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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.

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

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

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

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

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

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.
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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.
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Médiá a komunikácia
– fenomény, ktoré
významným spôsobom
vplývajú na naše bytie
Prešli mohutným vývojom. V poslednom
roku sme sa aj my zžili a začali vo veľkej
miere – zrejme aj pod tlakom zdravotného
ohrozenia – používať video komunikáciu.
Síce nenahradí osobné stretnutia, ale aspoň
sa vidíme a počujeme. Stáva sa z nej silný
nástroj rýchleho a efektívneho zdieľania
informácií pre mnohých adresátov v jednom
spoločnom čase. Komunikujeme, odovzdávame a vymieňame si informácie rôznymi
médiami. Je len na nás, ktoré považujeme
za dôveryhodné, ktoré si pripustíme do
nášho života a necháme sa nimi v konečnom dôsledku formovať.
Prichádza už jar, ale za oknom ešte
husto snežilo. Spomenul som si na známu
fotografiu – zasnežený dom Paula Harrisa.
Predstavoval som si, aké mediálne a informačné možnosti mali naši zakladatelia
pred storočím. Prezident RI napísal pravidelný list pre všetky dištrikty, guvernéri
pridali svoje myšlienky a poslali to poštou
do jednotlivých Rotary klubov. Schôdzky
klubov, ale aj Rady riaditeľov RI sa zvolávali listom, súrne oznámenia sa vybavili
telefónom a v prípade, že sa jednalo
o dôležitý písomný dokument, bol použitý
telegram.
Z tohto premýšľania a porovnávania ma
prebrala nová správa na obrazovke počítača
s vysokou informačnou hodnotou – píše RI
Prezident Holger Knaack. Oznamuje s veľkou ľútosťou, že do konca júna 2022 je pozastavený akýkoľvek program výmenných
pobytov mladých ľudí. Vďaka novým médiám
a komunikačným kanálom správa preletela
v mihu oka všetkými dištriktmi na svete.

V súčasnosti máme ako rotariáni k dispozícii nepreberné množstvo informácií o rotariánskom živote, od severu na juh a od
východu na západ celého sveta. Webové
stránky Rotary International www.rotary.org
sú k dispozícii každému a poskytnú rozsiahle informácie o Rotary. Rotariáni, po
prihlásení sa na My rotary, získajú ešte
bohatšie zdroje vedomostí, zdieľaných informácií, inšpirujúcich správ a praktických rád
k spravovaniu a riadeniu klubových aktivít.
Informácie o aktivitách členov a Rotary
klubov v spoločnom českom a slovenskom
dištrikte môže každý nájsť na stránkach
nášho Dištriktu 2240 – www.rotary2240.org.
S vysokou vypovedacou hodnotou informujú o našom „konaní dobra“, na ktoré
sme právom hrdí.
Paul Harris niekoľkokrát povedal, že svet
sa mení a musí sa meniť aj Rotary. Za
posledných 25–30 rokov sa svet v oblasti
médií a komunikačných nástrojov naozaj
veľmi zmenil, od internetu až po chytré telefóny. Meníme a adaptujeme sa. Informácií,
a tým nemyslím iba z nášho rotariánskeho
života, je v mediálnom priestore veľmi veľa.
Ich spracovanie, vyhodnotenie a využitie je
výsostne naša zodpovednosť. Prajem nám
všetkým čo najviac radostných, potešujúcich
a obohacujúcich informácií.

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.

Dopisy prezidenta RI
Preklad: IVAN BELAN, PDG

Milí členovia Rotary
a Rataract klubov,
milí priatelia
MAREC Ako človek, ktorý z vlastnej skúsenosti veľmi dobre
pozná obrovský vodcovský potenciál členov Rotaract klubov,
sa vždy teším na Svetový týždeň Rotaractu, ktorý oslavujeme
od 8. do 14. marca. Rotaract tvorí jednu z ústredných tém všetkých troch mojich tohtoročných prezidentských konferencií.
Pred dvomi rokmi ma potešilo rozhodnutie Rady pre legislatívu, ktorým odsúhlasila začlenenie Rotaract klubov ako riadnych
členov Rotary International. Efektívne partnerstvo sa nevyvinie
samo. Je dôležité, aby obe strany boli otvorené a vnímali hodnotu medzigeneračných aliancií. Bližšie sa k tomu vyjadrí Louie De Real, človek s dvojitým členstvom v Rotaracte a Rotary.

