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Nebýt Dany,

děti by šly do ústavu
Pomáhat dětem, aby nepřišly o domov,
rodinu a bezpečí, můžete i Vy!
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Prekladový slovník ku slovu „Fellowship“ 
hovorí, že sa jedná o družnosť, kamarát
stvo, priateľstvo, alebo spoločenstvo, zväz, 
asociácia.

V rotariánskom slovníku má výraz Fellow
ship význam priateľstva v širšom zmysle, ale 
hlavne predstavuje asociáciu, spoločenstvo 
združujúce rôzne oblasti spoločenského, 
športového či kultúrneho vyžitia.

V našom dištrikte 2240 máme takýchto 
združení registrovaných 10. Najpopulárnej
šie sú golfisti, jachting, cyklisti, gurmáni, 
tenisti, strelci, ale aj motorkári, skauti, 
letectvo, historici.

Čo je ich princípom a tiež cieľom? Hlav
ným poslaním je budovať priateľstvo medzi 
zúčastnenými v jednotlivých záujmových 
oblastiach. Toto priateľstvo prenášať do 
rotariánskeho života tak, aby poslúžilo aj 
iným, aby vklady účastníkov podujatí, 
organizovaných v tej ktorej oblasti, priniesli 
úžitok v inom sociálnom rozmere.

Účastníci jednotlivých aktivít vo fellow
shipoch často prekračujú hranice svojich 
domovov, ale aj štátov a podieľajú sa na 
medzinárodných stretnutiach. Deklarujú tak 
svoje rotariánske ponímanie medzinárod
ného rozmeru priateľstva a porozumenia.

Mimoriadnou aktivitou v niektorom fel
lowshipe sa nám podarí byť aj organizáto
rom medzinárodných stretnutí, tak ako to 

naposledy bolo stretnutie lyžiarov v Jasnej, 
pripravené a  realizované rotariánmi 
z nášho dištriktu. 

Fellowship je aj príležitosť výborného 
propagovania aktivít Rotary vo verejnosti, 
dobrého public image, kultivovania našej 
komunity a rozširovania povedomia sku
točného priateľstva.

Všetkým rotariánom v našom dištrikte, 
ktorí sa podieľajú a zúčastňujú aktivít nie
ktorého z fellowshipov, patrí prianie mno
hých príjemných stretnutí, často generujú
cich významné zdroje podpory potrebným.

Prekladový slovník síce hovorí o asociácii, 
ale bez skutočného priateľstva žiadne spolo
čenstvo nemôže existovať a napredovať.

Vážení priatelia, verím, že zlepšujúca sa 
zdra votná situácia nám už onedlho umožní 
naplno rozvinúť túžbu po spoločných, 
naživo konaných „fellowshipov“.

GABRIEL VJESZT

Guvernér RI dištriktu 2240

R O T A R Y  I N T E R N A T I O N A L  (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, 

národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém 

RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. 

V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní 

styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými 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“.

 

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

Fellowship
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Dopisy prezidenta RI

Milí členové Rotary 
a Rataract klubů, 
milí přátelé

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

HOLGER KNAACK

Prezident Rotary International

KVĚTEN Když program Rotary výměny mládeže musel být kvů-
li pandemii covidu-19 přerušen, bylo mi to líto. Hlavně při po-
myšlení na účastníky programu, který se v těchto rotariánských 
letech nemohl zopakovat. Doufáme, že již v příštím roce budou 
opět možné výměny na osobní úrovni. Ale protože přetrvává 
mnoho neurčitostí, doporučujeme distriktům nabízet virtuální 
výměny jako jednu z cest umožňujících studentům, rodinám 
a dobrovolníkům vzájemně se setkávat. Pro ty, kdo se programu 
Rotary výměny mládeže nemohou účastnit, nabízí Rotary jiné 
možnosti. Větší pozornost si zaslouží Rotary program Služba 
výměny pro nové generace (New Generations Service Exchange 
– NGSE): Nabízí skvělou příležitost pro mladé lidi ve věku od 
18 do 30 let podílet se jednotlivě nebo ve skupinách na službě 
komunitě a tím získávat zkušenosti pro praxi. Před třemi lety 
byla u nás v Ratzeburgu v rámci NGSE výměny na praxi Simu-
kai Matshalaga, rotaraktorka ze Zimbabwe. Tady je její příběh:

Když jsem se hlásila do programu Služby výměny pro nové gene-
race, neuvědomovala jsem si, že se pouštím do něčeho, co mi 
přinese celoživotní zkušenosti. Program mě naučil, jak důležité 
je rychle pochopit, co se nepovedlo, rychleji se učit a tím být sama 
sebou. Jedna z nejsilnějších zkušeností se odehrála již u večeře. 
Tu srdečnost a laskavost, jaká mi byla projevena všemi, ve mně 
dosud rezonuje. Trvalo mi týdny, než jsem dokázala pochopit, jak 
je možné, že se cizí lidé mohou tak hluboce o mě starat způsobem, 
jakým to dělali členové této rodiny rotariánů. Zkušenost s proje-
vy lidskosti, které se mi dostalo od všech těch skvělých lidí, které 
jsem potkala, mě stále inspiruje. Začala jsem chápat nové kul-
turní prostředí a uvědomovat si, že jediné, co nás jako lidi dělí, 
jsou naše zkušenosti a někdy i naše předsudky. Pokud jde o pro-
fesní stránku, získala jsem důvěru ve svoje vlastní schopnosti jako 
inženýrky. Když jsem viděla, jak k problémům přistupují jiné 
organizace, uvědomila jsem si, že jsem to já, kdo může nejlépe 
čelit výzvám stojícím před mojí vlastí. Po návratu domů ze sever-
ního Německa jsem odmítla pracovní povýšení, dala jsem výpo-
věď a pustila se do vlastního rodinného podnikání – učinit tako-
vé rozhodnutí bych se dříve ze strachu nikdy neodvážila. 

Služba výměny pro nové generace změnila život Simukai. Může 
změnit i ten váš. Všem doporučuji, aby se tento měsíc vydali 
na virtuální cestu a navštívili online setkání jiných klubů. Na-
stal čas připravit se na dobu, kdy pandemie pomine. Výměnné 
programy Rotary se znovu s ještě větší silou obnoví a budou 
všem na světě pomáhat naplnit touhu po setkávání. 

ČERVEN Susanne a já se rádi setkáváme se členy rodiny Rota-
ry odkudkoli na světě, a moc nám chybí možnost potkávat se 
s vámi osobně. Pro mě je to ale nový způsob prožívání Rotary. 
Cestovali jsme po celém světě virtuálně. Určitě jsem tak potkal 
o tisíce víc z vás, než bych to zvládl jinak. Ve funkci preziden-
ta jsem ani jednou nevkročil do své kanceláře v Evanstonu, 
a přesto jsme přišli na to, jak to dělat, a zároveň jsme ušetřili 
cestovní náklady. Toto je Rotary, jak jsme jej poznali v roce 
2020–21: pohotové, adaptabilní a plné tvůrčí energie. Teď je 
třeba nevracet se k tomu, jak to bylo před pandemií. Musíme 
jít kupředu. Pojďme to, čemu jsme se naučili, nabízet všem 
našim členům jako novou zkušenost a příležitost – možnost 
pravidelně se setkávat online. Aby si naše kluby zachovaly 
svoji sílu, potřebujeme mladší Rotary, ještě rozmanitější na 
všech úrovních. Co pod rozmanitostí chápeme, se region od 
regionu liší; já vám ale doporučuji, abyste mezi sebou vítali 
osobnosti ze všech prostředí. Další, co také můžeme udělat 
všichni, je zvyšovat podíl žen a ve všem posilovat jejich roli.

Jsem rád, že teď již mnozí vnímají Rotary kluby a Rotaract 
kluby jako rovnocenné. Pokračujme v této cestě a zvěme 
Rotaract kluby k účasti na všem, co děláme. 

Jsem velmi hrdý na práci, kterou Rotary odvádí v boji s virem 
covid-19 podporováním očkovacích kampaní, prosazováním 
spravedlivé distribuce a obranou proti šíření nesprávných 
informací. Přesto musíme dělat vše, co můžeme, abychom 
vymýtili polio. A teď máme i novou příležitost – pracovat v nové 
oblasti, na niž se soustředíme: v ochraně životního prostředí. 

Susanne a já oba děkujeme za možnost sloužit naší organi-
zaci během tohoto zvláštního roku, roku hledání nového vý-
znamu hesla Service Above Self. Není nejmenších pochyb o tom, 
že v těchto výjimečných časech musíme o to více zdůrazňovat 
význam služby a pomoci. Je to pro nás příležitost, jak světu 
ukázat, co služba nad vlastní zájem pro rotariány znamená. 
Čeká na nás tolik možností, jak pomáhat měnit svět. Chop-
me se jich společně a připravme se otevírat brány k dosaže-
ní ještě větších cílů. Když budeme tyto brány otevírat i novým 
myšlenkám, budou se otevírat i naše mysli a srdce. Pama-
tujme, že cokoli my v Rotary děláme, otevírá novou příleži-
tost pro někoho jiného a někde jinde. 



R O T A R Y  G O O D  N E W S  3 | 2 0 2 1 5

MÁJ V dobrodružnej dráme Lawrence z Arábie stvárnil Peter 
O’Toole britského vedca, dôstojníka a spisovateľa T. E. Lawren-
ca, ktorý pomáhal arabským kmeňom v ich boji za nezávi slosť 
od Osmanskej ríše. Lawrence vedie púšťou skupinu beduín-
skych bojovníkov, pripravených zaútočiť na osmanský prístav 
Aqaba. Keď sa dostanú na koniec púšte, zistia, že vojak Ga-
sim počas nočného pochodu spadol z ťavy. Už je ráno a bo-
jovníci na čele so šerifom Alim, ktorého vo filme stvárnil 
Omar Sharif, radia Lawrencovi, že nemá zmysel vracať sa 
naspäť a hľadať Gasima, pretože ten už v dôsledku piesočnej 
búrky a úmornej horúčavy určite zahynul. „Nadišiel Gasimov 
čas; napísané je,“ povedal jeden z bojovníkov Lawrencovi. 
Lawrence sa napriek tomu vráti a nachádza Gasima na po-
kraji smrti, potácajúceho sa v dunách. Keď sa vrátia do tá-
bora, Ali ponúka Lawrencovi vodu. Ten, prv než sa napije, 
mu odvetí: „Nič nie je napísané“. Impozantná filmová scéna 
sa vryla do pamäte ľudí vďaka tomuto nezabudnuteľnému 
výroku. Vyjadruje totiž postoj k životu a svetu okolo nás. 
Spochybňuje fatalizmus – to, že musíme prijať daný stav len 
preto, lebo to tak vždy bolo. Lawrence tvrdí, že nie, história 
ešte nie je napísaná.

Tak je to aj s s Nadáciou Rotary. Stále sme sa nevymanili z hro-
zivej búrky zvanej COVID-19 a z ekonomických dopadov pandé-
mie. Stále sme naplno vyťažení aktivitami zvyšujúcimi povedo-
mie o boji s ochorením, zabezpečovaním dodávok nevyhnutných 
osobných ochranných prostriedkov a podporovaním pracovníkov 
v prvej línii. Nevieme, kedy nastane deň, keď budeme môcť spo-
lu s našimi partnermi v úsilí o vyhladenie detskej obrny oznámiť, 
že už po druhýkrát v histórii došlo k eradikácii choroby. Vieme 
však to, že vďaka našej vytrvalej dlhoročnej práci sa koniec toh-
to príbehu dopíše už čoskoro. Vďaka príspevku 15,5 milióna do-
lárov od nadácie Otto & Fran Walter Foundation píšeme tiež 
novú kapitolu expanzie Rotary Peace Centers – pripravuje sa 
spustenie nového certifikovaného strediska mierových štúdií na 
Strednom východe alebo v severnej Afrike.

Rotary sa angažuje v ušľachtilých projektoch – je to po-
kračujúci príbeh, ktorý ma inšpiruje ešte viac ako Lawrence 
z Arábie. Nepoznáme meno dieťaťa, ktorého život sa podarí 
zachrániť vďaka rotariánskemu grantu na starostlivosť o mat-
ky a deti, ani meno dievčaťa, ktoré sa vďaka našej pomoci 
naučí čítať. Kedy sa tieto granty začnú čerpať a zapojí sa aj 
ten váš dištrikt – alebo priamo vy?

Členovia Rotary píšu budúcnosť

Máme sa na čo tešiť 
JÚN „Nemám strach z budúcnosti,“ vyhlásil svojho času Winston 
Churchill. „Vykročme v ústrety jej tajomstvám, odhrňme závoj, 
ktorý ju skrýva pred našimi očami a sebavedome a odvážne 
napredujme.“ Churchill vo svojich najslávnejších prejavoch 
používal výraz „napredujme spolu ďalej“. Každá generácia sa 
pasuje s vlastnými výzvami; aj my zdolávame tie svoje a nikdy 
sa nezastavíme ani pred aktuálnou výzvou. V roku, keď sa ľudia 
nemohli stretávať, rodiny boli rozdelené a ekonomika sa potá-
cala v problémoch, sa nám podarilo spoločne napredovať v mno-
hých oblastiach. Kluby a dištrikty mohli vďaka grantom Nadá-
cie Rotary pomáhať s riešením problémov v pandémiou 
zasiahnutých komunitách. Na iniciatívy súvisiace s COVID-19 
udelila nadácia od marca 2020 granty vo výške viac ako 34 mi-
liónov dolárov. Dopyt po našich globálnych grantoch bol vyso-
ký. Boli natoľko žiadané, že sme museli pristúpiť k úpravám 
pravidiel grantového financovania, ktoré vstúpia do platnosti 
1. júla a zabezpečia vyváženejšie pokrytie dopytu disponibil-
nými zdrojmi, čím sa umožní participácia viacerých dištriktov.

Nadácia Rotary zaznamenala v tomto roku tiež významné 
medzníky – uznaním životného prostredia ako samostatnej 
oblasti zamerania – rozšírila svoj rozsah pôsobnosti a udelila 
svoj prvý grant Programs of Scale rotariánmi riadenému progra-
mu, zameranému na výrazné zníženie výskytu malárie v najviac 
zasiahnutých oblastiach Zambie. Naše imunizačné aktivity 

proti detskej obrne boli v roku 2020 na niekoľko mesiacov po-
zastavené z dôvodu pandémie, no v polovici roka sa začali ob-
novovať. Konečne sme tiež mohli osláviť obrovský pokrok 
v našom spoločnom úsilí o svet bez detskej obrny: prijatie de-
klarácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) potvrdzu-
júcej, že v africkom regióne sa divoký vírus detskej obrny už 
nevyskytuje. Nadácia Otto and Fran Walter Foundation s nami 
podpísala dohodu o kompletnom financovaní založenia Rota-
ry Peace Center v regióne Stredného východu a severnej Afriky. 
Tento vítaný krok umožní, aby Rotary zásadným spôsobom 
pomohlo oblasti, kde trvalý mier stále ostáva v nedohľadne.

Dosiahnuté úspechy nám pripomínajú, že Rotary všade 
predstavuje veľkú silu podporujúcu dobro a práve vďaka vám 
sme v tomto úsilí a nasadení nepoľavili. V čase vzniku tohto 
príspevku sme vyzbierali viac ako 282 miliónov dolárov,  
čo nám indikuje, že sme na dobrej ceste smerujúcej k dosia-
hnutiu cieľa cez fundraising získať 410 miliónov dolárov. V me - 
ne členov správnej rady Nadácie Rotary vám zo srdca 
ďakujem za to, že sa našej nadácii – 
jednému z našich najväčších darov 
svetu – darí.

K. R. RAVINDRAN

Predseda Správnej rady Nadácie Rotary

Príhovor predsedu Správnej rady 
Nadácie Rotary
Preklad: IVAN BELAN, PDG
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Spojené štáty
Takmer 40 ľudí na juhovýchode štátu 

Washington strávilo noc pod stanom 

vo voľnej prírode, alebo „kempovalo“ 

vo vlastnej záhrade, aby touto cestou 

upriamili pozornosť na problematiku 

obchodovania s ľuďmi. Ako uviedol 

prezident Rotary klubu Columbia 

Center, Kennewick Mark Showalter, 

v rámci januárového projektu „Po-

svieťme si v tmavej noci“ vyzbierali 

viac ako 20 000 dolárov. Účastníci 

boli v spojení prostredníctvom Zoo-

mu a priebeh projektu bol určitý čas 

dokonca naživo vysielaný v sociálnych 

médiách. „Našli sme spôsob ako byť 

spolu, aj keď sme sa kvôli COVID-19 

nemohli osobne stretnúť,“ hovorí 

Showalter. S myšlienkou zamerať sa 

v klube na problém obchodovania 

s ľuďmi prišiel predchádzajúci prezi-

dent Bill Robertson po tom, ako sa na 

Svetovom kongrese Rotary Interna-

tional v Toronte v roku 2018 zúčastnil 

prednášky venovanej tejto téme. „So 

zhrozením zistil, že tento problém sa 

zďaleka netýka iba veľkomiest,“ ho-

vorí Showalter. „Stretávame sa s ním 

kdekoľvek“.

