-7570) strávila pod vedením rotariána Dava Metze 

několik zajímavých dnů v Písku. Jedná se o účastníky měsíčního 
výměnného pobytu v rámci jednoho z programů Rotary v našem 
distriktu. O historii města i jeho současné podobě se dozvěděli od 
osoby nejpovolanější, starosty Písku Ondřeje Veselého. Na snímku 
vedoucí delegace Dave Metz předává vlaječku svého Rotary klubu 
starostovi města, v pozadí prezident RC Písek Pavel Brůžek. ■

Mladí Američané 
v Písku 
TEXT A FOTO: MIRKA ŽIŽKOVÁ

Všední dny příchodu jara zpestřil 3. dubna nevšední večer, pořá-
daný Rotary klubem Praha Staré Město. A jelikož tento týden 
zajišťoval program milovník všeho, co se točí kolem skotských 

zvyků a  kultury, přirozeně z přednášky vyplynula degustace whisky, 
a to nejen skotské. George J. Podzimek, hostitel večera, se promptně 
ujal slova, ošacen ve stylovém skotském kiltu. Pronesl zajímavou 
přednášku o historii whisky a provedl všechny účastníky napříč konti-
nenty a pestrou škálou jejích druhů. Řečnění sekundovala Georgeova 
manželka Martina, jejíž šaty zdobila skotská stuha a která do připra-
vených sklenic rozlévala sedm druhů zlatavého nápoje. Čtyři skotské, 
Ballantine’s s jemnou chutí, vhodná téměř pro každého, Glenfi ddich, 
bohaté vůně, Glenmorangie, která každého pohladí po duši i po chuťo-
vých pohárcích a navýsost výrazná Laphroaig, která svou bohatou chutí 
každého zaujala. Následovala irská whisky Tullamore Dew s lehkou, 
vyváženou chutí a zároveň odrážející divokost irské krajiny. Kanadská 
whisky Black Velvet Reserve zalila chuťové pohárky kořenitým náde-
chem. Večer pak zakončila degustace amerického bourbonu Kentucky 

Jack. Každý, kdo se večera účastnil, musel hostitelovi vzdát hold za tuto 
nevšední výpravu do tajů znamenité whisky, a přiznat, původními slovy 
Galů, že whisky je uisge beatha, voda života. ■

Degustační večer whisky
TEXT A FOTO: JAKUB HOLAS
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ROTARY KLUBY ČESKO 
• Brandýs Boleslav • Brno • Brno City 
• České Budějovice • Český Krumlov 
• Frýdek-Místek 
• Hluboká nad Vltavou – Golf 
• Hradec Králové • Cheb/Eger • Jičín 
• Jihlava • Jindřichův Hradec 
• Karlovy Vary • Karlovy Vary Spa v zakl.  
• Klatovy • Kroměříž 
• Liberec-Jablonec n. N. • Most • Olomouc 
• Olomouc-City • Opava International 
• Ostrava • Ostrava International 
• Pardubice • Písek • Plzeň • Plzeň-Beseda 
• Poděbrady • Prag Bohemia 
• Praga Caput Regni • Praga Ekumena 
• Prague International 
• Prague Platinum • Praha • Praha City 
• Praha – Staré Město • Prostějov 
• Přerov • Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč 
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí 
• Zlín • Znojmo

ROTARY KLUBY SLOVENSKO 

• Banská Bystrica • Bratislava 
• Bratislava Danube 
• Bratislava International • Humenné 
• Košice • Košice Classic • Košice Country 
• Levice • Liptovský Mikuláš 
• Lučenec v zakl. • Martin • Nitra 
• Nitra Harmony • Nové Zámky 
• Piešťany • Poprad • Prešov v zakl. 
• Rožňava • Spišská Nová Ves 
• Trebišov v zakl. • Trenčín • Zvolen 
• Žilina

ROTARACT – ČESKO 

• Brno • Hradec Králové • Ostrava City 
• Ostrava International • Plzeň • Poděbrady 
• Praha • Říčany 

ROTARACT – SLOVENSKO 

• Bratislava–Danube • Liptovský Mikuláš 
• Nitra • Trenčín • Žilina

INTERACT – ČESKO A SLOVENSKO

• Praha • Rožňava

ROTEX (společně pro ČR a SR)

počet
DISTRIKT 2240

svět
ČR SR celkem

členů 967 442 1 409 1 214 714

Rotary klubů 47 24 71 34 216

RAC klubů 8 5 13 8 874

ROTEX 1 neznáme

Interact 1 1 2 13 732

distriktů 538

zemí/regionů 200

(Celosvětové údaje k 31. 1. 2012)

Rotary klub v maďarském Mosonmagyaróvár již třetím rokem pořádá putovní výstavu 
výtvarných děl pod názvem KOMP. Na výstavě jsou díla 7 maďarských a 7 slovenských 
umělců. Vernisáže letošní výstavy se zúčastnili i členové distriktní komise pro spoluprá-

ci mezi českými, slovenskými a maďarskými Rotary kluby Ladislav Keve (RC Nové Zámky) 
a Tibor Szabó (RC Třebíč). Pro další rok by rádi výstavu zorganizovali i v našem distriktu pod 
patronací Rotary s rozšířením o účast českých umělců. ■