Spoločné virtuálne stretnutia umožnili členom Rotaractu zasvätiť rotariánov do nových nápadov, nových komunikačných technológií a zaviesť novátorské spôsoby spolupráce klubov. Rotaract
kluby v čase pandémie a pri riešení následkov katastrof využívali sociálne médiá na koordináciu pomoci, zdieľanie informácií
a získavanie finančných prostriedkov, zatiaľ čo Rotary kluby využívali svoje konexie a prostriedky na poskytnutie pomoci, zabezpečenie logistiky a dodávku tovaru a služieb do komunít.
Prínos oboch strán sa prejavuje na ich vzájomnej spolupráci.
Rotariáni môžu byť mentormi a servisnými partnermi členov
Rotaractu, zatiaľ čo títo môžu rotariánom názorne demonštrovať, že zložité pracovné úlohy sa dajú zjednodušiť a obmedzenia
možno prekonať vďaka digitálnym riešeniam. Táto synergia motivuje členov Rotaractu k tomu, aby sa v budúcnosti stali rotariánmi. Rovnaká synergia vedie rotariánov k poznaniu, že hoci
majú členovia Rotaractu inú kultúru, všetci zdieľame spoločnú
víziu smerujúcu k zbližovaniu ľudí a realizácii prospešných činností. Spôsob práce a fungovania členov Rotaractu slúži ako
inšpirácia pre inovácie a pomôže Rotary zvýšiť svoju schopnosť
prispôsobiť sa budúcim výzvam. Členovia Rotary a Rotaractu
budú budovať budúcnosť spoločne, začnime teda hneď.
Nevidím žiadny rozdiel medzi Rotary a Rotaract klubmi,
možno až na priemerný vek! Mnoho rotariánov stále vníma
Rotaract ako našu mládežnícku organizáciu, ale ja to vidím
inak. Pre mňa sú našou súčasťou a sú ako my. Aby sme boli
spolu úspešní, musíme mať vzájomný rešpekt – vnímať sa
navzájom rovnocenne. Keď sa spoločne vydáme na túto cestu, majme na zreteli silné stránky Rotary a Rotaractu. A ako
povedal Louie, pustime sa zhurta do spoločného budovania
budúcnosti. Týmto otvárame našej organizácii nekonečné
príležitosti.
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Tento rok oslávime Deň Zeme pripadajúci na 22. apríl
v novom duchu. Ochrana životného prostredia nie je pre Rotary novou témou. Teraz si však klimatická zmena vyžaduje,
aby sme spolupracovali omnoho intenzívnejšie. Venezuelský
inžinier žijúci v Brazílii a člen Kádra technických poradcov
Nadácie Rotary, Alberto Palombo, nám priblíži svoj názor.
APRÍL

Nesmierne ma teší, že Rotary sa angažuje v snahe o minimalizáciu degradácie životného prostredia a usiluje sa o udržateľnosť ekologických riešení vo všetkých sférach spoločenského
života. Môj klub sa angažuje v projektoch zameraných na vodu
a životné prostredie od samého začiatku. Hľadáme príležitosti
na posilnenie postavenia rotariánov a podporu partnerstiev
v našom regióne i mimo neho, pričom spolupracujeme so zoskupeniami, ako sú Transamerické združenie na ochranu vodných zdrojov a Svetová rada pre vodu. Miestne kluby spolupracovali s rotariánskymi aktivistami zameranými na vodu,
sanitáciu a hygienu (wasrag.org), aby pre Rotary získali miesto
pri stole na rokovaní Svetového fóra o vode, ktoré sa konalo
v roku 2018 v Brazílii. Na dosiahnutie želaného efektu bude potrebné, aby sme spojili svoje poznatky, vedomosti, schopnosti
a nadšenie – a práve v tomto je Rotary naozaj vynikajúce.
Podpora, ktorú dostaneme od Nadácie Rotary, dá tejto novej
kapitole v našej službe jasné kontúry. Prostredníctvom dištriktových a globálnych grantových projektov nadviažeme na
naše predchádzajúce projekty zamerané na pomoc životnému prostrediu. Budeme hľadať spôsoby, ako užšie spolupracovať a mať väčší vplyv na globálne environmentálne problémy. A do všetkých našich programov, projektov
a podujatí začleníme environmentálne otázky.
Členovia Rotaract klubov a účastníci našich mládežníckych
programov očakávajú, že Rotary zaujme jasnú pozíciu a predloží vedeniu víziu. Budeme s nimi spolupracovať a hľadať
inteligentné riešenia problémov. Naši úžasní členovia, kontakty a nadácia nám umožnia významne a trvalo prispieť
k riešeniu environmentálnych záležitostí. Spoločne zistíme,
že Rotary otvára príležitosti, ktoré nám pomáhajú rozšíriť
naše služby o zachovanie domova, ktorý všetci zdieľame.