Barbados
RC Barbados South (Rotary klub Již-

ního Barbadosu) se věnuje zřizování 

zahrad u škol na celém ostrově. Pan-

demická uzávěra sice zdržela výsad-

bu na jednom pozemku, ale přesto 

byly vysázeny rostliny u čtyř základ-

ních a u jedné střední školy. Vedle 

snahy obrátit tím zájem studentů 

k pěstování plodin byla tato iniciativa 

zaměřena také na prevenci obezity 

cestou propagování správné stravy 

a tělesné aktivity. Podle Rosaline 

Clarkové, členky klubu pověřené říze-

ním tohoto projektu, vede vzdělávací 

složku projektu barbadoská nadace 

Heart & Stroke Foundation (Nadace 

bijícího srdce). Klub také spolupraco-

val s Rotaract a Interact kluby, jichž 

je patronem. Projekt se navíc opíral 

o silného spojence: Jak říká Rosaline: 

„Přípravu zahradních záhonů a sku-

tečně náročnou práci si vzali na sta-

rost vojáci Obranných sil Barbadosu." 

ze světa

Projekty Rotary 
ve světě
Text: BRAD WEBER 
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

1Z3

1ZE4

OBETÍ OBCHODOVANIA 
S ĽUĎMI JE DIEŤA

OBČANŮ BARBADOSU 
JE OBÉZNÍ
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Bhután
Náhoda a vplyvné rotariánske konexie 

sa spojili a zabezpečili nezávadnú pitnú 

vodu pre viac ako 100 škôl v Bhutáne. 

Prestížny projekt Rotary klubu Thimphu 

v spolupráci s austrálskou neziskovou 

rotariánmi založenou organizáciou Di-

saster Aid Australia, bol „činom prozre-

teľnosti – karmický – v tom, ako 

k nemu došlo“, hovorí člen klubu 

Yeshey Dorji. Klub v roku 2017 usporia-

dal konferenciu, na ktorej KK Looi, vte-

dy ešte člen malajzijského Rotary klu-

bu Utara Subang Jaya, diskutoval 

s podpredsedom organizácie Disaster 

Aid Australia o snahách priniesť do re-

giónu vodné filtre SkyHydrant. Dorji sa 

touto myšlienkou inšpiroval a oslovil 

Disaster Aid Australia, ktorú založil Ro-

tary klub Endeavour Hills. Keď sa Dorji 

dozvedel o dostupnosti dvoch filtrov 

pôvodne určených pre Nepál, neváhal 

a chopil sa iniciatívy. Jeho zásluhou sa 

napokon projekt rozšíril až na 120 fil-

trov; vo februári bolo už 110 z nich do-

daných. Každý z filtrov môže fungovať 

až 10 rokov a 1500 študentom zabezpe-

čovať zdravú vodu bohatú na minerály.

Anglicko
Rotary klub Bolsover našiel aj počas 

pandémie spôsob, ako vo vianočnej 

tradícii darovania hračiek nielen po-

kračovať, ale ju dokonca aj rozšíriť. 

Členovia klubu navrhli, aby sa za zvý-

šených bezpečnostných opatrení klu-

bová zbierka hračiek počas prázdnin 

konala priamo pri saniach Mikuláša, 

odstavených v centre mesta Bolsover. 

„Mikuláš mohol aj počas COVID-19 

komunikovať s deťmi, museli však do-

držať bezpečný odstup aspoň 2 m,“ 

vysvetľuje novozvolený prezident klu-

bu Paul Copper. Finančné prostriedky 

sa vyzbierali pomocou špeciálne 

upravených vedierok, či umožnením 

bezkontaktnej platby platobnými kar-

tami. „Istý muž nás vyhľadal cielene, 

aby do vedierka vhodil 100 libier a zá-

roveň vyjadril vďaku za to, že Rotary je 

v komunite naďalej aktívne a účinne 

pomáha,“ približuje Copper. Vďaka 

štedrosti komunity sa deťom rozdalo 

asi 400 hračiek a bonboniér.

Namibie 
Za účelem posílení vyhlídek mladých 

lidí z neprivilegovaných rodin dosáh-

nout na dobré vzdělání, podporuje RC 

Swakopmund organizaci Mondesa 

Youth Opportunities (MYO – Příležitosti 

pro mladé z [chudého] městečka Mon-

desa), která se stará o volno časové ak-

tivity 120 žáků ze čtvrté až osmé třídy. 

„Zaměřujeme se na četbu, což je v Na-

mibii zanedbávaná a podceňovaná zna-

lost. Náš vzdělávací systém je již mno-

ho let v krizi, kterou ještě prohloubila 

pandemie viru covid-19. O to více jsou 

potřebné projekty podobné tomu naše-

mu.“ Těmito slovy popisuje projekt Vera 

Leechová, jedna z členek správní rady 

MYO. Klub se také postaral o finanční 

podporu MYO od RC Bad Hamburg v.d.H. 

(Rotary klub Lázně Hamburg před kop-

cem) a od dalších německých klubů.

1Z5

2016 ROK, OD KDY JE 
STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
V NAMIBII BEZPLATNÉ

BHUTÁNSKYCH ŠKÔL 
NEMÁ VODU ANI NA 
UMÝVANIE RÚK

ze světa



DISCOVER 
NEW 

HORIZONS

DISCOVER 

AT THE 2022 ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION 
IN HOUSTON, TEXAS, USA, 4-8 JUNE 2022

Take advantage of the limited-time registration rate of US$425* from 12 to 16 June.
Register today at convention.rotary.org.

New this year: Nonmembers are welcome to attend, so invite a friend to join you! 
Information about nonmember registration rates and virtual-only attendance 

can be found at convention.rotary.org.

*Registration must be paid in full between 12 and 16 June 2021 to receive the US$425 rate.
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Téma

Tento měsíc je měsícem kdy si při-
pomínáme ten nejúžasnější feno-
mén v Rotary a to je Fellowship. 
Pro mnoho z nás to znamená další 
hlubší spojení v komunitě, která si 
dala za cíl pomáhat. Mezi podob-
ně smýšlejícími rotariány vznikají 
zájmové spolky, kde přátelé spolu 
nejenom pomáhají těm, kdo měli 
v životě méně štěstí než oni, ale 
také spolu třeba létají letadly anebo 
skautují. Protože když je člověk 
rotarián, tak to přece neznamená 
že nemá jiné koníčky. A proč je 
tedy nespojit? Je fajn se spolu bavit 
sdílenou aktivitou a udělat to tak, 

že se u toho třeba najde i pár korun 
navíc, které budou někde pomáhat. 
Takže kromě již výše zmíněného 
máme například i spolky labužníků, 
golfistů, jachtařů, tenistů a kdoví-
koho ještě. Stačí jen oslovit ostatní 
a začít společné aktivity. Takže se 
rýsují i zájmové skupiny střelců, 
myslivců či motorkářů. 

Já bych se také chtěl zamyslet 
i nad původním významem slo-
va Fellowship. Slovníky říkají že 
význam onoho slova je 1.) spolek, 
společnost, společenství, 2.) post 
vědeckého pracovníka na univerzi-
tě, 3.) postgraduální stipendium, 4.) 
přátelství. Já si to překládám jako 
Společenství přátel. Přátel, kteří se 
scházejí pravidelně u stolu, aby 
spolu lámali chléb a diskutovali. 
Přátelství je vůbec nejcennější, co 
v Rotary máme a je to tak běžné, 
že to bereme jako samozřejmost. 
Ale samozřejmostí to není a i přá-
telství se musí kultivovat aby se 
rozvíjelo. Mezi přáteli můžeme mít 
odlišné názory, ale přátelství má 
vždy navrch. Přátelé akceptují mou 
odlišnost, protože ví že máme toho 
společného více než toho odlišné-
ho. A to je to, co nás definuje. Vždyť 
i jedním z ocenění v Rotary vstu-
pujete do Paul Harris Fellowship. 
Takže vítejte mezi přáteli.

FELLOWSHIP 
ANEB CHVÁLA 
PŘÁTELSTVÍ
Text: GEORGE J. PODZIMEK
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ROTARY 
FELLOWSHIPS
Rotary Fellowships (dále jen RF) jsou otevřené nejen 
rotariánům, ale i jejich rodinným příslušníkům 
a účastníkům rotariánských programů, tj. 
z Rotaractu, Rotexu (po absolvování studentské 
výměny Rotary Youth Exchange) i tzv. alumni.

r. 2018 slavily RF krásné kulaté 
devadesátiny – prvními byli již 
v r. 1928 zájemci o esperanto, 
kterých je ale nyní díky „me-

zinárodní angličtině“ poskrovnu, a tak od 
r. 1947 mají nejdelší kontinuitu a velkou 
členskou základnu jachtaři. Velkou pomocí 
při řešení veškerých otázek s nimi souvi-
sejících je samozřejmě internet – stačí jen 
zadat do vyhledávače „rotary fellowships“ 
anebo se podívat na stránky rotary.org.

Základem každého nově utvářeného RF je 
vytvoření nebo připojení se k diskusní skupi-
ně se stejným zájmovým zaměřením. Pokud 
mají tyto skupiny alespoň 25 členů v 5 stá-
tech, jsou zaregistrovány v RI a v současné 
době jich je více než 90! V RF bylo v rot. roce 
2019/20 registrováno více než 60 tis. členů 
ve 130 zemích a v průměru měl každý RF 
660 členů. Řada RF nemá žádné příspěvky, 
některé je mají od 10 do 35 $, ale v průměru 
činí roční příspěvek pouhých 25 $. 

Pokud jsou počty členů nebo zemí menší, 
fungují RF na distriktní úrovni, což jim sa-
mozřejmě nebrání i v mezinárodních rotari-
ánských kontaktech. V našem D2240 fungují 
RF nějaký ten pátek a samozřejmě prošly 
také řadou peripetií i změn podobně jako 
Rotary kluby. Na rozdíl od klubů není u nich 

rotace jejich předsedů stejná jako u klubů, 
ale právě mnohaletá kontinuita jejich vedení 
přispívá k jejich stabilitě i k rozvoji. Pokud se 
jejich předsedové po několika letech vymě-
nili, stačili si většinou vychovat své násle-
dovníky, kteří zdařile kráčejí v nastoupené 
cestě vytyčené jejich předchůdci. Někdy 
snaha o vytvoření nového distriktního RF po 
odchodu vůdčí osobnosti nevyústila v jeho 
delší trvání, a tak v D2240 některé RF také 
brzy zanikly (např. výtvarníci a fotografové). 

Skupina lidí sdružených v RF má stejné 
zájmy jak v rekreačních aktivitách, tak i ve 
sportech, koníčcích nebo profesích. Prohlu-
bují si tak nejen své znalosti v dané oblasti, 
ale kromě dalšího rozvoje rotariánského 
kodexu přispívají k vlastnímu profesnímu 
rozvoji. Záběr je velmi široký – od fandů 
automobilových veteránů přes genealo-
gy, kouzelníky, zájemce o různé specifické 
sporty (od curlingu po šachy), jachtaře, my-
slivce i sportovní střelce, rybáře, sběratele 
panenek, ale i známek nebo odznaků s ro-
tariánskou tematikou či milovníky historie 
Rotary, koní, piva nebo rumu, gourmety až 
po honorární konzuly, pastguvernéry nebo 
skauty a milovníky železnic. Na stránkách 
rotary.org je možno si najít přímým linkem 
bližší informace o akcích jednotlivých RF. 
O akcích fellowships v našem distriktu prů-
běžně informují jejich předsedové e-maily 
rozesílanými na Rotary kluby. Mezi nejak-
tivnější RF v našem distriktu patří gurmáni, 
golfisté a cyklistika. 

Text: ROMAN GRONSKÝ, PDG
District 2240 Rotary Fellowship Chair
prezident Rotary klubu Olomouc-City 2020/21

CYKLISTIKA /CYCLING/ 
Helena Kovaříková, RC Praha International
helena@kovarikova.co.uk

GOLF 
Marie Jehličková, RC Prague International
mbiridej@gmail.com

GURMÁNI /GOURMETS/ 
Vojtěch Havránek, RC Praha City
havranek@titbit.cz

HISTORIE D 2240 /HISTORY OF D 2240/ 
Petr Andrle, RC Opava
petr.anderle@tiscali.cz

JACHTING /YACHTING/ 
Jan Chalupa, RC Ostrava
jan.chalupa@isail.cz

LETECTVÍ /FLYING/ 
PDG Otakar Veselý, RC Český Krumlov
vesely.rotary@kamen-ck.cz

SKAUTING /SCOUTING/
Zdeněk Michálek, RC Ostrava
zmichalek@hmpartners.cz

SPORT. STŘELBA A ZBRANĚ 
/SHOOTING SPORT&WEAPONS/ 
Jozef Miklovič, RC Nové Zámky
agno@agno.sk

TENIS /TENNIS/ 
Petr Hošek, RC Cheb/Eger
petr1948@gmail.com
&
František Vindt, RC Košice – Country
fvindt@bridge-eu.com

V

PŘEDSEDOVÉ 
FELLOWSHIPŮ V NAŠEM 
DISTRIKTU A JEJICH 
E-MAILOVÉ KONTAKTY
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CYKLISTIKA /400 členů v 18 zemích/ 
Roční příspěvek 20 $

ESPERANTO /120 členů v 15 zemích/

FOTOGRAFOVÉ /470 členů v 62 zemích/

GENEALOGOVÉ /65 členů v 7 zemích/

GOLFISTÉ /979 členů ve 45 zemích/ 
Roční příspěvek 30 $

HONORÁRNÍ KONZULOVÉ  
/244 členů v 68 zemích/

JACHTAŘI /3685 členů v 39 zemích/

LETCI /1523 členů v 57 zemích/ 
Roční příspěvek 10 $

LYŽAŘI /372 členů v 16 zemích/ 
Roční příspěvek 35 $

KRIKET /1200 členů ve 12 zemích/

MOTORKÁŘI /2200 členů ve 24 zemích/

PAST GUVERNÉŘI /418 členů ve 44 zemích/

SBĚRATELÉ ODZNAKŮ ROTARY  
/1200 členů ve 40 zemích/

SBĚRATELÉ ZNÁMEK ROTARY  
/180 členů ve 36 zemích/

SKAUTUJÍCÍ ROTARIÁNI  
/1106 členů ve 42 zemích/

STŘELCI NA ASFALTOVÉ HOLUBY  
/50 členů ve 4 zemích/

TENISTÉ /17 000 členů ve 107 zemích/ 

RYBÁŘI /859 členů ve 40 zemích/

VYDAVATELÉ A NAKLADATELÉ  
/23 301 členů ve více než 120 zemích/ 

FELLOWSHIP GOURMET má úzké kontakty 
s 20 českými kluby a 4 slovenskými klu-
by, takže se jeho akcí pravidelně účastní 
100 rotariánů a dalších 70 nerotariánů! 
Pravidelně rozesílá pozvánky na své akce 
e-maily a kromě posledních online akcí 
je připravována společná červnová akce 
s golfisty v Berouně. 

FELLOWSHIP CYKLISTŮ je začleněn do mezi-
národně registrovaného fellowshipu a jeho 
členové, kteří zaplatili svůj roční poplatek, 
dostávají Newsletter s plánem akcí, které 
byly až do nedávné doby odkládány nebo 
rušeny. Zejména museli členové tohoto 
RF litovat v loňském kalendářním roce 
zrušené Strada Bianca, anebo německých 
sportovně společenských soutěží tzv. Four 
Days v Německu v r. 2020 i plánované na 
letošní rok. Někteří členové našeho RF 
cyklistiky absolvovali Four Days r. 2018 
v Provence a r. 2019 v Belgii a do dneška 
mají na co vzpomínat. Nicméně letos již 
předpokládají svou účast v srpnu na cykli-
stické akci ve francouzském Nantes. Těch-
to akcí se pravidelně účastní 80–100 rotari-
ánů z celého světa – měly by se v příštích 
letech konat v Německu, Itálii a pak mož-
ná i u nás (2024?)! Tento RF je velmi aktivní 
zejména v USA – zejména v Arizoně, ale 
pandemie covidu jejich akce velmi naru-
šila. Je nutno vyzdvihnout účast předsed-
kyně našeho fellowshipu H. Kovaříkové, 
která pracovala na stánku tohoto RF na 
světové konferenci v Hamburku.