Putovní výstava  
TEXT A FOTO: TIBOR SZABO

Členovia Združenia rodičov zdravotne 
postihnutých detí KOLIESKO sa touto 
cestou chcú poďakovať Rotary klubu 

v Liptovskom Mikuláši za ich dlhoročnú 
podporu nášmu združeniu. Vianočný punč, 
ktorý každoročne organizujú, je veľmi peknou 
akciou. Teší nás, že fi nančné prostriedky, kto-
ré sa podarí získať, pravidelne venujú nášmu 
združeniu. Vďaka ich pomoci a 2 % z daní, 
ktoré získame, každý rok organizujeme víken-
dovo-rehabilitačný pobyt pre našich členov. 
Pobyt je na hoteli Relax Avena v Liptovskom 

Jáne. Všetci sa tešia na výbornú rehabilitáciu 
a príjemné prostredie. Na pobyte organi-
zujeme aj vzdelávacie aktivity (stretnutie 
s pracovníkom sociálnej poisťovne, informá-
cie o nových zákonoch, atď.) a spoločenské 
aktivity (cimbalová muzika, vystúpenie 
skupiny Dream...). Všetci naši pozvaní hostia 
sa zúčastňujú stretnutí bez nároku na honorár. 
Sme radi, že máme takýchto sympatizantov 
a priateľov! Ešte raz ĎAKUJEME! 
KATARÍNA ŽDILOVÁ, 
ZDRUŽENIE KOLIESKO

Poďakovanie
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Rotariánské kalendárium
Datum Pořadatel Akce Místo konání

21. 6. D-2240 RGGT – zahájení golfové túry 2012/2013 Kravaře / CZ

23. 6. RC Č. Krumlov Rotary Inter-Country Tennis Cup – čtyřhry Český Krumlov / CZ

30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2012/4 (vychází 10. 8.) Všeobecná aktivita

7.–8. 7. RC Jičín Tour de Labe / cyklotrasa 2 Hradec Králové – Poděbrady Polabí / CZ

3.–5. 8. RC K. Vary Odhalení reliéfů Beethovenova pomníku - Intercity meeting Karlovy Vary /CZ

4.–5. 8. RC Jičín Tour de Labe / cyklotrasa 3 Poděbrady – Štětí Polabí / CZ

11.–18. 8. IFSR 11. Středoevropské jamboree Liptov / SK

31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2012/5 (vychází 10. 10.) Všeobecná aktivita

1.–2. 9. RC Jičín Tour de Labe / cyklotrasa 4 Štětí – Bad Schandau Polabí / CZ

5.–7. 9. RC Žilina Jašidielňa Žilina / SK

8. 9. ICC CZ/SK-A Výstup na Třístoličník Český Krumlov / CZ

28.–29. 9. D-2240 II. setkání „třicátníků“ na Brněnské přehradě Brno / CZ

6.–7. 10. RC Jičín Tour de Labe / cyklotrasa 5 Bad Schandau – Riesa  Elbland / DE

26. 10. RC Praha City Reprezentační ples v duchu 20. a 30. let minulého století Praha / CZ

31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2012/6 (vychází 10. 12.) Všeobecná aktivita

16. 11. D-2240 Občanský zákoník – základ občanské gramotnosti – konference Praha / CZ

30. 11.–2. 12. President RI Mírové fórum 1 – Mír bez hranic Berlín / DE

5. 12. D-2240 Etika v podnikání a společnosti 2012 Ostrava / CZ

31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/1 (vychází 10. 2.) Všeobecná aktivita

13.–19. 1. RI International Assembly San Diego / US

25.–27. 1. Prezident RI Mírové fórum 2 – Otevřená cesta k míru Honolulu / US

28. 2. D-2240 Uzávěrka přihlášek na distriktní seminář RYLA Všeobecná aktivita

28. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/2 (vychází 10. 4.) Všeobecná aktivita

Březen D-2240 PETS – workshop budoucích prezidentů klubů Bude upřesněno

Březen D-2240 Distriktní shromáždění Bude upřesněno

21.–26. 4. RI Council on Legislation – legislativní rada RI Chicago / US

30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/3 (vychází 10. 6.) Všeobecná aktivita

17.–18. 5. D-2240 Distriktní konference Brno / CZ

17.–19. 5. Prezident RI Mírové fórum 3 – Mír začíná u vás Hirošima / JP

23.–26. 6. RI Světový kongres RI 2013 Lisabon / PT

30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/4 (vychází 10. 8.) Všeobecná aktivita

SLEDUJTE A AKTUALIZUJTE KALENDÁŘ KLUBOVÝCH A DISTRIKTNÍCH AKTIVIT
www.rotary2240.org

Odpověď na tyto čtyři otázky pomáhá ověřit, zda naše 
úmysly a činy skutečně přispívají k naplnění rotariánských 

zásad, k zachování a rozvíjení etických hodnot 
v mezilidských vztazích.

1. Je to PRAVDA?
2. Je to ČESTNÉ vůči všem, jichž se to týká?
3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a vzájemnou DŮVĚRU?
4. Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným?

ČTYŘI OTÁZKY