HOLGER KNAACK
Prezident Rotary International
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Dopisy předsedy Nadace Rotary
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

Výzva i příležitost
Před rokem v tomto měsíci oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO) pandemii covid-19. Teď ten virus
dále řádí: bere životy, tlumí hospodářství a mnoha dalšími
způsoby mění naše společnosti. A zcela neúměrně také postihuje chudé a zvětšuje nerovnosti.
Tato neveselá kapitola naší historie je ale též příležitostí pro
Rotary, neboť nám připomíná, jak významný by mohl být dopad naší snahy konané prostřednictvím Nadace Rotary. Připomíná nám, že k tomu, abychom se z této situace dostali,
musíme tak činit opravdu v duchu mezinárodní spolupráce.
Během této koronavirové pandemie jsme mohli zaznamenat empatii a sebeobětování, přátelství a nezlomný humor.
To mi připomíná přísloví, které popularizoval John F. Kennedy: „Když píšete v čínštině, sestává slovo krize ze dvou symbolů: výzva a příležitost."
Společnou prací jsme toho již tolik dokázali, pokud jde
o přizpůsobení se pandemii covid-19, v péči o komunity a chopili jsme se příležitosti účastnit se snad nejkomplexnější akce
v historii – vakcinace 7 miliard lidí.
To ale neznamená, že bychom se chtěli jakkoli odchýlit od
eradikace dětské obrny (polio). Právě naopak: Spolu s pokraBŘEZEN

čováním vakcinace proti dětské obrně a dohledem nad jejím
průběhem můžeme použít veškeré naše zkušenosti s bojem
proti viru polio ke zdolání viru covid-19. Všichni můžeme sehrát
svoji roli v úsilí o překonání narůstajícího odporu k očkování
a šíření zavádějících informací. To, jak působíme v jednotlivých
komunitách, může být kriticky důležité – potřebujeme šířit
zprávu o tom, že očkování opravdu zachraňuje životy. Potřebujeme úžeji spolupracovat s vládami a podporovat je v očkovacím úsilí. Potřebujeme přidat další k 3 tisícům projektů,
které jsou již registrovány, aby prezentovaly schopnost Rotary šířit povědomí o rizicích, poskytovat kritické osobní vybavení a podporovat zdravotníky pracující v první linii.
Jak říkal už Aristoteles, lidé jsou sociální živočichové,
a i když nás covid-19 krutě obral o naše přirozené okolí, na
které jsme zvyklí, nemůže nám zabránit v tom, abychom se
domluvili a hledali nové způsoby, jak ostatním pomáhat.
V příštích měsících budeme svědky toho, že členové Rotary
už nacházejí způsoby, jak své humanitární ideály komunikovat prostřednictvím Nadace, která se stále snaží přizpůsobovat se tak, aby co nejlépe reagovala na nové výzvy světa.
V tomto úsilí má své místo každý rotarián.