Jen v jejím mateřském klubu Praha In-
ternational je 10 registrovaných členů to-
hoto RF a mají ještě i další příznivce. Pra-
videlně pořádají červnové Prague Dawn 
Ride a téměř každý víkend vyjížďku tzv. 
Cycling for trees, ve spolupráci s Nadací 
Partnerství – tj. výsadba Stromů pro ži-
vot, výsadba stromů podél cyklistických 
stezek. Smyslem těchto akcí je navíc i ze 
součtu najetých kilometrů jejich přetavení 
do financí a získání alespoň jednoho nové-
ho člena klubu – necyklisty, který přispěje 
také finanční částkou. RC Praha Internati-
onal se rád se svými zkušenostmi s ostat-
ními podělí!

FELLOWSHIP SKAUTUJÍCÍCH ROTARIÁNŮ 
má své aktivity v oblasti působnosti Rotary 
klubů ve Frýdku-Místku a Kopřivnici, Mostě, 
Táboře, Žilině. Jejich předseda PDG Zdeněk 
Michálek pomáhal tento RF rozbíhat v Itálii.

FELLOWSHIP GOLFISTŮ své aktivity rozvíjí 
nejen v sedmi českých a ve třech sloven-
ských Rotary klubech, kdy se pravidelně 
setkávají desítky golfistů na řadě turna-
jů, a samozřejmě má již svou tradici také 
prestižní souboj  o zelené sako guvernéra. 

Na jaře roku 2020 byly zrealizovány tři tur-
naje: Hluboká, Bítozeves a Beroun. Násled-
ně pak od července 2020 proběhlo:
24. 7. – Rotary Mistrovství ČR, Telč /45 
účastníků/, srpen – GC Terezín /30 osob, 
20. 9. – Mezinárodní mistrovství Rotary Slo-
venska, GC Tále /50 hráčů/ a následně ještě 
v září Turnaj o Pohár Prezidenta RC Nové 
Zámky /35 hráčů/ i GC Sokolov /16 hráčů/. 

V tomto kalendářním roce jsou v plánu:
13. 5. 2021 – GC Bítozeves /30 hráčů/, 3. 6. 
2021 – GC Beroun /40 hráčů/ a v červnu 
Turnaj o pohár prezidenta RC Nové Zámky, 
Airport GC Šurany /30 hráčů/.

ORIENTAČNÍ VÝŠE 
PŘÍSPĚVKŮ

1 Náš distrikt se již r. 2006 
stal členem Evropské 
nadace přátel skautingu.

2 Sběratelů „angličáků“ 
jsou ve světě tisíce, ale 
samostatný Rotary 
Fellowship zatím nikde 
registrován není.

3 Podobně jako fellowship 
sběratelů autoveteránů, 
který ale mezinárodně 
funguje již léta.

4 Sběratelé odznaků 
s rotariánskou tematikou 
svůj Rotary Fellowship mají, 
ale u nás se zatím také moc 
neprojevují.

21
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CYKLISTIKA 
A MNOHEM 
VÍC!
Cyklistika je velmi populární sport a příjemný 
způsob, jak se spřátelit s lidmi ve vašem městě, 
vaší zemi a po celém světě. Cyklistika vás zavede 
na báječná zajímavá místa, cyklistika vám 
pomáhá uskutečnit projekty, jako je „Cyklistika 
je prevencí proti covidu“ – toto říkala malá 
skupina zanícených cyklistů z Rotary klubu 
Prague International (RCPI) při příležitosti 
mnoha jednodenních výletů v okolí Prahy, 
uspořádaných v roce 2020.

outo aktivitou žili členové Ro-
tary Cycling Fellowship v době, 
kdy mnoho závodů a cyklistic-
kých akcí pořádaných Rotary 

International bylo v důsledku ‚covidové 
uzávěry‘ zrušeno. Naštěstí jsme mohli žít 
ze skvělých suvenýrů, které si rotariánská 
cyklistická komunita uchovávala v srdci – 
byly to dvě velmi úspěšné a dobře zorga-
nizované akce – 4-denní v Provence (2018), 
kde se kromě charitativní cyklistické akce 
konala i ochutnávka vína, a 4denní ve Flan-
drech (2019), v rámci belgické cyklistické 
Mekky v Oudenaarde se stoupáním po sil-
nici dlážděné kočičími hlavami. Díky Rotary 
Fellowships se jejich členové napojují na 

světovou komunitu sdružující se v rámci 
svých koníčků nebo profesí, a tím propagují 
rotariánské poselství služby nad vlastní zá-
jmy. V současné době se sdružují přátelé v 91 
zájmových skupinách – fellowshipech, která 
zahrnují různé oblasti oblíbených rekreač-
ních aktivit, sportů a profesí. Tyto skupiny 
se zabývají cyklistikou, lyžováním, latinskou 
kulturou, jazzem, medicínou, fotografií, 
a dokonce i ochutnávkou vína a piva. Rotari-
áni se pravidelně účastní klubových setkání, 
avšak Fellowship je příležitostí se spojit se 
členy vně jejich klubů a distriktů. Mohou se 
setkávat s lidmi v rámci rotariánské komu-
nity, se kterými mají něco společného, a tím 
přispívají k získání nových přátel po celém 

světě. Rozvíjení těchto nových vztahů může 
napomoci posílení našeho porozumění svě-
tu. Můžeme si vyměňovat názory se stejně 
smýšlejícími členy a učit se novým způso-
bům služby prostřednictvím Rotary. Rotari-
áni jsou přirozeně oddáni službě a nalézají 
nové způsoby, jak sloužit prostřednictvím 
fellowshipů. Mnoho fellowshipů se věnuje 
službám při využití svých kontaktů a zdro-
jů. To učinila skupina RCPI, když vytvořila 
charitativní program CYCLING FOR THE 
TREES. Znovu zahajujeme aktivitu v této 
sezoně od 1. května do 30. září 2021. Naším 
cílem je, aby se zaregistrovaní cyklisté za-
měřili na získání alespoň jednoho sponzora 
a sami sponzorství prokázali zaplacením jed-
né koruny za každý ujetý kilometr. Získané 
finance budou použity na zasazení stromů 
podél cyklistických alejí v rámci projektu 
Nadace Partnerství (https://www.nada-
cepartnerstvi.cz/Co-delame/Projekty/
Sazime-budoucnost). 

Tento článek si klade za cíl získat cyklisty 
v našem Distriktu nejen pro členství v Rota-
ry Cycling Fellowship (20 eur – roční členský 
poplatek), ale také pro účast na projektu 
CYCLING FOR TREES. Helena Kovaříková 
(helena@kovarikova.co.uk) – koordinátorka 
Rotary National Cycling Fellowship uvítá 
vaše náměty a členství v naší cyklistické 
rodině. Začněte svou cyklistickou sezonu 
právě teď!

T

Text: HELENA KOVAŘÍKOVÁ, překlad: HELENA MARKUSOVÁ
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DOČKÁME SE 
MEZINÁRODNÍHO 
DNE ROTARY 
INTERNATIONAL?

Naše stolní kalendáře se hemží nejrůznějšími 
významnými dny, domácími i zahraničními. 
U některých sice soudný člověk občas postrádá 
smysl, většina z nich však upozorňuje na 
významnou historickou událost, na kterou bychom 
neměli zapomínat. Nedávno jsme kupříkladu 
zaznamenali Den narození Učitele národů Jana 
Amose Komenského, 8. května oslavíme Den 
osvobození (1945) a poté Den matek. Den Rotary však 
na seznamech doposud chybí. Jeho mezinárodní 
zařazení do každoročního kalendáře je tajným 
přáním Ing. Jana Machálka, stavaře a podnikatele 
ve sklářství z Velkého Oseka, kde má se synem 
a manželkou rodinnou huť.

otary International je nejstarší 
mezinárodní klubovou organi-
zací na světě. Vznikla v roce 1905 
v americkém Chicagu. V součas-

nosti působí ve více než 200 zemích, kde 
v 35 000 Rotary klubech sdružuje 1,2 mil. 
členů – žen i mužů, vůdčích osobností, pod-
nikatelů a profesionálů z různých oborů.

„Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka 
vyjádřená mottem „Service Above Self“, tedy 
Služba na prvním místě“, vysvětluje nám Jan 
Machálek, z poděbadského Rotary klubu 
Spa. „Rotariáni dobrovolně věnují svůj čas 
a schopnosti ve prospěch druhých,“ po-
kračuje Machálek, „a to jak v rámci vlast-

ní obce, tak v mezinárodním měřítku. Na 
základě etických principů a hodnot, jako 
je přátelství, integrita, diverzita, služba 
a vedení týmů, tak naplňují své ušlechtilé 
poslání – dělat svět lepším.“

ROTARY V NAŠICH ZEMÍCH

První Rotary kluby vznikly v Českoslo-
vensku ve 20. letech 20. století s velkým 
přispěním Jana Masaryka. Během druhé 
světové války byla oficiální činnost rotari-
ánů v okupované Evropě hitlerovci utlume-
na a pronásledována, ale mnozí z nich se 
aktivně zapojili do protinacistického hnutí 

Text: IVAN ČERNÝ, 
foto: archiv Rotary

odporu. Po válce obnovené Rotary kluby 
ve východní Evropě byly zrušeny v období 
1947 až 1989. Kupříkladu v Rusku byl první 
Rotary klub otevřen v roce 1990. Ve stej-
ném roce byla oficiálně obnovena činnost 
Rotary v ČR.

V této souvislosti nás zajímá, jak došlo 
k založení Rotary clubu ve středočeských 
Poděbradech…

„Vyrostl jsem v době budování socialis-
mu,“ usmívá se Jan Machálek. „Ne všechno 
se mi líbilo, ale nic jiného jsem osobně ne-
poznal. Po listopadu 1989 se změnil svět. 
Vše se zdálo být růžové, ale ne všechno jsem 
opět chápal. V roce 1991 přišla nabídka od 
rotariánů z Anglie, zda bychom nechtěli 
s pár kolegy obnovit poděbradský Rotary 
klub, který byl založen r. 1927 a mimo krátké 
období poválečné činnosti byl v roce 1948 
zakázán. Protože jsme o Rotary nevěděli 
téměř nic, pozvali nás na deset dní do jejich 
klubu v Bury St. Edmuinds, kde nám Rotary 
představili a vše kolem organizace, zásad 
a činnosti podrobně vysvětlili.“ 

Domů přijel někdo úplně jiný, jak vzpomí-
ná Machálek, který tam poznal úžasné lidi, 
pro které je charakter, přátelství, slušnost, 
poctivost včetně pomoci druhému součástí 
jejich osobního a pracovního života. 

„Byl to životní styl, podle kterého jsem 
se rozhodl žít, pracovat a vychovávat své 
děti. Postupně jsme oslovili další nadšence 
z našeho okolí a v roce 1992 společně obno-
vili poděbradský Rotary klub…“

FILOZOFIE ROTARIÁNSKÝCH 
KLUBŮ

Cílem Rotary je podpora myšlenky služby 
jako základní hodnoty společnosti. Základní 
teze jsou shrnuty do čtyř bodů: Rozvoj po-
znání jako přínos pro službu. Vysoké etické 
normy ve všech profesích, rozpoznání hod-
noty všech užitečných povolání a využívání 
všech povolání rotariánů ke službě společ-
nosti. Užívání této myšlenky v osobním, 
profesním i společenském životě každého 
rotariána. V závěru výčtu je pak Rozvoj me-
zinárodního porozumění, dobré vůle a míru 
prostřednictvím kolegiálnosti osob různých 
profesí, spojených myšlenkou služby.

Rotariánské kluby jsou po světě sesku-
peny do více než 530 tzv. distriktů. Čeští 
a slovenští rotariáni tvoří Distrikt 2240.

R
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KOMU ČEST, TOMU ČEST

Pracovnu ředitele shora zmíněné sklárny 
ve Velkém Oseku, specializující se na české 
ručně tvarované dekorační sklo, zdobí různá 
ocenění za jeho aktivní činnost v Rotary. 
Jeden z diplomů je v angličtině. Zajímá nás, 
za co ho Jan Machálek obdržel…

„V roce 2018 jsem dostal od našeho světo-
vého prezidenta nejvyšší ocenění Rotary. Byl 
to mimořádný projekt na podporu dárcovství 
kostní dřeně, jehož myšlenku jsem přinesl do 
Rotary a s kolegy ho pomohl dotáhnout až do 
zdárného konce. Tehdy se dva mladí přátelé, 
Petr z Čech po úspěšné transplantaci kostní 
dřeně a Belo ze Slovenska, zapsaný v registru 
dárců kostní dřeně, rozhodli jet na koloběžkách 
z Košic do Prahy. Jejich cílem bylo mluvit po 
cestě nahlas o dárcovství kostní dřeně, díky 
němuž Petr dostal novou šanci na život. My 
z Rotary jsme se postarali o servis pro kluky na 
českém území. Bylo úžasné potkat během této 
akce tolik báječných lidí. A jak řekl jeden z ‚kolo-
běžkářů‘: Kdyby to všechno pomohlo zachránit 
třeba jenom jeden lidský život, stálo to za to!“

Ivan Černý: V jaké záležitosti se Rotary In-
ternational angažuje v současnosti?
„Jedná se o širokou škálu nejrůznějších pro-
blémů, prsty obou rukou by nám nestačily 

na jejich vypočítání,“ je si jistý inženýr Ma-
chálek, současný prezident poděbradské-
ho Rotary Spa klubu. „Ale nejvýznamnější 
věcí celého světového Rotary je bezesporu 
projekt Polio plus, který má za cíl vymýtit 
dětskou obrnu. Všichni rotariáni na celém 
světě (cca 1,5 mil.) se spojili, aby tuto nemoc 
pomohli zlikvidovat jednou provždy. Podle 
WHO už jsme jenom krůček od cíle. 

Dalším světovým projektem jsou rodinné 
a studijní výměnné pobyty pro mladé lidi, 
kteří díky tomu mají možnost cestovat – 
a tím poznávat cizí kultury, pochopit je, 
najít nové kamarády z celého světa a díky 
tomu bořit nejrůznější předsudky a též na-
jít svou vlastní cestu, jak pomoci druhým 
právě prostřednictvím Rotary.“ 

V rámci našeho regionu nás spolupráce 
s mladými lidmi vzájemně obohacuje a po-
máhá nám překonávat generační bariéry.

Na úrovní klubového partnerství jsou pro 
nás velkou inspirací naši přátelé z Rotary klu-
bu Praha City, kterým se podařilo připravit 
náročný projekt „Dotkni se pražské historie“, 
což jsou dva bronzové haptické modely Praž-
ského hradu, které budou umístěné na turi-
stických trasách v hlavním městě a umožní 
nevidomým či slabě vidícím návštěvníkům 
utvořit si osaháním modelu představu o po-
době sídla našich králů a prezidentů. 

Až opadne současná pandemie, chceme 
navázat spolupráci s paní Bělou Gran Jensen 
a jejím Hnutím na vlastních nohou stonož-
ka, ale i nadále spolupracovat s plzeňským 
Registrem dárců kostní dřeně.

IČ: Závěrem – kdy jste řekl nahlas své 
tajné přání ohledně Mezinárodního dne 
Rotary?
Bylo to při přebírání ocenění v roce 2018, kdy 
jsem vyslovil prvně nahlas svoje tajné přání, 
aby jednou mělo Rotary svůj světový den. 
Den, kdy všichni rotariáni na celém světě 
řeknou, kdo jsme, co děláme, jaké máme 
vize. Prostě říci nahlas kolem sebe, pojďme 
společně dělat svět lepším. 

IČ: Máte už datum, kdy by to mělo být?
Jeden termín jsme v našem klubu našli 
a předložili ho vedení Rotary. Dne 6. 6. 1922, 
kdy ve světě již existovalo mnoho Rotary 
klubů, byl oficiálně zaregistrováno Rotary 
International. V příštím roce, tedy 2022, 
tomu bude rovných 100 let. Bylo by krásné 
mít k tomuto datu svůj mezinárodní den.