Síla partnerství
„Neplánujte jen v malém, nemá to ono kouzlo, které
vám rozproudí krev a vy sami se pak nedokážete realizovat.“
To jsou slova amerického architekta Daniela Burnhama.
Kdykoli se Rotary řídí Burnhamovou radou a skutečně něco
dělá, pak je také zdaleka viditelné. Vzali jsme na sebe ohromný závazek, když jsme vyvolali celosvětovou iniciativu k vymýcení viru dětské obrny. V minulém roce už Světová zdravotnická organizace potvrdila, že Afrika se viru polia zbavila.
Když před rokem udeřil koronavirus, mobilizovala Nadace
Rotary rychle své možnosti a poskytla 319 grantů na projekty
zaměřené na specifické způsoby boje s virem covid-19 v hodnotě 24,1 milionu dolarů. Společně s dříve schválenými globálními granty poskytnutými dalšími sponzory s cílem bránit se
koronaviru jsou tak k dispozici finanční zdroje o hodnotě přesahující 32,7 milionu dolarů. I teď myslíme velkoryse, když
připravujeme náš program navýšení grantů. Nadace poskytne
granty v hodnotě 2 miliony dolarů ročně na projekt, který se
zaměří na jednu nebo více akčních oblastí Rotary. Počítá se
také s tím, že by se program tohoto typu opakoval v různých
komunitách světa s využitím již získaných zkušeností. Ve Washingtonu je RC Federral Way, který opravdu neplánuje jen
v malém. Vzal na sebe sponzorování prvního takového programu opírajícího se o rozšířený grant a spolu s Rotary kluby
v Zambii a s partnerem Malaria Partners Zambia vyvíjí úsilí
DUBEN
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k ukončení nemoci, která se široce v Zambii rozmohla. V rámci programu nazvaného Partnerství pro Zambii bez malárie
pomůže Rotary vyškolit 60 zambijských zdravotníků. 382 zaměstnanců zdravotnických zařízení a více než 2500 místních
zdravotnických dobrovolníků, kteří budou zachraňovat životy.
Rotariáni tam využívají také možnosti plynoucí z posíleného
partnerství s nejrůznějšími organizacemi. To se týká také zambijského ministerstva zdravotnictví prostřednictvím Národního
centra pro eliminaci malárie – což zaručuje, že ten program
pomůže národní strategii; je to důležité i pro Nadaci Billa a Melindy Gates a nadaci World Vision, které rovněž investují podstatné částky do spolufinancování a realizace tohoto programu,
jehož celkové hodnota dosahuje 6 milionů dolarů.
Tento první program navyšování grantu by měl inspirovat
vznik dalších podobných projektů a tím do budoucna posílit
náš vliv. Jde o nejnovější kapitolu činnosti Rotary, kapitolu,
která znovu připomene, co dokáže společné úsilí prostých
občanů.

K. R. RAVINDRAN
Predseda správnej rady Nadácie Rotary
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ze světa

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

Ekvádor

Spojené štáty
Nadšenci rekreačného rybolovu s obľubou používajú monofilovú šnúru
kvôli jej výborným mechanickým
vlastnostiam, najmä nenápadnosti
a pevnosti v ťahu. Tieto šnúry však
pri nesprávnej likvidácii ohrozujú
morský život, najmä vtáky a morské
korytnačky a riziko predstavujú aj pre
morské cicavce, veslárov a potápačov. Rotary klub Upper Keys na Floride preto inicioval dlhodobý projekt
zameraný na zredukovanie rybárskeho odpadu. Projekt počíta s inštaláciou zberných košov na obľúbených
rybárskych miestach a v prístavoch
pozdĺž 80 km dlhého pobrežia
ostrovného reťazca. Nadácia klubu
poskytla na projekt grant vo výške
2 000 dolárov, ktorý pokryl nákup
a inštaláciu 40 zberných nádob. Tie
pribudli k už osadeným 35 nádobám,
ktoré klub zabezpečil v predchádzajúcom období. Dobrovoľníci, ktorí nádoby pravidelne vysýpajú, zvyčajne
vyzbieraným monofilom zaplnia dve
vrecia s objemom viac ako 200 litrov.
„Sme rybárske mesto. Záleží nám na
stave našich útesov a vôd“, hovorí
prezidentka klubu Jill Miranda Baker.
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Během minulých let vyhnala humanitární a politická krize miliony Venezuelanů z jejich domovů; v důsledku
toho přijal Ekvádor s Kolumbií velmi
mnoho běženců. Protože ekvádorský
zdravotní systém je nedostatečně vybavený pro pomoc mnoha imigrantům, rozhodl se RC Portoviejo San
Georgio poskytovat těmto a dalším
lidem v nouzi zdarma lékařské prohlídky a základní léčivo.
Prezident klubu, Dr. Gustavo Giler
Morales, se spojil se svými kolegy
z klubu, onkologem, gynekologem,
pediatrem a čtyřmi dalšími zdravotnickými dobrovolníky, aby spolu s rotariánskými a rotaraktorskými pomocníky zřídili pro tuto službu
jakousi kliniku. Giler Morales sdělil,
že až 90 % osob obsloužených klinikou jsou Venezuelané a zbytek tvoří
Kolumbijci a Ekvádorci. Na podporu
kliniky poskytl klub už více než
3 000 dolarů. Tento projekt, který nazvali Dům dálkové zdravotní péče –
Health Far From Home – fungoval od
začátku roku 2019, ale potom jej
v minulém roce zastavily obavy z koronaviru. Giler Morales ale slibuje, že
jak to jen půjde, opět jej obnoví.