IČ: Děkuji za rozhovor.
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 MODEL 
ZVĚTŠOVÁNÍ 

MĚŘÍTKA

J

Opíraje se o ověřené koncepce, jako je snaha zbavit se 
malárie v Zambii, pomáhá nový Rotary program zvětšování 

měřítka prostřednictvím grantů v hodnotě mnoha 
milionů dolarů činit dobro ještě lépe.

ako součást kampaně za vymýcení 
dětské obrny připravilo Rotary spolu 
se svými partnery miliony zdravotní-

ků a dobrovolníků, kteří pomohli naočkovat 
skoro 3 miliardy dětí. 

Počet výskytů dětské obrny klesl o 99,9 % 
od roku 1985, kdy se Rotary do toho vložilo, až 
se nakonec seznam zemí, kde se ještě vysky-
tuje endemický přírodní virus polio, zúžil na 
dvě poslední: Afghánistán a Pákistán. „To, co 
jste dokázali udělat s poliem, je pozoruhod-
né,“ říká Larry Cooley, známý mezinárodní 
konzultant pro rozvojovou problematiku. „Na 
tom by to ale nemělo skončit!“ 

Rotary se pouští do další výzvy Pro-
gramem zvětšování měřítka, což je nový 
program Nadace Rotary, poskytující gran-
ty Rotary klubům a distriktům, které se 
mohou odvolat na prokazatelně úspěšné 
projekty, z nichž je možné bezprostředně 
využívat zkušenosti pro aplikaci ve vět-
ším měřítku. První takový grant, který 
byl ohlášen v únoru, poskytne 2 miliony 
dolarů uskupení Partneři pro Zambii bez 
malárie, což je program vedený jedním 

z Rotary klubů zaměřený na boj s malárií. 
Jako spoluzakladatelé se na zmírňování do-
padu malárie podílejí také nadace World 
Vision U.S. a Nadace Billa & Melindy Gates, 
z nichž každá na program přispívá částkou 
2 milionů dolarů. Tento program v celkové 
hodnotě 6 milionů dolarů připraví a vybaví 
vším potřebným 2 500 komunitních zdravot-
níků v Zambii, čímž podpoří snahu tamní 
vlády o celostátní vymýcení malárie. Bude-li 
se vše dařit, pak rotariáni doufají, že bude 
možné rozšířit toto úsilí i na další území 
subsaharské Afriky.

Koncept Programu zvětšování měřítka se 
poprvé objevil v roce 2013, kdy byly globální 
granty poskytované Nadací Rotary uprave-
ny s použitím modelu předpokládajícího 
rozšíření působnosti a rozsahu programů 
Rotary tak, aby se jejich účinek dále zvý-
šil. Po roce 2016, kdy proběhlo vyhodnoce-
ní grantového modelu, požadovala správní 
rada Nadace Rotary, aby byl připraven nový 
typ grantů, který bude finančně podporovat 
„rozšiřitelné“ grantové projekty v určité ob-
lasti působnosti nadace. Mělo jít o projekty, 

které byly plánovány tak, že je šlo použít ve 
větším měřítku a dále rozvíjet na základě 
již získaných zkušeností. Francis Tusubira, 
zvaný „Tusu“, člen skupiny technických po-
radců Nadace Rotary a bývalý člen výboru 
pro strategické plánování RI, to komentoval 
slovy: „Potřebovali jsme něco mezi velkými 
globálními granty a projektem PolioPlus.“

Výsledkem jsou granty Programu zvět-
šování měřítka: Jde o způsob, jak finančně 
podporovat rozsáhlé projekty s význam-
ným účinkem, které mohou zaujmout další 
partnery a současně se opírat o možnosti 
a odhodlání rotariánů. Člen správní rady 
Nadace Rotary, Sang Koo You, který sloužil 
ve výboru pro výběr uchazečů o granty Pro-
jektu zvětšování měřítka, k tomu podotkl: 
„I když globální granty a distriktní granty 
byly velmi úspěšné, chtěli jsme umožnit 
vznik projektů s ještě větší účinností. Rádi 
bychom lépe kvantifikovali dosažené vý-
sledky a sdíleli s ostatními zkušenosti, které 
jsme získali ve spolupráci se všemi rotari-
ány podílejícími se na službě mezinárodní 
komunitě.“

Text: DIANA SCHOBERG A VANESSA GLAVINSKAS,
ilustrace: GWEN KERAVAL, 
překlad: PETR J. PAJAS, PDG 
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o v tomto kontextu znamená slo-
vo „rozšiřování“? „To je jednoduchá 
otázka, na kterou se ale složitě od-

povídá,“ říká k tomu Cooley, který je v těch-
to záležitostech expertem. Podle něho může 
jít o situace, kdy hledáte řešení odpovídající 
požadovanému měřítku daného problému. 
Je-li problém definován v lokálních pod-
mínkách, je také řešení lokální. Pokud je 
problém definován jako mezinárodní, jako 
je tomu v případě polia, pak má projekt me-
zinárodní rozsah. 

„Problémy mívají společné jmenovatele,“ 
říká. „Když někde lidé prohlásí, že pomohli 
rozdat přikrývky 10 tisícům vesničanů, sluší 
se jim k tomu gratulovat; ale já se zeptám, 
kolik vesničanů ty přikrývky potřebovalo? 
Pokud odpověď zní, že se jednalo o 10 tisíc 
pro 15 tisíc potřebných, pak mohu říct pará-
da, to je úžasné. Jde-li o 10 tisíc z 10 milionů, 
pak to taky pochválím, ale už se nebude 
jednat o dobrou strategii projektu.“ 

Kluby by měly přemýšlet o rozsahu 
a měřítku svých projektů, kdykoli připra-
vují projekt, na který by chtěly získat grant 
z Programu zvětšování měřítka. 

Larry Cooly doporučuje, aby se kluby 
soustředily na problémy samotné, spíše 
než na to, aby měly nějaký projekt. Jeho 
doporučení zní: „Najděte si určitý problém, 
a nevzdávejte to, dokud není dořešen, nebo 
zmírněn, nezávisle na tom, jde-li o projekt 
pro obec nebo na celonárodní úrovni.“

Když „Tusu“ Tusubira zvažuje rozšíření 
projektu, přemýšlí o tom, zda by šlo použít 
některý úspěšný projekt a po přidání něko-
lika nových faktorů zvýšit jeho účinek. Taky 
je možné rozšířit projekt tak, aby pomohl 
více lidem, jako to udělali v Zambii, kde 
rotariáni využili úspěšné globální a další 
projekty cílené na vzdělávání zdravotníků 
a uplatnili je i v jiných provinciích státu. 
Důležité je zjistit, které specifické vnější 
faktory přispěly k úspěšnosti projektu – jen 
tak si podle něj můžete být jisti tím, že rea-
lizace projektu ve větším měřítku má smysl. 

e dni 1. května 2020, což byl termín 
pro podání žádostí o první grant 
z Programu zvětšování měřítka, do-

stala Nadace víc než 70 návrhů na projekty 
ze všech oblastí zájmu Rotary, s možností 

➤ ROZŠIŘOVÁNÍ:
Koncepce šíření osvědčených 

inovací za účelem přinášet 

prospěch většímu počtu lidí.

➤ UDRŽITELNOST:
Trvání účinku projektu i poté, 

co bylo ukončeno financování 

z grantu.

➤ CÍLOVÁ SKUPINA:
Skupina lidí, jichž se má inovace 

týkat.

➤ ÚČASTNÍCI PROGRAMU:
Skupina lidí, kteří se na projektu 

přímo podílejí.

➤ PŘÍJEMCI VÝSTUPŮ: 
Skupina lidí nebo organizací, 

kterých se dotknou změny 

zamýšlené projektem, ať už 

přímou účastí na programu nebo 

prostřednictvím spolupráce 

s účastníky programu.

➤ PARTNER REALIZACE:
Organizace, která jinou doplňuje 

při realizaci určitého cíle. 

➤ DOPAD:
Měřitelná pozitivní změna.

C

K

ZÁKLADNÍ 
POJMY
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jejich celosvětového uplatnění. Po pečlivém 
přezkoumání se výběr zúžil na menší soubor 
a vybrané navrhující kluby dostaly výzvu 
k podání úplných žádostí. Členové Cadreova 
týmu a experti z řad zaměstnanců absolvova-
li virtuální návštěvy na místě a vyhodnotili 
návrhy z hlediska připravenosti na rozšíření, 
jakož i k přejímání a sdílení zkušeností, a na-
kolik budou kluby účastnící se na projektu 
schopné úspěšně spolupracovat s místními 
komunitami a partnerskými organizacemi. 
Nakonec byli vybráni tři finalisté.

Judith Diment, členka výběrového týmu, 
k tomu podotkla: „Musela jsem se poklonit 
před vysokou kvalitou a hodnotou žádostí 
a před znalostmi a zkušenostmi místních 
rotariánů a před kontakty, které mají. Na 
tom [projektu boje s malárií v Zambii] se mi 
nejvíc líbilo partnerství a míra spolupráce, 
které se podařilo dosáhnout.“ Judith, která 
také stála v čele reprezentativní sítě Rotary 
a dlouhodobě působí jako poradkyně kam-
paně boje s polio-virem, dodává: „Je tam 
mnoho podobností s programem polio.“ 
Úspěch Rotary dosažený programem eradi-
kalizace polio-viru skýtá významná poučení 
pro kluby, a to nejen pro ty, které žádají 
o grant z Programu zvětšování měřítka, ale 
i pro ty, které připravují jakýkoli projekt.

Druhé poučení spočívá v tom, že program 
velkého rozsahu se musí opírat o skutečný 
zájem rotariánů. Ještě před tím, než se Rota-
ry zapojilo do boje s polio-virem v globálním 
měřítku, existovaly jednotlivé kluby, které 
se s touto nemocí potýkaly prostřednictvím 
projektů financovaných z prostředků Rota-
ry, včetně projektu organizování ústní vak-
cinace v roce 1979 na Filipínách. Program 
zvětšování měřítka poskytne podle názoru 
Francise Tusubiry členům Rotary příležitost 
nabídnout něco, na čem lze prokázat mož-
nost dosažení udržitelného účinku a tím ke 
spolupráci získat partnery.

Dalším poučením je to, že máme využí-
vat schopnost Rotary vytvářet sítě. Všude 
na světě využívali rotariáni své kontakty 
– místní, národní, mezinárodní – k tomu, 
aby upozorňovali na polio-virus a získávali 
podporu pro jeho vymýcení.

Co je Program zvětšování měřítka?
Ve snaze urychlovat plnění svých záměrů 

a podporovat dlouhodobě udržitelné projekty 

přichází Nadace Rotary s možností ucházet 

se v soutěži o grant v objemu 2 milionů do-

larů, který by měl rotariánům poskytnout 

prostředky pro realizaci projektů velkého 

rozsahu s významným dopadem v těch ob-

lastech, na které se Rotary zaměřuje. Tako-

vé granty poslouží rozvoji slibných místních 

iniciativ, které se již nyní jeví jako úspěšné. 

Po dobu užívání grantu (tři až pět let) musí 

rotariáni spolupracovat s partnerem, který 

projekt zavádí do praxe, a být připraveni na 

to, jak budou prokazovat úspěšnost projektu.

Proč nyní Nadace nabízí grant 
o objemu 2 milionů dolarů?
Snaží se tím zvýšit účinnost našich progra-

mů. Těmito granty chce Nadace podporovat 

programy kontrolované rotariány, projekty 

s vysokou kvalitou a s prokazatelně dob-

rými výsledky. Získané zkušenosti budou 

všeobecně sdíleny mezi kluby a distrikty, 

což ještě více posílí naše projekty služby 

a pomoci.

Co by měl splňovat silný partner pro 
realizaci projektu?
Partneři pro realizaci projektů musí dispo-

novat znalostmi, zkušenostmi a mít dobře 

fungující systém řízení; očekává se od nich 

aktivní účast na realizaci programu. Těmito 

partnery mohou být nevládní organizace 

působící mezinárodně nebo místně, vládní 

agentury, korporace soukromého sektoru 

a také jiné entity Rotary, jako jsou komunit-

ní sbory Rotary nebo akční skupiny Rotary. 

Program připouští více než jednoho part-

nera podílejícího se na realizaci projektu.

ČASTO KLADENÉ 
OTÁZKY



Angažovanie 
absolventov 
posilní Rotary
Tisíce ľudí sa každý rok stávajú súčasťou 
rotariánskej rodiny vďaka účasti na rotariánskych 
programoch, akými sú napríklad Rotary Peace 
Fellowships, Rotary Youth Leadership Awards 
(RYLA) a New Generation Service Exchange. 
Na základe svojich pozitívnych skúseností s týmito 
programami absolventi často prejavia záujem 
vstúpiť do Rotary alebo Rotaract klubu.

1 Predstavte ich úspešné 
príbehy v klubovej či 
dištriktovej komunikácii 
a dajte najavo, že si ceníte ich 
odhodlanie slúžiť.

2 Pozvite ich, aby sa 
zúčastnili na vašich klubových 
či dištriktových projektoch 
a spoločenských podujatiach.

3 Spolupracujte 
s poverencom dištriktu 
zodpovedným za agendu 
absolventov, oslovte aj 
bývalých absolventov 
a nadviažte s nimi vzťahy.

Prečítajte si, ako Dištrikt 7780 
(Maine a New Hampshire, 
USA) spolupracoval 
s účastníkmi programov 
na založení Rotary Club of 
New Voices District 7780 - 
dynamického klubu mladých 
profesionálov, ktorí sú 
absolventmi dištriktového 
RYLA programu.

Tým, že dáme absolventom 
pocítiť, že si ich vážime 
a ukážeme im ako ich 
angažovanosť prospieva 
celému Rotary, posilňujeme tak 
našu organizáciu a zvyšujeme 
schopnosť Rotary konať dobro 
vo svete.

Ak chcete pomôcť absolventom 
rotariánskych programov pokračovať 
v ich rotariánskej ceste, využite tieto 
tri spôsoby, ako ich angažovať:

V nedávno realizovanom 
prieskume medzi členmi klubov 
Membership Feedback Survey 
Rotary zistilo, že:

52 % kandidátov na členstvo v našom online 
registračnom systéme pre potenciálnych 
členov sú súčasní alebo bývalí účastníci 
rotariánskeho programu, alebo príjemcovia 
štipendií. 

41 % účastníkov rotariánskych programov 
má záujem získať viac informácií 
o členstve v Rotary.



ze světa

22 R O T A R Y  G O O D  N E W S  3 | 2 0 2 1

Proč je vyžadována spoluúčast 
partnera pro realizaci projektu?
Ideálně by takový partner měl poskytnout 

přidanou hodnotu k realizaci programu tím, 

že doplní to, co mohou udělat zainteresova-

ní rotariáni. Důležité je navázat s partnerem 

přicházejícím v úvahu pro spolupráci pevný 

vztah a mít jistotu, že je dostatečně zkušený. 

V prvním kole zavádění Programu zvětšová-

ní měřítka Nadace doporučovala snažit se 

o spolufinancování projektu z dalších filan-

tropických zdrojů, ať už soukromých nebo 

jiných. Spolufinancování může napomoci zvý-

šení počtu těch, komu má projekt prospívat; 

zároveň tím partner prokazuje, že má opravdu 

silný zájem na úspěchu projektu. Nicméně, 

ač je v současnosti požadováno spolufinan-

cování, nemusí je nutně poskytovat partner 

podílející se na realizaci projektu. 

Jaký typ projektu má největší šanci 
získat grant z Programu zvětšování 
měřítka? 
V úspěšné žádosti o grant je vhodné před-

ložit dlouhodobý projekt, který:

· se opírá o údaje umožňující doložit 

 úspěšnost záměru,

· má lokální význam pro ty, jimž má 

 prospívat,

· může se rozšiřovat, protože se na něm 

 podílejí vhodné subjekty a lze uplatnit 

 již existující systémy,

· zajišťuje sledování, hodnocení a sdílení dat,

· využívá jedinečné přednosti Rotary. 

Kdo posuzuje žádosti?
Všechny kompletní návrhy a žádosti pod-

léhají důslednému posouzení členy týmu 

technických poradců Nadace Rotary, za-

městnanců Rotary a dalších expertů. Na 

posuzování žádostí se v prvním kole Pro-

gramu zvětšování měřítka podílelo více než 

25 rotariánů.

Proč je tento projekt součástí 
Programu zvětšování měřítka?
Může být použit ve větším měřítku na zá-

kladě konceptu, který se již osvědčil. Což 

se mi zdá být opravdu důležité a přimělo 

Rotary k udělení tohoto grantu. Ovlivní to 

život 1,3 milionu obyvatel Zimbabwe, jimž 

se dostane zdravotní péče přímo v jejich 
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komunitě vůbec poprvé. To znamená, že se 

mohou nechat otestovat nebo ošetřit a tím 

se zapojit do prevence malárie, a také to 

umožní zlepšit léčbu zápalu plic a získá-

vání informací o tom, jak na covid-19. To je 

to pravá změna měřítka projektu. Jsme tím 

hodně nadšení. 

Jak se to vyvinulo z předcházející 
práce rotariánů? 
V minulých dvou letech jsme pracovali na 

třech globálních grantech. Až skončí ten 

třetí, bude zaškoleno více než 1 500 komu-

nitních zdravotníků v provincii Copperbelt. 

Tím jsme si získali důvěru Nadace Rotary. 

Asi jsme v tom skutečně dost dobří. Ve 

skutečnosti ale podporujeme vládu Zam-

bie, která připravila program pro skvělý 

šestidenní kurz. Pod patronací minister-

stva zdravotnictví prochází školením přes 

12 tisíc komunitních zdravotníků. Pomocí 

našich globálních grantů a tohoto grantu 

z Programu zvětšování měřítka jsme k nim 

přidali dalších 33 % navíc.

Jak jste využili to, co jste se naučili 
v předchozích projektech? 
Dostáváme se do oblastí, kde nejsou žádní 

komunitní zdravotníci. Jakmile noví pracov-

nici projdou školením, potřebují se doktoři 

a sestry naučit, jak s nimi mohou pracovat. 

Z globálních grantů máme prostředky na 

podporu těchto aktivit, a teď s grantem 

z Programu zvětšování měřítka můžeme 

tu podporu ještě posílit, protože už víme, 

jak významnou složku udržitelnosti to před-

stavuje. Také jsme zjistili, že nejlepšími ko-

munitními zdravotníky se stávají lidé, kteří 

v dané komunitě žijí. Nedostávají žádný plat. 

Je to opravdu otázka prestiže. Jedna studie 

ukazuje, že to ti lidé považují za dobrou věc 

a že se tím z nich stávají vedoucí osobnosti. 

Proč je to ten správný program boje 
s malárií v Zambii?
Nejde jen o Zambii, týká se to celé sub-

saharské Afriky. Jedním z klíčových fak-

torů úspěšnosti je to, že se můžeme opřít 

o spolehlivou podporu vlády Zambie. Bez 

podpory vlády by to nikam nevedlo. Jeden 

z partnerů našeho projektu je organizace 

PATH se sídlem v Seattlu, která má finanč-

ní prostředky od Nadace Billa a Melindy 

Gates a která podpořila Centrum pro vy-

mýcení malárie Ministerstva zdravotnictví 

Zambie při zahajování iniciativy směřující 

na přípravu komunitních zdravotníků. Jde 

o přístup, který popsaly a doporučují jak 

UNICEF, tak Světová zdravotnická organiza-

ce WHO. V letech 2012 až 2015 uskutečnilo 

Centrum pro vymýcení malárie Ministerstva 

zdravotnictví s podporou organizace PATH 

svůj první skutečně fungující projekt v Jižní 

provincii Zambie; podařilo se jim tehdy snížit 

výskyt malárie téměř na nulu právě s pomo-

cí komunitních zdravotníků. To je ten pravý 

důkaz účinnosti zvoleného konceptu. Zdá 

se, že tento model funguje, je podporován 

vládou a určitě jej za dobrý považuje také 

Nadace Gatesů, když ten program v Zambii 

podporuje PATH po téměř celé desetiletí. 

Co poradíte rotariánům hledajícím 
partnery? 
Informujte organizace o tom, co děláte. Vše 

závisí na navázání kontaktu. Myslím si, že 

o to právě Rotary usiluje pomocí Progra-

mu zvětšování měřítka. Nejen v Africe, ale 

na celém světě tak mohou místní rotariáni 

otevírat příležitosti prostřednictvím svých 

kontaktů. Domnívám se, že nabízíme nástroj 

pro mnoho lidí hledajících finanční zdro-

je, neboť Rotary toho tolik dokázalo v boji 

s poliem. To je to nejdůležitější, pokud jde 

o naši důvěryhodnost.

Až se podíváme na projekt v roce 
2026, co asi uvidíme? 
Doufám, že zaznamenáme dramatické sní-

žení výskytu malárie. Rádi bychom viděli 

udržitelný zdravotnický systém, který plně 

využívá komunitní zdravotníky, a ti diagnos-

tikují 60 až 70 procent z jakkoli malého po-

čtu výskytů malárie, které se tam ještě ob-

jeví. Možná se budou více než dříve věnovat 

plicním a zažívacím onemocněním. A třeba 

budou také užívat nástroje telemedicíny. 

Snad bude potřeba výměny komunitních 

zdravotníků nižší a dostane se jim proško-

lení. Tou dobou už by měli být proškoleni 

nejméně dvakrát; budou klíčovou složkou 

zdravotnického systému. Dokončí se tím 

cesta za velmi úspěšným zdravotnickým 

systémem v Zambii a jinde.

Pokud se váš klub hodlá ucházet 
o grant v dalším kole Programu změny 
měřítka, položte si napřed následující 
otázky:

1. Je váš současný klubový nebo 
 distriktní projekt úspěšný – a je 
 takové hodnocení dostatečně 
 průkazné?

2. Řeší projekt problémy cílové 
 populace?

3. Máte jasný a logický plán 
 implementace projektu ve větším 
 měřítku?

4. Má váš partner schopnost 
 a dostatečnou autoritu pro realizaci 
 programu po dobu několika let? 

5. Jsou projektu nakloněni i další 
 klíčoví účastníci? 

Příští kolo pro podávání žádostí 
započne v červnu. 

Žádost je možné podat na

 ROTARY.ORG

/PROGRAMSOFSCALE.

KLÍČOVÉ TERMÍNY

ČERVEN: 
Otevření soutěže o grant

SRPEN: 
Zasílání konceptuálních návrhů

ŘÍJEN: 
Výzva k podání kompletních návrhů 

ÚNOR 2022: 
Kontrola na místě 

(virtuálně a/nebo osobně)

DUBEN 2022: 
Rozhodnutí o udělení grantu

CHCETE 
MĚNIT MĚŘÍTKO?



TOTO JE
NÁŠ AKČNÍ
PLÁN

NAŠE PRIORITA

ZVYŠUJEME 
ÚČINNOST
NAŠICH ČINNOSTÍ

Jak uspět ve světě dat

Všichni si přejeme, aby se Rotary i nadále drželo svého 
odkazu usilovat o změny k lepšímu. Ale pokud nemůžeme 
nabídnout konkrétní důkazy o tom, že jsme něčeho 
pozitivního skutečně dosáhli, nebude snadné mezi sebe 
nebo pro partnerskou spolupráci s námi získat inovativně 
myslící lidi, podobně motivované snahou o zlepšování 
života. A ještě nesnadnější bude zlepšovat naše programy 
a projekty tak, aby to skutečně něco znamenalo. 

Náš potenciál můžeme naplno uplatnit tím, že se naučíme 
lépe pracovat s daty – získávat je a analyzovat je. Můžeme 
zjistit, které z našich programů mají skutečný smysl a které 
by se měly upravit. A když využijeme vše, co jsme se naučili 
z našeho úsilí vymýtit dětskou obrnu, můžeme se pokusit 
zopakovat a rozšířit ty z našich programů, které mají 
největší potenciál přinášet trvalou změnu.

Co budeme dělat

Budeme používat vše, co jsme se naučili v boji 
s virem polio, a uplatníme to ve všech směrech,  
na něž se zaměřujeme.

Zaměříme naše úsilí a použití našich prostředků  
na programy s nejvýznamnějším dopadem. 

Připravíme metodiku poměřování účinku  
projektů a vytvoříme pro to infrastrukturu tak,  
aby odpovídala potřebám Rotary. 

Co mohou dělat kluby

Kde se dozvíme víc?
Přečtěte si celý Akční plán na rotary.org/actionplan.

ZAMĚŘIT SE NA
ZÁLEŽITOSTI A PROJEKTY, KTERÉ MAJÍ 
NEJVĚTŠÍ VÝZNAM PO VAŠI KOMUNITU

SHROMAŽĎOVAT DATA
 POTŘEBNÁ PRO VAŠE PROJEKTY  

A K JEJICH NÁSLEDNÉMU HODNOCENÍ

SDÍLET
PŘÍBĚHY PROKAZUJÍCÍ, JAKÝCH ZMĚN 

JSTE DOSÁHLI

VĚNOVAT SE
VYLEPŠOVÁNÍ TAKOVÝCH PROJEKTŮ
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Nastupující 
prezident Rotary 
International 
představil téma 
pro rotariánský 
rok 2021–22
Shekhar Mehta, nastupující prezident 
Rotary International, nabádá rotariány 
k větší účasti na projektech služby 
a pomoci; připomíná, že starat se o druhé 
a pomáhat jim je nejlepší způsob žití, 
neboť tím se můžeme změnit jak náš 
vlastní život, tak i životy jiných lidí. 

Text: RYAN HYLAND, překlad: PETR J. PAJAS, PDG

hekhar Mehta, člen RC Calcutta-Ma-
hanagar v indickém státě Západní 
Bengálsko, představil prezidentské 

téma pro rok 2021–22: Serve to Change 
Lives – Pomáhej změnám životů. Stalo se 
tak 1. února na Mezinárodním shromáždě-
ní Rotary před přítomnými nastupujícími 
distriktními guvernéry. Původně se toto 
shromáždění, na němž se zvolení distriktní 
guvernéři připravují na výkon své funkce, 
mělo konat v Orlandu na Floridě. Kvůli pan-
demii covidu-19 se ale konalo jen virtuálně. 
Ve svém projevu Mehta vzpomínal, jak jej 
jako osobnost změnila účast na Rotary pro-
jektech služby a pomoci, jak díky tomu do-
káže lépe pochopit potřeby jiných lidí. Brzo 
po přijetí do klubu se zapojil do přípravy 
projektů prospěšných komunitám v Indii. 
V některých komunitách viděl řadu nepěk-
ných situací, což posílilo jeho odhodlání 
nějak pomáhat. Doslova řekl: „Začal jsem 
opravdu chápat, jak prekérní může být si-
tuace mých spoluobčanů.“

Mehta se podílel na projektech, které 

umožnily dětem používat protézy končetin, 
pít čistou vodu a užívat doma čisté záchody 
či koupelny, nemluvě o zlepšování zařízení 
zdravotní péče v komunitách. 

Citujme jeho slova: „Rotary ve mně zažeh-
lo zájem o okolí a touhu pomáhat lidstvu. 
Pomáhat jiným se stalo součástí mého ži-
vota a jako mnozí jiní, i já jsem přijal coby 
svoji životní filozofii to, že ‚služba a pomoc 
jiným je něco, čím mohu platit za užívání 
mého místa na zemi – a já chci být poctivým 
nájemníkem Země‘.“

RIPE Mehta připomněl zvoleným distrikt-
ním guvernérům, že při výkonu funkce mají 
být vzorem a inspirovat členy Rotary a Ro-
taract klubů k účasti na projektech, které 
mají měřitelný a udržitelný dopad. A také 
připomněl klubům, že by měly opravdo-
vě prožít Den Rotary jako svátek služby 
a pomoci. 

Podle jeho slov by každý z přítomných 
„měl na konci své působnosti ve funkci dis-
triktního guvernéra odcházet s pocitem, že 
pod jeho vedením a díky tomu, jak dokázal 

inspirovat členy Rotary a Rotaractu, se po-
dařilo změnit svět k lepšímu prostřednic-
tvím projektů služby a pomoci, které kluby 
distriktu během toho roku uskutečnily.“

Shekhar Mehta zdůraznil, že má-li být 
služba a pomoc Rotary významnější, musí 
získat více členů. Po celá dvě minulá deseti-
letí se počet členů pohybuje kolem 1,2 mili-
onů. Proto by nastupující guvernéři měli být 
ve svých distriktech jakýmisi katalyzátory 
růstu členství, abychom k 1. červenci 2022 
měli v Rotary 1,3 milionu členů. Mehta s tím 
cílem vyhlašuje iniciativu Each One, Bring 
One – Každý přiveďme jednoho, kterou vy-
zývá každého rotariána, aby do Rotary při-
vedl během nastávajících 17 měsíců alespoň 
jednoho nového člena. 

Snaha o zvýšení počtu členů, spolu s po-
kračujícím odhodláním vymýtit viry dětské 
obrny a zároveň bojovat s virem covid-19 
a sloužit našim komunitám, to je nesporně 
ambiciózní cíl. „Ale to by vás mělo vybu-
dit, vždyť rotariáni rádi čelí výzvám, ne?!“ 
prohlásil na závěr RIPE Shekhtar Mehta.

S
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z domova

MENTORING PROGRAM

2.0
Prvý ročník Mentoring programu máme úspešne 
za sebou a je načase motivovať vás na jeho 
pokračovanie. V záverečných dotazníkoch sme  
si ako organizačný tím mohli prečítať veľmi pekné 
slová a ohlasy a rozhodli sme sa niektoré názory  
na tento projekt zverejniť a sprostredkovať ich aj 
vám. Dvom mentorom a dvom menteem sme položili 
pár otázok a tí sa bez váhania vyjadrili, čo pre nich 
tento projekt znamenal a prečo by ho odporúčali.

Text: ĽUBICA HORVÁTHOVÁ

ýt rodičem nebo prarodičem 
a pasovat se do role mentora 

svých dětí a vnuků nebývá moc vděč-
né. Ale co když máte nutkavou potřebu 
být mladým užiteční? Rotary Mento-
ring program je projekt, který vytváří 
prostor pro to, co nebo spíše KOHO 
hledáte. Spojují zkušené odborníky 
s mladými lidmi, kteří mají zájem vás 
poslouchat a sdílet nejlepší příběhy 
z praxe. Zařazení do programu před-
chází zajímavý dotazník s úžasnými 
otázkami, které vybízejí k zamyšlení 
nad tím, KDO JSEM. V rámci mentoring 
programu jsem poznala skvělého mla-
dého studenta, člena Rotaractu z Hrad-
ce Králové. Můj mentee mě inspiroval 
svým úhlem pohledu na svět kolem 
sebe, dal mi tipy k zamyšlení z oblas-
tí, které neznám. Projevoval respekt, 
já jsem oceňovala jeho opravdovost 
a chuť uvádět nové informace a dopo-

ručení do svého života. Doporučil mi 
knihu To snad nemyslíte vážně! Příběhy 
ze života fyzika, nositele Nobelovy ceny 
R. P. Feynmana. Otevřel se mi nový svět 
a přitom tak známý. Potvrzuje se to-
tiž, že moudrost, zvídavost, přímost, 
otevřená mysl a radost z konání jsou 
hodnoty, které jsou nadčasové a fun-
gují napříč generacemi. Zajímá vás, jak 
přemýšlejí mladí lidé, o čem sní a co je 
trápí? Chcete posílat svoje zkušenosti 
dál a přispívat k mezigenerační komu-
nikaci v rámci rotariánských aktivit? 
Máte otevřenou mysl a odvahu mys-
let mimo zajeté koleje? Přihlaste se 
do Rotary Mentoring programu a věřte, 
že benefity, které získáte, budou výživ-
nější a cennější, než čekáte.

Děkuji za skvělou příležitost, vaši 
aktivitu a úsilí uvést Rotary Mentoring 
program do našeho distriktu. Ráda se 
zapojím do dalšího ročníku. 

ko člen Rotaractu Praha a cu-
dzinec žijúci v Českej repub-

like bola znalosť českého jazyka na 
mojom zozname už niekoľko rokov. 
Napriek tomu táto úloha zostáva stále 
veľkou výzvou! To je dôvod, prečo som 
ocenil možnosť zúčastniť sa Rotary 
/ Rotaract Mentoring programu v an-
gličtine. Proces, ktorý bol nastavený 
organizačným tímom bol od začiat-
ku do konca k nám cudzincom veľmi 
zhovievavý. Osobne som navyše cítil, 
že párovanie medzi mojim mentorom 
a mnou, menteem, fungovalo veľmi 
dobre. Som vďačný za postrehy môjho 
mentora k mnohým témam osobného 
a profesionálneho rozvoja, o ktorých 
sme spolu na našich stretnutiach 
hovorili. Program by som určite od-
poručil všetkým ďalším Rotarakťá-
kom, či už česky hovoriacim alebo 
cudzincom.