DOLARŮ
(CCA 11 000 Kč)
STOJÍ V PRŮMĚRU
ROČNĚ
ZDRAVOTNÍ PÉČE
V EKVÁDORU
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Island
O Islande je známe, že trpí nedostatkom lesov, ale fosílie a archeologické
nálezy naznačujú, že na ostrove kedysi bujnela lesná vegetácia. Vláda
preto v roku 1950 spustila národnú
kampaň zameranú na zalesňovanie
a Rotary kluby túto myšlienku vrelo
uvítali. „Mnoho klubov, ako aj ten môj
- Rotary klub Akureyri, od roku 1950
vysádza stromy a ich zásluhou dnes

možno obdivovať na ostrove lesné porasty,“ vysvetľuje Soffía Gísladóttir.
Ako guvernérka dištriktu 1360 sa Soffía chopila lopaty a nadviazala na
každoročnú tradíciu, kedy čelní predstavitelia dištriktu na počesť svojho
klubu zasadia strom. „Nový trend
podporovaný v rámci klubov je spolupráca so školami na výsadbe tzv. „Sadov mládeže“, sadov s ovocnými stromami a bobuľovými kríkmi,“ uvádza
Gísladóttir. Dištrikt 1360 na túto činnosť poskytol 7 500 dolárov, vďaka
ktorým Rotary klub Hof Garðabær
a Rotary klub Keflavík od júna 2020
začali s výsadbou stromov na pozemkoch škôl vo svojich komunitách. Projekt „umožní malým deťom a ich rodinám spoznávať vegetáciu a podporí
povedomie o životnom štýle šetrnom
k životnému prostrediu, o nakladaní
s bio odpadom a o výrobe potravín,“
bližšie približuje zámer projektu.

21044
HA LESNÝCH PORASTOV
ZÍSKANÝCH NA
ISLANDE V ROKOCH
1990–2010

Mauricius
Koncem července loňského roku
ztroskotal na korálovém útesu obklopujícím ostrov Mauricius tanker s nákladem o váze 102 000 tun. Loď se zlomila a potopila o pár dní později, což
mělo za následek masivní výron ropy
do vod mořské rezervace. Rotariáni
pod vedením RC Rose-Belle a RC Mahrbourg vyvolali kampaň zaměřenou
na likvidaci následků tohoto neštěstí
podél pobřeží mysu Poine d’Esny. Jak
to líčí Simi Khooblall, člen RC Rose-Belle, zachránci se snažili bez ohledu
na čas udržet ropu na hladině pod
kontrolou. Za tím účelem svázali sno-
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py suchých listů cukrové třtiny s plastovými lahvemi, a tak vytvořili plovoucí zábrany. Rotariáni šli vzorem,
a navíc se ještě starali o zásobování
týmů jídlem a pitím. Khooblall ještě
dodává: „Zajímavé na této operaci
bylo i to, že jsme sbírali lidské vlasy
z kadeřnictví a vkládali je do snopů,
aby nasákly ropu. Svými vlasy přispívali i obyvatelé z celého ostrova.”