Aký nový pohľad na svet rotarakťakov 
vs. rotariánov vám priniesol 
mentoring v porovnaní s inými Rotary 
programami Služby mládeži, ako je 
napr. RYLA?

Aká bola tvoja 
skúsenosť 
s programom ako 
anglicky hovoriaci 
rotarakťák?

AITOR SENDINO FERNANDÉZ
RAC Praha 

BLAŽENA MAČÁKOVÁ, 
RC PŘEROV

A B
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vet Rotary je väčší, než sa lai-
kovi na prvý pohľad môže zdať. 

Mne sa tá jeho veľkosť a rôznorodosť 
ihneď zapáčila, otvára mi nové dvere 
možností a tak tento svet spoznávam 
už niekoľko rokov. Prvým mostom po 
ktorom som prešla do sveta Rotary, 
bol ročný výmenný pobyt v zahraničí. 
Naplnil ma veľkým množstvom zážit-
kov, skúseností, životných rád a pou-
čení a po jeho skončení som sa stala 
súčasťou Rotex skupiny. Vášeň pre vec 
väčšinou neostáva v jednom bode, ale 
má tendenciu rozvíjať sa a preto som 
sa stala spoluzakladateľkou Rotaract 
klubu v Martine. 

Avšak Rotary Mentoring mi dokázal 
odhaliť svet Rotary ešte z iného uhla 
pohľadu. Dokázal mi priblížiť prácu 
a fungovanie Rotary klubu a spoznať 
tie výnimočné detaily, ktoré robia ten-
to klub svetovo prínosným. Dokonca 

som mala tú možnosť sa zúčastniť 
na jednom z ich online pravidelných 
stretnutí klubu. Organizačný tím mi 
pridelil veľmi skúseného odborníka 
ako môjho mentora, ktorý mi pomohol 
a odovzdal svoje cenné rady (dlho-
ročné skúsenosti) do môjho osobné-
ho či pracovného života. S radosťou 
môžem povedať, že si odnášam so 
sebou aj nové priateľstvo. Verím, že 
vďaka tomuto projektu v budúcnosti 
budeme môcť prepojiť náš Rotaract 
a ich Rotary klub spolu na podieľaní 
sa na spoločnom projekte. 

Chcela by som sa týmto poďakovať 
celému organizačnému výboru, kto-
rý navrhol, vypracoval a uskutočnil 
tento projekt s krásnou myšlienkou 
a zámerom. Som rada, že som mohla 
byť účastníčka prvého ročníka a teším 
sa na odštartovanie pokračujúceho 
ročníka.

Pomohol ti Rotary Mentoring 
priblížiť sa a lepšie pochopiť svet 
Rotary? Čo pre teba znamenala 
táto skúsenosť a čo si z nej 
odnášaš?

ZINA ŠKORŇOVÁ
Rotaract Martin 

S

rogram mi priniesol zriedkavú 
príležitosť použiť širokú škálu 

nástrojov, ktoré mám k dispozícii. Má-
lokedy sa mi totiž v praxi stane, že 
klient má potrebu, čas a zdroje na vy-
užitie všetkých služieb, ktoré dokážem 
poskytnúť. Výsledkom bolo to, že moja 
mentee na záver našej spolupráce 
skonštatovala, že to bola doteraz jej 
najlepšia životná skúsenosť. To bolo 
pre mňa zároveň najväčšou odmenou. 
Nepochybujem o tom, že ľudí, ktorí 
majú čo ponúknuť mladej generácii 
je v našich Rotary kluboch veľmi veľa. 
Predpokladám, že do ďalších ročníkov 
mentoringového programu by sa ich 
prihlásilo viac, keby mali možnosť 
absolvovať potrebnú prípravu.  

Boli niektoré  
aspekty Rotary 
Mentoringu iné ako 
pri tvojej profesnej 
skúsenosti? Bol pre 
teba program obo-
hacujúci z pohľadu 
rotariána?

IVAN KOŠALKO
RC Nitra 

P

POSTREHY 
ÚČASTNÍKOV

„Získal som mladého priateľa 
s veľmi dobrým charakterom. 
Bola to dobrá iniciatíva, hodná 
toho, aby sa z nej stala tradícia.“

JÚLIUS TOMKA, PDG, 
RC Banská Bystrica

„Z mentoringu si odnáším pře-
devším pěkný vztah s mou men-
torkou, za který jsem moc vděč-
ná! Odnáším si taky jiný pohled 
na věc, schopnost podívat se na 
věci z trochu odlišného úhlu. 
Odcházím s lépe urovnanými 
myšlenkami a představami 
o tom, co bych v životě chtěla.“

ELIŠKA KAVANOVÁ,
RAC České Budějovice

„Ako študent medicíny sa naj-
viac obávam toho, ako v budúc-
nosti skĺbiť osobný život s pra-
covnými povinnosťami a ďalšími 
aktivitami. Vďaka tomuto pro-
jektu a môjmu mentorovi som 
pochopil, že je možné (a žia-
dúce), aby človek pokračoval 
v činnosti pre svoju komunitu aj 
po tom, čo školu ukončí a stane 
sa z neho profesionál.“

KRISTIÁN LUX
Rotaract Košice
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   spoločné stretnutie mentorov a mentees
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zdieľania skúseností z rôznych pracovných oblastí, 
získanie spätnej väzby a aplikovanie týchto poznatkov 
do praxe.

Prihlasovanie bude možné v priebehu júna 2021 
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vo vašich emailovych schránkach.
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Golfový ráj
Vydejte se na západ naší republiky 
do Karlovarského kraje, který je 
dlouhodobě a bez diskuse „best 
in“ v jedné hodně zajímavé oblasti. 
Napovíme vám. V Mariánských 
Lázních se nachází nejstarší golfové 
hřiště v České republice a v jeho 
blízkém okolí napočítáme dalších 
hřišť hned šest. Ano, je tu prostě 
golfový ráj. A ten, kdo chce svůj 
míček poslat vstříc jamce na těch 
nejlepších odpalištích, bude sám 
také chtít vyrazit za tím nejlepším 
ubytováním.

Falkensteiner Spa Resort 
Mariánské Lázně*****
Po 15 letech úspěšného provozu prošel letos 
hotel rozsáhlou rekonstrukcí. Všechny po-
koje jsou vybaveny v moderním a elegant-
ním stylu. Nechybí ani pokoje s terasou, 
kde si můžete vychutnat svoji ranní kávu 
na lehátku s výhledem do hotelové zahra-
dy. Nově byly zařízeny i rodinné pokoje 
se dvěma oddělenými ložnicemi a dvěma 
samostatnými koupelnami. Nejen díky 
těmto změnám je Falkensteiner Spa Resort 
Mariánské Lázně nově součástí tzv. Premi-
um Collection, exkluzivní skupiny deseti 
výběrových hotelů, zářících v třicetičlenné 
hotelové rodině Falkensteiner. 

Balance – Vital kuchyně
Snad největší změnou prošla restaurace. Je 
nejen oděna v novém kabátku od podlahy 
až po strop a od talířů až po vidličky. Hosté 
zde budou rozmazlováni pečlivě sestave-
ným menu, na hony vzdálenému unifiko-
vané hotelové stravě. Je libo k snídani vejce 
Benedikt připravené v show kitchen? Nebo 
k večeři jako jeden z předkrmů žampiony 
portobello s pošírovaným vejcem, lanýžem 
a bílou ředkví? Rozhodně je o čem přemýš-
let. Výhodou ale je, že v této nabídce snad 
ani nelze sáhnout vedle.

Acquapura Spa
Venkovní vyhřívaný bazén s celoročním 
provozem, k tomu bazén se slanou vodou, 
další dva vnitřní bazény, vířivka a čtyři různé 
sauny. To už dokáže trochu zamotat hlavu 
při plánování pobytu. Volit mezi vodními 
radovánkami anebo výletem na okouzlující 
a unikátní Kladské rašeliny? Plánujte až na 
místě a podle nálady. A pokud chcete hlavu 
zamotat ještě trochu víc, vězte, že v Acquapu-
ra Spa je v nabídce více než 60 druhů masáží, 
beauty ošetření, řada léčebných procedur… 
A připraveny jsou také spa rituály pro dva, 
pro pohodlí a ten nejlepší prožitek. 

Medical Center
Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně 
poskytuje kromě prvotřídních podmínek 
pro zážitky z dovolené také lázeňské služby. 
Moderní medicínské postupy navazují na 
tradiční lázeňství, tak typické pro Mariánské 
Lázně. Léčebný plán může být navržen na 
místě a na míru po konzultaci s lékařem. 
Anebo lze zvolit z některých už předem 
sestavených a cílených léčebných balíčků. 
Jejich jména je vystihují dokonale: Post Co-
vid rehabilitace, Zdraví pro něj – 50plus, 
Metabolic balance nebo Imunitní systém 
a odolnost. 

K O M E R Č N Í  P R E Z E N TA C E

Dopřejte si luxus, který si zasloužíte. Vaše dovolená může 
mít mnoho podob. Jediné chyby, které se při jejím plánování 
můžete dopustit, je to, že jí vyčleníte příliš krátký čas.



Vítame rôznorodé  
vodcovské osobnosti

Ľudí činu nachádzame v každom prostredí či každej 
komunite. Rotary poskytuje priestor na realizáciu 
primárne ľuďom presadzujúcim zmeny, no iba 35 percent 
opýtaných v rámci prieskumu* uviedlo, že vníma Rotary 
ako organizáciu takýchto ľuďí. To nie je najlepšia vizitka.

Musíme sa zaviazať, že vytvoríme priaznivé podmienky na 
nadväzovanie a utužovanie vzťahov, poskytneme priestor 
na rast a presadzovanie zmien. Vyhľadávajme nové 
partnerstvá a možnosti spolupráce s organizáciami, ktoré 
sa podujali učiniť kroky v prospech komunity a celého 
sveta. Demonštrujme svetu hodnotu, ktorú prinášame 
a pomôžme novým ľuďom nájsť si cestu do Rotary.

Čo urobíme

Vytvoríme modely participácie, ktoré oslovia 
rôznorodé skupiny ľudí. 

Vytvoríme flexibilné modely angažovania sa 
v činnosti Rotary. 

Podporíme Rotary Fellowships, pre posilnenie 
vzájomných väzieb po celom svete. 

Aktívne sa budeme prezentovať v sociálnych 
médiách, čím získame dosah na širšie publikum.

Čo môže urobiť klub

ZDIEĽAŤ 
OSOBNÉ PRÍBEHY VAŠICH ĽUDÍ ČINU 

(VIAC INFO V ZÁLOŽKE MOJE ROTARY 
V ČASTI VENOVANEJ ZNAČKE)

PODPOROVAŤ 
INOVATÍVNE KLUBY A FLEXIBILNÉ 

MOŽNOSTI 

OSLOVOVAŤ 
NOVÉ SKUPINY ĽUDÍ A ZÍSKAŤ NOVÝCH 

ČLENOV ALEBO PARTNEROV 

AKTUALIZOVAŤ 
SVOJE WEBOVÉ STRÁNKY 

A INFORMÁCIE NA SOCIÁLNYCH 
MÉDIÁCH

Chcete vedieť viac?
Prečítajte si celý Akčný plán na rotary.org/actionplan.
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TOTO JE
NÁŠ AKČNÝ 
PLÁN

NAŠA PRIORITA

ROZŠIRUJEME 
DOSAH SVOJEJ 
ČINNOSTI
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aždý rok se také v rámci counselo-
ringu stará o studenty, kteří přije-

dou na dlouhodobou výměnu. Pomáhá jim 
s komunikací s úřady a je pro ně jakýmsi 
průvodcem a rádcem na jejich cestě.

Barbora se také zúčastnila tré-
ninkového programu RYLA. V roce 
2011 strávila v Kopřivnici pět dní 
a věnovala se tématu Udržitelný 
rozvoj. Nejvíce ale vzpomíná na 
interaktivní hru Labyrint světa 
a ráj srdce, kde si každý účastník projde 
znovu svůj život, ale s jinými podmínkami 
než v současném životě. Vždy, když se ocit-
ne v nelehké situaci, tato zkušenost z RYLA  
jí pomůže uvědomit si, jak dobře se má.

V roce 2014 převzala tehdy nefungující 
Rotaract klub Brno. Ten má v současné 
době 14 členů a organizuje jeden z největ-

ších distriktních projektů v rámci RAC: 
Handicamp – 14denní tábor pro tělesně 
postiženou mládež. Pod jejím vedením si 
členové Rotaractu zajistí sami nejen celý 
fundraising, ale i veškerou péči o děti na 

táboře. Za přínos při práci na Handicampu 
získala Barbora v roce 2019 ocenění Paul 
Harris Fellow.

Na začátku roku 2020 byla Barbora při-
jata do Rotary klubu Valtice-Břeclav, kde 
zastává funkci sekretáře. Stále funguje 
také jako platný člen Rotaract klubu Brno 
a dále šíří myšlenky Rotary.

oje meno je Ľubica Horváthová 

a v rámci Rotary International 

som už mala možnosť vyskúšať si snáď 

skoro všetky pozície. Od výmennej štu-

dentky, rotexáčky, rotarakťáčky, country 

representative v rámci Európy, prezi-

dentky Rotaract klubu a členky Rotary 

Alumni, som prešla najnovšie až k Rota-

riánke a tiež k tomu, byť súčasťou veľmi 

inšpiratívnej organizácie – Disaster Aid 

Europe. Po inšpirácií môjho staršieho 

bráška, som už pred viac ako 10 rokmi 

dostala úžasnú možnosť vycestovať 

na ročnú výmenu do malého mestečka 

v Kanadskom Ontáriu a tým sa už navždy 

zapísať do Rotary rodiny a všetkých mož-

ných súčastí, ktoré táto obdivuhodná 

organizácia ponúka. Bol to jednozna-

čne jeden z najlepších a najnezabud-

nuteľnejších rokov môjho života, ktorý 

určite veľkou časťou prispel k tomu, aká 

som dnes a som za to veľmi vďačná. 

Do dnešného dňa udržiavam s mojimi 

rodinkami z Kanady veľmi dobré vzťahy 

a už niekoľkokrát som bola naspäť na 

tomto mne srdcu blízkom mieste. Teraz 

je zo mňa biomedicínska technička pre 

elektrofyziológiu a kardiostimuláciu 

v Stredoslovenskom ústave srdcových 

a cievnych chorôb v Banskej Bystrici a aj 

dnes veľa voľného času trávim rôznymi 

aktivitami Rotary International. Nech ste 

kdekoľvek vo svete a v akejkoľvek súčasti 

tejto organizácie, vďaka Rotary zistíte, že 

svet je akýsi menší, príjemnejší a dáva 

väčší pocit rodiny!

Barbora Sládková

ĽUBICA 
HORVÁTHOVÁ

ROTARY ALUMNI

ROTARY ALUMNI

Barbora Sládková se k Rotary dostala přes svého otce a rotariánské 
myšlenky ji provázely už od dětství. Zúčastnila se krátkodobých výměn 
v Rusku (2002) a v Itálii (2003), které jí rozšířily obzory a rozhodla se tuto 
možnost zprostředkovávat více lidem. Ročně se za jejího přispění dostane 
do světa přes RC Brno cca 10 mladých lidí.

K

V roce 2014 Barbora převzala 
Rotaract klub Brno, který organizuje 
Handicamp – jeden z největších 
distriktních projektů v rámci RAC. 

M

z domova



32 R O T A R Y  G O O D  N E W S  3 | 2 0 2 1

YO U T H  E X C H A N G E

VÝMENA MLÁDEŽE V EURÓPE

I C C

TRADIČNÍ SETKÁNÍ LETOS ON-LINE

ze světa

oncom minulého roka rozhodla Rada Riaditeľov RI o začiat-
ku povinného zhromažďovania a ukladania údajov účastní-
kov výmeny mládeže v ústredí RI. Pre dištrikty z krajín EÚ 

sa týmto vytvárajú zvýšené nároky na kontrolu rozsahu a dôvodu 
zasielaných údajov tak, aby proces odosielania vyhovoval direktíve 
GDPR. Rôzne prístupy a skúsenosti zo zvládania pandemickej krízy 
vo výmene mládeže vyvolali rozšírenie požiadaviek na certifikáciu 
dištriktov o Plán riadenia krízy a jeho schválenie do termínu uvoľ-
nenia výmen, teda do 30. 6. 2022. Francúzsky multidištrikt navrhol 
ako alternatívu pre účastníkov zrušených výmen environmentálny 
workshop. Mohol by byť organizovaný v lete 2022 mimo rámec vý-
meny mládeže, iba medzi klubmi, alebo skupinami klubov pre štu-
dentov starších ako 18 rokov. Pomerne rozsiahlo sa diskutovala otáz-
ka virtuálnych výmen a ich praktického využitia. 

Helmut Lanfermann z nemeckého multidištriktu predstavil 
návrh novej organizačnej štruktúry Rotary International známej 
pod názvom „Shaping Rotary‘s Furture“. Záver diskusie bol ve-
novaný podstate vzniku tejto neformálnej európskej skupiny, 
teda podpore výmeny mládeže medzi európskymi krajinami. 

Pascal Schauber z francúzskeho multidištriktu poukázal na 
príležitosť rozvinúť New Generation Service Exchange počas 
doby zastavených programov výmeny mládeže. NGSE je pre 
účastníkov starších ako 18 rokov a nie je preto viazaný aktuálny-
mi obmedzeniami programov výmeny mládeže.

etkání německé sekce 

ICC D-CZ-SK, které se tra-

dičně koná každý rok v březnu 

v německém Würzburgu, muselo 

být v letošním roce uspořádáno 

kvůli přetrvávající koronavirové 

pandemii a s ní spojeným ome-

zením online formou. Setkání se 

uskutečnilo 31. března 2021, 

a jak dokládá fotodokumentace, 

účast byla hojná! Přineslo dvě 

hlavní důležité novinky:

1. Frits Zeeuw, PDG, předseda 

ICC sekce od roku 2009, ukončí 

ke konci rotariánského roku své 

předsednictví. Předsednický post 

ICC převezme Wilhelm Dietl, PDG. 

Fritsovi srdečně dě kujeme za 

skvělou dlouholetou spolupráci, 

nasazení a přátelství! Wilhelmovi 

přejeme hodně úspěchů a radosti 

v budoucí práci v ICC.

2. Připravuje se globální grant 

s naším distriktem a dvěma 

distrikty v Německu. Více infor-

mací bude oznámeno v nejbližší 

době.

Text: PHILIPP HANUS

K

29. apríla 2021 opäť rokovali lídri výmeny 
mládeže vybraných európskych krajín.

Text: ONDREJ KOLLÁR

S
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Více fotografií z akcí najdete 
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

zprávy
KLUBOVÉ

2 925 eur
Hodnota darovaného ovocia a kávy, ako 
občerstvenia pre zdravotníkov, počas druhej 
vlny pandémie COVID-19.

Posledný rok si zvykáme na to, ako žiť 

s pandémiou. Bežní ľudia hľadajú 

spôsoby, ako sa pred nákazou chrániť, čo 

najviac sa jej vyhýbať a podľa možnosti 

čím skôr získať ochranu očkovaním. 

nohí lekári a zdravotníci však pred 
nákazou nemôžu utiecť, pretože 

ich prácou je práve starostlivosť o naka-
zených pacientov. Pribudli im služby na 
covidových oddeleniach, ktoré musia 
navyše vykonávať v ochranných ode-
voch. Univerzitná nemocnica Martin má 
stovky takýchto pracovníkov. 

Martinskí rotariáni pomáhali už aj 
pred pandémiou. Dodali zariadenia pre 
detskú rehabilitáciu a rotarián Ján Gej-
doš so svojou partnerkou vymaľovali 
umeleckými kresbami interiéry miest-
ností pre detských pacientov. Martina 
Štěpánka a  Tibora Kočvaru dodali 
ochranné tvárové štíty pre zdravotní-
kov a generátor ozónu na dezinfekciu 
nemocničných priestorov. Z iniciatívy 
rotariánov Jána Popadiča a Alexandra 
Lilgeho a po odsúhlasení vedením ne-
mocnice, začali s pravidelnými dodáv-
kami čerstvého ovocia a kávy pracovní-
kom na covidových oddeleniach.

 Text: RENÉ GURÁŇ, 
foto: JÁN POPADIČ

M A R T I N

Podpora 
zdravotníkov 
v Univerzitnej 
nemocnici 
Martin

M
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zprávy

36 000 Kč
Částka věnovaná RC Jičín-Nymburk  
na transparentní sbírkový účet 
Nemocnice Nymburk s. r. o.

Jediným vlastníkem Nemocnice 

Nymburk s. r. o. je město Nymburk. 

Nemocnice vypsala v únoru 

v souvislosti s pandemií covid-19 

veřejnou sbírku na nákup přístrojů na 

podporu dýchání. V současné době je 

na sbírkovém účtu již 1,2 mil. Kč.

C Jičín-Nymburk pořádá kaž-
dým rokem benefiční ples s bo-

hatou tombolou. Výtěžek plesu se 
obvykle pohybuje kolem 40 000 Kč 
a je věnován vybrané dobročinné or-
ganizaci střídavě v okrese Jičín nebo 
Nymburk. Poslední ples proběhl 
v únoru 2020, těsně před celostátní 
covidovou uzávěrou, a jeho výtěžek 
byl věnován Cílkově domácí škole 
z.s. v Nymburce na pomoc žákům 
s vývojovou dysfázií.

Letos se tradiční benefiční ples 
z důvodů celostátní uzávěry konat 
nemohl. Proto se členové RC Jičín-
-Nymburk rozhodli uspořádat sbírku 
mezi sebou a  výslednou částku 
36 000 Kč věnovali na veřejnou sbír-
ku Nemocnice Nymburk.

Text: JAN BÍLEK

J I Č Í N ,  N Y M B U R K

Dar nemocnici 
v Nymburku

R

2 200 eur
Výška finančného daru na nákup zariadení, 
ktoré dezinfikujú a čistia priestory školy 
a zabezpečenie aplikácie špeciálnej fólie  
na lavice a katedry.

Rotary klub Liptovský Mikuláš finančne a or-

ganizačne podporil aktivity rodičov a obce – 

zriaďovateľa Základnej školy Milana Rúfusa 

v Závažnej Porube s cieľom urobiť školu bez-

pečnejšou. Prispel na nákup zariadení, ktoré 

dezinfikujú a čistia priestory školy a pomohol 

zabezpečiť aplikáciu špeciálnej fólie na lavi-

ce a katedry.  

duchu myšlienky „Spájame sa pre 
dobré veci“ sa nám v apríli 2021 poda-

rilo spojiť a podporiť obdivuhodné aktivity 
rodičov, obce Závažná Poruba, priateľov 
školy, Komunitnej nadácie Liptov a dobro-
voľníkov. Rodičia sa v čase pandémie za-
mýšľali nad tým, ako urobiť základnú školu 
z pohľadu starostlivosti o zdravie detí a uči-
teľov ešte bezpečnejšou. Navrhli nainštalo-
vať germicídne čističe vzduchu. Keďže išlo 
o školu a malé deti, bolo dôležité vybrať 
také zariadenia, ktoré svojou prevádzkou 
deti nijako neohrozia, ale práve naopak, 
dlhodobo pomôžu vylepšiť podmienky 
v škole.  Podarilo sa a tak sú v škole odbor-
ne nainštalované certifikované a v praxi 
osvedčené uzatvorené germicídne čističe 

vzduchu slovenského výrobcu spol. NEXA. 
V rámci komunikácie sme zároveň navrhli 
na lavice a katedry aplikovať špeciálnu an-
timikrobiálnu fóliu výrobcu spol. GERGON-
NE SLOVENSKO. Fólia ničí baktérie a víru-
sy (vrátane koronavírusu). Oslovili sme 
vedenie tejto spoločnosti, ktorej sídlo je 
v Liptovskom Mikuláši  a stretli sme sa 
s neskutočnou reakciou. Spoločnosť nielen-
že sponzorsky fóliu darovala, ale zabezpe-
čila aj dobrovoľníkov z radov svojich za-
mestnancov, ktorí fóliu odborne aplikovali. 

Veľmi nás teší, že sme mohli pomôcť 
a veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa 
na projekte podielali.

Text: MIROSLAV TREPÁČ, 
foto: SIMONA  MARCINČINOVÁ

L I P T O V S K Ý  M I K U L Á Š ,  Z Á V A Ž N Á  P O R U B A

Spájame sa pre dobré veci

V
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zprávy

J I Č Í N

World Marathon 
Challenge, 
Jičín 2020
V krásném prostředí Městského atletického 

stadionu v Jičíně a za nádherného počasí se 

v úterý 22. září 2020, těsně před opětovnou 

covidovou uzávěrou, sešlo více než 

200 soutěžících v mezinárodním dětském 

štafetovém závodě World Marathon 

Challenge (WMC).

niciátorem závodu je anglický Rotary 
klub Frodsham Helsby. Díky meziná-

rodní spolupráci Rotary se myšlenky WMC 
šíří po celém světě. V České republice ji 
převzal RC Hradec Králové v r. 2012.

Záměrem organizátorů je propojit WMC 
se světovým dnem boje proti dětské obrně. 
Vymýcení dětské obrny je jedním z hlav-
ních celosvětových humanitárních projek-
tů Rotary. World Polio Day připadá každo-
ročně na 24. října. Přímo na stadionu jsou 
umístěny bannery vysvětlující úlohu rota-
riánů a Nadace Rotary International při 

vymýcení této nemoci. Následně celá sada 
bannerů putuje po zúčastněných školách 
pro další využití. 

Závodu v Jičíně se zúčastnila družstva ze 
čtyř základních škol v Jičíně a po jednom 
družstvu ze základních škol v Nové Pace, 
Hořicích, Lázních Bělohrad a Sobotky. Druž-
stvo ze ZŠ v Hořicích se nakonec omluvilo 
z důvodu záchytu covid pozitivních členů 
družstva. Celkem se tedy na stadionu pohy-
bovalo více než 210 aktivních závodníků + 
členové doprovodu a organizátoři.

Vítězem závodu byli všichni zúčastnění, 
nejlepšího času však dosáhlo družstvo ZŠ 
17. listopadu Jičín, 2:01:40 hod., což je vlast-
ně vyrovnání světového rekordu, který je 
jen o 1 vteřinu lepší.

Text: JAN BÍLEK

1 000 eur
Náklady se kryjí ze zdrojů pořádajících klubů, 
dotačních programů měst zúčastněných škol 
a privátních sponzorů. Případný vzniklý přebytek 
se pak poukazuje Nadaci Polio. Letos pořádající 
RC Jičín-Nymburk vzniklý přebytek dorovnal 
a Nadaci Polio daroval 1 000 eur.

Ľudová skúsenosť ma napadla, keď 

som videl začiatkom mája pamätný 

kameň pripomínajúci jeden veľký 

projekt RC Poprad vo Vysokých Tatrách.

roku 2006 a 2007 sa zúčastnili 
desiatky rotariánov z Rotary klu-

bov nášho dištriktu na obnove lesa 
v Tatranskom národnom parku, ktorý 
bol zasiahnutý veternou smršťou dňa 
19. 11.2004 na ploche temer 10 000 ha. 
Na výzvu RC Poprad na pomoc TANAP-
-u sa v Rotary kluboch nášho dištriktu 
vyzbieral značný finančný obnos a vy-
sadil sa Les Rotary International pri 
ceste z Popradu do Starého Smokovca. 
Na pamiatku tejto aktivity na okraji 
lesa osadili 3tonový ihlanovitý žulový 
masív – osobný dar vtedajšieho DG 
Otakara Veselého, dovezený z Českého 
Krumlova s emblémom RI a textom: 
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
2240 VYSOKÝM TATRÁM.

 Teraz je nápis preškrtnutý bielou 
farbou. Hovoril som o tejto situácii 
s terajším prezidentom RC Poprad 
Vladimírom Grünvaldským, ktorý 
ma informoval, že už vlani dvakrát 
niekto poškodil a nakoniec odstránil 
drevený prístrešok nad kameňom. 

 Mrzí ma, že stále existujú jednotliv-
ci, ktorým rotariáni vadia. Aj takýmto 
spôsobom sa snažia znevažovať našu 
pomoc a službu, ktorá je zakotvená aj 
v našom logu Service above self – 
Služba nad vlastné záujmy. 

Text a foto: IVAN BELAN, PDG

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Urob čertovi dobre...

V

I
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zprávy

Dnešní covidová doba rozhodně nepřeje 

spolkům, vzdělávání, sportům, natož 

klubovému životu.

yzkoušely jsme všechna dovolená mé-
dia, e-maily, telefonáty a dokonce jsme 

se pokoušely i o online schůzky (k těm na-
konec nedošlo), abychom nakonec došly 
k závěru, že spolu chceme komunikovat tvá-
ří v tvář. Blížilo se také naše šesté výročí za-
ložení Inner Wheel klubu, které vždy osla-
vujeme zasazením stromu. Velmi jsme 
přemýšlely, jak bychom se mohly sejít a při-
tom neporušit žádné z protiepidemiologic-
kých opatření vydaných naší vládou. Když 
bylo po Velikonocích konečně umožněno 
přejíždět z okresu do okresu, byla polovina 
problému vyřešena. Hurá, můžeme se na-
vštívit. Ze začátku to vypadalo velmi naděj-
ně. Setkat se mohlo dvacet lidí venku a deset 

uvnitř. Hurá, víc nás stejně není. Po dvou 
dnech ale bohužel bylo všechno jinak. Ve 
vnitřních prostorách se mohli setkat pouze 
dva lidé, venku sice dvanáct, ale jen po dvo-
jicích. Ovšem ani to nás neodradilo. Zakou-
pily jsme strom. Tentokrát krásnou převislou 
moruši a rozhodly jsme se ji zasadit u naší 
známé na zahradě v krásné přírodě poblíž 
barokního zámečku Sádek u Třebíče. Zahra-
da byla dost velká na to, abychom po dvoji-
cích vykopaly pro strom jámu, abychom po 
dvojicích strom zasadily a po dvojicích ho 
zalily. Uplatnily se při tom i naše krásné žlu-
té klubové gumovky v barvách Inner Whee-
lu, ostatně jsou to i barvy Rotary, a tak jsme 
si zachovaly alespoň kousek zdravého rozu-
mu a také radosti v této neradostné době.

Milé rotariánské dámy, nechcete se také 
k nám přidat?

Text: MARIE RYNEŠOVÁ

I W C  M O R A V A

Jak přežít covid a zachovat si zdravý rozum

2 830 eur
Hodnota zakúpenej videotechniky  
pre Centrum nepočujúcich ANEPS Žilina.

V

Keď prvýkrát prezidentka Centra nepo-

čujúcich ANEPS Žilina Janka Filipová 

navštívila Rotary klub Žilina Int. a po-

rozprávala o aktivitách centra, rozhodli 

sme sa centrum podporiť. 

entrum zabezpečuje sociálne 
poradenstvo, tlmočenie do po-

sunkového jazyka, vyrába vzdelávacie 
a informačné videá v posunkovej reči, 
zabezpečuje zapožičiavanie ako aj dis-
tribúciu pomôcok pre nepočujúcich 
a poskytuje osobnú asistenciu pre ne-
počujúcich, nedoslýchavých a pre ro-
dičov sluchovo postihnutých detí.

Centrum si musí na svoju činnosť 
zabezpečovať financie samo, preto 
sme sa rozhodli im pomôcť pri tvor-
be videí v posunkovej reči s titulka-
mi. Videá sú pre nepočujúcich veľmi 
dôležitou súčasťou ich každodenné-
ho života. V sume 2 830 eur sme kraj-
skému centru zakúpili video techni-
ku, ktorá im uľahčí a zmodernizuje 
komunikáciu s nepočujúcimi na ce-
lom Slovensku. Klubu sa podarilo 
získať na tento projekt aj dištriktový 
grant vo výške 1 000 USD. Dobrá ná-
lada a odhodlanie v CN ANEPS Žilina 
nám dodáva obrovské množstvo po-
zitívnej energie na ďalšiu spoluprácu 
a podporu ich aktívnej práce so zdra-
votne znevýhodnenými. 

Text: DUŠAN DVORÁK

Ž I L I N A

Aj v tichu je krása

C
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Pavel 
Vanoušek

Jsem moc smutný. 

Navždy nás opustil 

Pavel Vanoušek.

esmírně slušný, čestný, 
skromný a pracovitý člo-

věk. Můj velký kamarád, v mno-
hém vzor a rádce. 

Měl jsem tu čest stát po jeho 
boku v době jeho mimořádného 
starostování, kdy se Cheb pod 
jeho vedením rozvíjel, kdy do-
končil velké investiční akce, vítal 
nové investory do průmyslové 
zóny nebo třeba ukončil mnoha-
letý spor o svůj majetek ve Spol-
kové republice Německo. 

Uměl s každým lidsky promlu-
vit, měl obrovský přehled, nad-
hled a empatii. Bude mi moc 
chybět a budu na něj vzpomínat 
s láskou, vděkem a úctou. 