>1 MLD.
ĽUDÍ NA CELOM
SVETE OSLAVUJE
SVIATOK DIWALI

India
Oslava sviatku Diwali bola výrazne
poznačená globálnou pandémiou,
v dôsledku ktorej došlo počas tohto
festivalu svetiel k obmedzeniu
ohňostrojov. Rakesh Bhatia spolu
s členmi Rotary klubu Belur napokon
predsa len rozjasnili náladu v Kalkate rozsvietením 1 001 olejových lamp,
nazývaných diyas, na vyvýšenej ploche oproti hlavnej policajnej stanici.
„Diwali sa zvyčajne slávi v jednotlivých domácnostiach, ale tentoraz
sme spoločne rozsvietili 1 001 diyas,
aby sme vyjadrili úctu všetkým blízkym a drahým dušiam, ktoré nás
opustili počas tejto pandémie,“ približuje Bhatia, ktorý stál za touto novembrovou iniciatívou. „Slávnosť
bola tiež zameraná na povzbudenie
a prejavenie solidarity všetkým, ktorí
stratili zamestnanie, či utrpeli stratu
z podnikania“, hovorí. Náhodným okoloidúcim sa dostalo cti rozsvietiť
lampy. Členovia klubu uhradili náklady na diyas v sume 300 dolárov.

768

DRUHŮ RYB
ŽIJE VE VODÁCH
OBKLOPUJÍCÍCH
MAURICIUS
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Několik
užitečných
frází
Mandarínská čínština je oficiálním jazykem
na Tchaj-wanu, ale mnoho lidí tam hovoří také
tchajwanským dialektem čínštiny známým
jako Hokkien. Angličtinu tam mnozí ovládají,
zejména ve větších městech, ale pokud se
nedomluvíte, můžete dosáhnout pravých
zázraků s pomocí překládacích aplikací.
Na internetu je dostupná aplikace Google
Translate, ale také můžete vyzkoušet Waygo,
což je aplikace vyvinutá speciálně pro čínštinu, japonštinu a korejštinu. Ale i když máte
k dispozici technologické pomůcky, může se
hodit a je také uctivější znát několik základních frází. Až budete v Taipei na RI kongresu
od 12. do 16. června, vyzkoušejte některé z níže
nabídnutých obecně používaných výrazů.

KONGRES RI 2021

Kyselé jablíčko
Loni v červnu se konal první virtuální kongres Rotary a byl velmi úspěšný.
Sedm dní za sebou sledovalo více než 60 000 posluchačů proslovy celé
řady významných hostů a minimálně 75 000 lidí se připojilo k jednomu či
několika obecným zasedáním vysílaným živě na YouTube v osmi jazycích.
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

R

ozpis setkání o přestávkách byl
podstatně rozšířen a některé
akce se protáhly až do července.
Během druhé poloviny června, kdy se
kongres konal, obdržela Nadace Rotary
na darech skoro 1 milion dolarů. Rotary se přizpůsobilo a tím našlo cestu, jak
oslovit mnohem více členů než kdykoli
dříve. Letos v lednu přijala Rada ředitelů
RI nelehké, ale rozumné rozhodnutí svolat také RI kongres roku 2021 ve virtuální
podobě. Generální sekretář John Hewko
to vysvětlil slovy: „Jako organizace stojící
v čele snahy o vymýcení polia a dalších
nemocí, kterým lze předcházet, máme
nepochybnou odpovědnost za to, abychom se pokusili zmírňovat nebezpečí
nákazy virem covid-19.“ Toto rozhodnutí
8

je reakcí na trvající krizi, avšak Rotary je
odhodláno využít tuto změnu jako další
příležitost. Virtuální RI kongres roku 2021,
plánovaný na dny 12.–16, června, bude
příležitostí pro účast těch rotariánů, kteří by se jinak osobně zúčastnit nemohli.
Zkušenost z virtuálních setkání nám dává
nástroje k hledání nových způsobů, jak se
propojovat s rotariány na globální úrovni.
Ať už budete kdekoli, můžete se v červnu
zúčastnit virtuálního RI kongresu.

Více o virtuálním kongresu
najdete na stránce
convention.rotary.org

Ahoj. Ni hao. [ní (ch)hao]
Jak se daří? Ni hao ma? [ní (ch)hao ma?]
Děkuji. Xie xie. [t šie t šie]
Promiňte. Dui bu qi. [Pui buo t(č)i]
OK, to je v pořádku. Hao. [(ch)hao]
Tak tohle ne. Bu hao. [Buo (ch)hao]
Rád bych … Wo yao … [wuo jao…]
Kde je … Na li … [na li…]
Kolik platím? Duo shao qian? [do šau kian]
Prosím účet, děkuji. Jie zhang. Xie xie. [džaj
thang t šie t šie]
Kde najdu toaletu? Xi shou jian zai na li?
[t ši šou jian cei na li?]
Šálek kávy, prosím. Wo yao yi bei ka fei.
[wuo jao ji bej ka fí]
Už jste něco jedl? Ji aba buai? [ji (min)
aba buaji] (často používané jako pozdrav
místo ahoj)
Já jsem rotarián. Wo shi fu lun she yuan.
[wuo ši fu lan ší juan]

Naučte se víc a přihlaste se
na kongres na stránce
convention.rotary.org
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Téma
KDYŽ SE
NEPOCHVÁLÍM
SÁM, TAK KDO
MĚ POCHVÁLÍ?

Tak tohle byla oblíbená průpovídka mého tatínka, když
hlásil, jak se mu povedla
dochutit svíčková anebo jak
krásně zvládl sehnat domácí
klobásky od kamaráda. Byl
na sebe nejen patřičně hrdý,
ale když už to řekl, tak věřte,
že bylo čím se chlubit. Ne, že
bychom ho nedokázali ocenit
sami bez připomínky, ale víte,
jak to je, když se sejde velká
rodina. Můj tatínek nás na podzim opustil, ale ta jeho pravda
zůstává stále platná. Vždyť když
sami veřejnosti nebo i „jen“
ostatním rotariánům nedáme
vědět, co jsme dokázali, tak si
nás v tom množství informací
ani nikdo nemusí všimnout. Žijeme v době přemíry informací
a už dávno neplatí, že dobrý
„výrobek“ se chválí sám.
Každý klub má mnoho možností, jak propagovat sama
sebe. Na prvním místě se tu
nabízejí stránky magazínu,
který právě držíte v rukou.
A jestliže právě čtete tyto řádky
on-line, přímo na našich webových stránkách je možnost, jak

o sobě dát vědět. A to v rozsahu,
jaký zvolíte právě vy a s takovým množstvím obrázků, co jen
uznáte za vhodné. Můžete také
použít některou ze sociálních
sítí, nejčastěji asi distriktní
Facebook. Jestliže máte klubový Facebook, obzvláště tam
máte pole neorané, jak jste se
určitě přesvědčili na školení,
které pořádal nedávno distriktní výbor pro PR. A kdyby náhodou nebylo v klubu právě
nic aktuálního ke psaní, svým
fanouškům můžete přiblížit třeba historii klubu nebo Rotary
jako takového. Třeba tak, jak
to dělá RC Poděbrady Spa. Za
těch 116 let už mají opravdu
z čeho vybírat.
Takže nebojte se o sobě dát
vědět. Vždyť my jako rotariáni pácháme dobro a dobrých
zpráv není nikdy dost. A kdybyste náhodou potřebovali
pomoci, dejte mi vědět. Já už
vás spojím s těmi, kdo to na
rozdíl ode mě opravdu umí. 😊

Text: GEORGE J. PODZIMEK
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téma

VÝBOR
PRO PRÁCI
S VEŘEJNOSTÍ
MÁ VELKÉ
ÚKOLY
Text: JAN KEMR, předseda distriktního výboru pro PR