Upřímnou a hlubokou sou-
strast jeho rodině.

TOMÁŠ LINDA, 
RC CHEB EGER

in
memo-

riam

N

V piatich materských školách v Žiline budú 

deti dýchať čistejší a zdravší vzduch vďaka 

darovaným sterilizátorom ovzdušia od Rotary 

klubu Žilina International. 

ktuálna pandemická situácia ohrozuje 
aj tých najmenších, deti v predškol-

ských zariadeniach. Aj preto sa klub rozho-
dol z vlastných zdrojov zakúpiť 5 sterilizáto-
rov vzduchu v celkovej sume 2 500 eur, ktoré 
likvidujú vírusy, baktérie a plesne pomocou 
ultrafialového žiarenia. V zdravotníctve sa 
UV-C žiarenie využíva na dezinfekciu 
priestorov a nástrojov už desiatky rokov. 
Kontaminovaný vzduch je nasávaný do za-

riadenia, prechádza sterilizačnou komorou, 
kde sú baktérie, vírusy a plesne likvidované. 
Následne čistý vzduch vychádza výduchom 
von zo zariadenia. Vďaka týmto prístrojom 
sa zníži riziko prenosu rôznych ochorení me-
dzi deťmi. Zlepšíme tak kvalitu života nielen 
samotným deťom, ale aj ich rodičom a tiež 
zamestnancom piatich materských škôl. De-
ťom boli darované aj nové hračky, ktoré im 
pomôžu prekonať toto náročné obdobie.

Text: DUŠAN DVOŘÁK

Ž I L I N A

Zdravší vzduch 
pre malé deti

2 500 eur
Celková suma, za ktorú klub z vlastných zdrojov 
zakúpil 5 sterilizátorov vzduchu.

A

Kultura a umění patří mezi sektory, které 

pandemie těžce zasáhla. Náš partnerský 

Rotary klub Rothenburg ob der Tauber proto 

uvedl v listopadu 2020 do života formát 

„Umění se setkává s Rotary“. 

ednou za měsíc pozvou na svoji 
 Zoom-schůzku umělce a umožní jim 

během ní online vystoupit. Klub, resp. jeho 
členové za toto vystoupení uhradí „vstup-
né“. Na jeden z těchto koncertů, který se 

uskutečnil 12. 4. 2021, nás rothenburští přá-
telé pozvali, stejně jako členy dalšího part-
nerského klubu, rakouského RC Haag am 
Hausruck. Vystoupil Sonority Quintett tvo-
řený bývalými členy chlapeckého pěvecké-
ho sboru v Bad Windsheimu, tělesa s me-
zinárodním renomé. Byl to velmi příjemný 
večer i díky tomu, že jsme po dlouhé době 
viděli tváře našich rotariánských přátel. 
Tak příště už snad naživo.

Text: MARTIN SAITL

T Ř E B Í Č

Umění 
se setkává 
s Rotary 

J
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F E L L O W S H I P

Cycling and much more

rouped in a Rotary Cycling Fel-
lowship this is what kept the 
members going as many of 
Rotary international races and 

cycling events have been cancelled due to 
'Covid closures'. Luckily we were able to 
live from wonderful souvenirs the Rotary 
cycling community held in their hearts - 

there were two very successful and well 
organised events - 4-days in Provence 
(2018) - where cycling and charity program-
mes have been combined with wine tasting 
and 4-days in Flanders (2019) - witnessing 
the buzz of Belgian cycling Mecca in Oude-
naarde with its cobbled climbs...

Text: HELENA KOVARIKOVA

Cycling is a common passion, cycling is a fun way to make friends, 
cycling takes you to wonderful places of interest, cycling helps you 
to implement service projects, CYCLING PREVENTS COVID – this is 
what a small group of ardent cyclists from Rotary Club Prague 
International (RCPI) kept saying when they convened for numerous 
one day trips in the vicinity of Prague during 2020.

GABRIEL VJESZT

District Governor 2020/2021

G

G L O S S A R Y

Fellowship

According to the monolingual dictio-
nary, „Fellowship“ means sociability, 
friendship, partnership, and also as-
sociation. „Fellowship“ in the Rotari-
an vocabulary means friendship in 
the broader sense of the word,  but it 
mainly refers to the associations pro-
moting various social, sports, and 
cultural activities. Our District 2240 
registers 10 fellowship associations. 
What is their principle and goal? The 
main mission is to build FRIENDSHIP 
of participating parties in individual 
interest areas. And to transfer this 
friendship to the Rotarian life so it 
could also be beneficial to others. 
Participants in individual activities in 
Felowwships often travel abroad to 
participate in international meetings 
and competitions. In this way they 
declare their Rotarian perception of 
the international dimension of friend-
ship and understanding. Being excep-
tionally active in a Fellowship often 
brings us the benefit of organizing 
international meetings.

Although the monolingual disctio-
nary mentions association, no com-
munity can exist and develop without 
real friendship. 

Dear friends, I believe that the con-
stantly improving health situation will 
soon enable us to fully realize our wish 
to organize and 
participate in live 
„fellowships“.
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The discussion on 29 April 2021 focused 
on topical issues, especially the 
preparation of a new exchange year 
2022/23.

t the end of last year, the Council of 
RI Directors decided about the start of 

compulsory collecting and storing the data 
of participants in the Youth Exchange in 
the RI headquarters. Different approaches 
and experience in dealing with the pande-
mic crisis called for extending demands for 
district certification by the Plan of Crisis 
Management and its approval by the date of 

the exchange release, i.e., by 20 June 2022. 
The French multidistrict proposed as an al-
ternative the Environment Workshop for 
participants in cancelled exchanges. 
Helmut Lanfermann of the German mul-
tidistrict presented his proposal of a new 
Rotary International organization structure 
known as "Shaping Rotary ‘s Future". Pascal 
Schauber of the French Multidistrict pointed 
to the opportunity to develop New Gene-
ration Service Exchange during the time 
of suspended Youth Exchange programs. 

Text: ONDREJ KOLLÁR

Zoom 
Meeting 
– Youth 
Exchange 
in Europe

The sixth foundation anniversary of 
Inner Wheel Club was in the offing, the 
event we always celebrate by planting 
a tree. We were thinking hard about 
how to meet without violating any of 
the epidemiological measures released 
by our government. 

hen after Easter it was possible to move 
across districts, half of the problem 

was solved. Unfortunately, everything was 
different two days later. Only two persons 
could meet indoors, while outside twelve pe-
ople could meet but only in pairs. However, it 
did not discourage us and we bought a tree. 
This time it was a beautiful overhanging mul-
berry tree, and we decided to plant it in the 
garden of a friend, in a lovely countryside, 

nearby the Baroque Sádek castle near Třebíč. 
The garden was big enough for two of us to 
dig a hole for the tree, for two of us to plant 
the tree, and for another two of us to water 
the tree. We wore our nice yellow gumboots 
in the colors of Inner Wheel – these are also 
the colors of Rotary, and so we preserved at 
least a little bit of common sense and also 
joy in these bleak times. 

Text: MARIE RYNEŠOVÁ

Y O U T H  E X C H A N G E

I W C

How to Survive Covid 
while Preserving 
Common Sense

A

W

H

Our calendars are full of various 
red-letter days. However, Rotary 
Day is still missing on the list.  
To include it on the annual inter-
na tional calendar has been a secret 
wish of Ing. Jan Machálek, 
constructor and businessman in 
glass industry in Velký Osek. 

ow has the Rotary Club been es-
tablished in the Central Bohemian 

city of Poděbrady? In 1991 Rotarians in 
England came with the offer for us to 
re-establish a Rotary Club in Poděbrady 
which was founded in 1927 and, besides 
a short post-war activity, it was banned 
in 1948. As we knew almost nothing abo-
ut Rotary, they invited us to spend ten 
days at their club in Bury St. Edmuinds, 
where we were introduced to the Rotary 
concept and everything pertaining to its 
organization, principles, and activities. 
„It was a lifestyle, according to which 
I decided to live, work, and raise my chil-
dren. We addressed other enthusiasts 
in our neighborhood, and in 1992 we 
re-established the Poděbrady Rotary 
Club”, Jan Machálek recalls.

Text: IVAN ČERNÝ

P O D Ě B R A D Y

Shall We Wait 
to See Rotary 
International Day?
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Many doctors and nurses cannot escape 
from infection because their job is to 
treat infected patients. They took on 
additional service at the Covid Center, 
including services at the covid 
department. 

he Martin Rotarians had helped before 
the pandemics. They supplied tools for 

children ‘s rehabilitation, and Rotarian Ján 
Gejdoš with his partner painted the children 
‘s wards with artistic pictures. Martin Ště-

pánka and Tibor Kočvaru delivered protec-
tion shields for medics and an ozone gene-
rator for disinfection of the hospital interior. 
Upon the initiative of Rotarians Ján Popadič 
and Alexander Lilg, and upon consent of 
the hospital management they started to 
deliver supplies of fresh fruit and coffee to 
medics and nurses at Covid departments. 

Text: RENÉ GURÁŇ, 
Photo: JÁN POPADIČ

M A R T I N 

Support to Medics and Nurses 
at Martin University Hospital

T

Children in five kindergartens 
in Žilina will breathe cleaner and 
healthier air thanks to the air 
sterilizers donated by the RC 
Žilina International. 

he pandemics threatens the 
little ones as well. Therefore, 

the club has decided to purchase five 
air sterilizers in the amount of 2,500 
EURO, which eliminate viruses, bac-
teria, and fungi by ultraviolet radia-
tion. The contaminated air is sucked 
into the appliance, it streams through 
the sterilization chamber where bac-
teria, viruses and fungi are liquida-
ted. Thanks to these appliances the 
risk of transfer of various diseases 
among children is reduced. In this 
way, we will improve the quality of 
life of not only the children but also 
their parents, and employees of the 
five kindergartens. The club has also 
donated new toys to children. 

Text: DUŠAN DVOŘÁK

Ž I L I N A

Healthier Air 
for Little Children

T
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in
memoriam

I am very sad. Pavel Vanoušek 
passed away today. 

e was a very decent, honest, 
hum ble,  and hardworking 

man. My great friend, and a model 
and mentor in many ways. I had the 
honor to stand side by side with him 
when he was the mayor,when Cheb 
was on the rise and thriving under 
his leadership, when he completed 
big investment projects, welcomed 
new investors to the industrial zone, or 
finished a protracted litigation about 
his property in the Federal Republic 
of Germany. He knew how to speak 
with every one in a humanly manner, 
he had a tremendous insight in the 
world developments, perspective, and 
empathy. I will miss him a lot, I will 
always remember him with love, 
gratitude and respect. My sincere and 

deep sympathy to his family.
TOMÁŠ LINDA

H

This year, the meeting of the German 
section of the ICC D-CZ-SK, which is 
traditionally held in Würzburg every 
year in March, had to be held online 
due to the ongoing corona virus 
pandemic and related restrictions. 

he meeting was held on 31 March 
2021, and the attendance was plenti-

ful, as documented by photos. The outcome 
of the meeting brought two major news: 
1. Frits Zeeuw, PDG, ICC chairman since 

2009, will wind up his chairmanship at the 
end of the Rotarian year. His successor will 
be Wilhelm Dietl, PDG. We thank Frits for 
his excellent, longtime cooperation, ende-
avor, and friendship! We wish Wilhelm 
every success, zeal and zest in his future 
work at ICC. 
2. Preparations are under way for a global 
grant with our district and two districts in 
Germany. There will be more information 
coming in the nearest future. 

Text: PHILIPP HANUS

Traditional 
meeting

In November 2020 our partner, RC 
Rothenburg ob der Tauber, introduced 
the format „Art Meets Rotary “. Once in 
a month they would invite artists to their 
Zoom-meeting and present their perfor-
mance online. Members would pay the 
“admission fee” for the performance. 

ur Rothenburg friends have invited 
us as well as members of the partner 

club, the Austrian RC Haag am Hausruck. 

The event included a concert of Sonority 
Quintett formed by former members of the 
internationally recognized boy choir in Bad 
Windsheim. The program featured works 
by Franz Schubert and Felix Mendelsson 
Bartholdy. After the concert we had the 
chance to talk to the musicians. It was 
a  very pleasant evening, offering the 
opportunity to see the faces of our Rotarian 
friends after such a long time. 

Text: MARTIN SAITL 

T Ř E B Í Č

I C C

Art Meets 
Rotary

T

O

Obituary 
to Pavel Vanoušek
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FELLOWSHIP 
– 

PŘÁTELSTVÍ 
V AKCI

aktivity

kluby

P O Č T Y  K L U B Ů

ROTARY: 36 423
ROTARACT: 11 171
INTERACT: 15 381K 16. 12. 2020

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

P O Č T Y  Č L E N Ů

ROTARY: 1 193 852
ROTARACT: 213 269
INTERACT: 353 763

D AT U M P O Ř A D AT E L A K T I V I TA M Í S T O

Vzhledem k okolnostem koronavirové 
pandemie si prosím ověřte 

aktualizovaná data konání akcí na 
rotary2240.org

Beroun
Brno 
Brno City 
Broumov  
České Budějovice 
Český Krumlov 
Frýdek-Místek 
& Kopřivnice 
Hluboká n. Vltavou  
– Golf 
Hradec Králové 
Cheb/Eger
Jičín – Nymburk 
Jihlava 
Jindřichův Hradec 
Karlovy Vary 
Klatovy 
Kroměříž 
Liberec, Jablonec 
Most 
Olomouc 
Olomouc City 
Opava 
Ostrava 
Ostrava City 
Ostrava International
Pardubice 
Písek 
Plzeň 

Plzeň Beseda 
Poděbrady 
Prag Bohemia 
Praga Ekumena 
Prague International 
Prague Platinum 
Praha 
Praha City
Poděbrady Spa – satelit-
ní klub RC Praha City 
Praha – Staré Město 
Přerov 
Prostějov 
Tábor 
Telč 
Třebíč 
Trutnov 
Uherský Brod 
Valtice – Břeclav 
Zlín 
Znojmo

R O TA R A C T

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha 
Zlín

R O TA R Y  K L U BY  / Č R / R O TA R Y  K L U B Y  / S R /

Banská Bystrica 
Banská Bystrica Classic 
Bratislava 
Bratislava Danube 
Bratislava International 
Dunajská Streda 
Humenné 
Košice 
Košice – Country 
Košice Classic 
Levice 
Liptovský Mikuláš 
Malacky – Golf
Martin 
Nitra 
Nitra Harmony 
Nové Zámky 
Piešťany 
Poprad 
Prešov – Šariš

Rožňava 
Spišská Nová Ves 
Stupava Záhorie 
Trebišov
Trenčín 
Trenčín Laugaricio 
Zvolen
Žilina
Žilina International 

R O TA R A C T

Banská Bystrica
Bratislava – (v zakl.) 
Bratislava Danube 
Martin 
Košice 
Košice Classic

R O T E X

Společně pro ČR a SR

12.–16. 6. RI  Svetová konferencia Rotary on-line

30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2021 (vychází 10. 8.)  všeobecná aktivita

Bude 
upřesněno D2240 Povinné školení pro klubové YEO ČR + SR  Kroměříž

Bude 
upřesněno D2240 OM I. pro outboundy a jejich rodiče ČR  Třebíč

Bude 
upřesněno D2240  OM I. pro outboundy a jejich rodiče SR  Svit

30. 8.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 5/2021 (vychází 10. 10.)  všeobecná aktivita

26.-28.11. D2240  OM II. pro outboundy - distriktní výběr ČR + SR   Trenčín

30. 10.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 6/2021 (vychází 10. 12.)  všeobecná aktivita



Nejlepší 
stránky 
Vašeho 
bydlení

PředPlaťte si na bm@send.cz
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www.modernibyt.cz

ROTARY_MB.indd   1 04.02.21   10:10



Heal. Restore.  
Relax.

INFORMACE A REZERVACE 

falkensteiner.com/cs/spa-resort-marianske-lazne

  Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně prošel 
začátkem roku 2021 rozsáhlou rekonstrukcí a nově je 

součástí Premium Collection hotelů Falkensteiner. 

Objevte golfová hřiště v překrásných Mariánských 
Lázních a nedalekém okolí! Vše je pro vás připraveno 

včetně green fee a kvalitních hotelových služeb.

· Nově renovované pokoje v elegantním stylu

· Acquapura SPA s 5 tematickými bazény  
včetně venkovního vyhřívaného s celoročním  

provozem a 4 saunami 

· Caddy room s nabíjecí stanicí
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