Zanedlouho uplyne rok mého nového působení
v čele PR výboru našeho distriktu. I proto mi
dovolte představit vám činnost tohoto výboru trochu
podrobněji. Odtajnit vám více z naší práce a hlavně
přiblížit, co užitečného pro vás připravujeme. Hlavní
mojí myšlenkou je pomoc klubům s jejich propagací
a zviditelněním směrem k veřejnosti. Velkou
výzvou se ukázalo být zlepšení komunikace mezi
jednotlivými kluby a naším PR výborem. Usilujeme
zejména o zvýšení povědomí o Rotary v Česku a na
Slovensku a především o šíření jeho dobrého jména.
CO SE JIŽ
POVEDLO?
Pro lepší prezentaci klubů ve svém okolí
i v celém distriktu a komunikaci klubů s PR
výborem se nám podařilo zavést ve většině
klubů novou funkci pro Public Relations
„PR a správa webu“. Sestavili jsme manuál
(ke stažení zde https://www.rotary2240.org/
clenska-sekce/ke-stazeni/pr-vybor/), který
obsahuje seznam doporučených činností
právě pro tuto klubovou činnost. Zavedení
této funkce bylo zásadní pro rozvoj dalších
aktivit směrem ke klubům.
V listopadu a prosinci minulého roku
jsme pro naše „styčné důstojníky“ uspořádali tři tematická školení, abychom je
seznámili s úlohami v rámci svého klubu
10

a urychlili tak komunikaci mezi klubem
a PR výborem. Vybírám několik témat,
která na školení zazněla. Práce s distriktním webem a dalšími online nástroji, Jak
zviditelnit svůj klub, Mezinárodní den Rotary, RGN a další.
V rámci celého distriktu jsme vytipovali důležité akce, které bychom chtěli více
podpořit a zpropagovat navenek. To bohužel v minulém roce, a prozatím i letošním,
u spousty z nich nelze vzhledem ke covidové situaci v ČR ani v SR aplikovat.
Pro naše současné potřeby využíváme
více nástroje pro PR. Především ty online.
A co konkrétně si pod názvem online nástroje představit? Především se jedná o samotný
web distriktu jako ten hlavní nástroj, kde

lze tvořit zajímavý obsah. Například pomocí
sekcí Zprávy z klubů, Naše projekty apod.
Spustili a nastavili jsme Google Business
(Moje firma na Googlu) téměř pro všechny
kluby. Tento nástroj významně zvýší povědomí o vašem klubu na Googlu. Jednoduše
ti, co se zajímají o Rotary nebo konkrétně o Rotary v dané oblasti a hledají přes
vyhledávač Google, dokážou velmi rychle
vyhledat váš klub jako součást výsledků
vyhledávání, zároveň i na Google Maps.
Spouští se PPC reklama (Google Ads a obsahová síť Sklik) pro zviditelnění jednotlivých klubů, jejich akcí i Rotary jako celku.
Samostatnou kapitolou online nástrojů
jsou sociální sítě. Intenzivněji pracujeme
s obsahem např. distriktní facebookové
stránky (https://www.facebook.com/
RotaryDistrict2240). Vybrané příspěvky
na Facebooku pravidelně sponzorujeme.
Snažíme se obsah lépe cílit na veřejnost.
V současné době probíhá úspěšná kampaň
o historii Rotary v Československu.
Dovolte mi zmínit pouze okrajově tematiku časopisu RGN. Podařilo se nastavit
mechanismy pro to, aby obsah, který je
pouze v časopise, nechyběl ani na našem
distriktním webu. Konkrétně se jedná např.
o Klubové zprávy a Projekty. Na tento obsah
pak lze velmi dobře aplikovat jednotlivé
online nástroje k jeho propagaci.
Jako součást nové komunikace klubu byly
vytvořeny roll upy dle aktuálního komunikačního standardu RI. Řada klubů roll up
již obdržela. Z dalších tiskovin odstartovaly
přípravy na klubový leták.

CO CHCEME,
ABY SE POVEDLO?
Jeden z hlavních cílů, kam tento kalendářní
rok směřujeme, je uspořádat Mezinárodní
den Rotary, prozatím v rámci našeho distriktu. Pro tento den bylo zvolen datum
6. 6. Hlavním důvodem není jen dobře
pamatovatelné datum, nicméně dne 6. 6.
1922, kdy již ve světě existovalo několik
Rotary klubů, byl oficiálně zaregistrován
Rotary International. Hlavní motto tohoto
dne by měla být výzva pro okolí „pojďme
společně dělat svět lepším, buďme inspirací ostatním”. Ukažme, že je to o dobrém pocitu a službě nad osobní zájem.
A co by každý klub mohl v tento den udělat? Nemusí to být nic honosného. Může
to být příprava jakékoliv i malé akce pro
ROTARY GOOD NEWS 2|2021

téma

PŘEDSTAVUJEME
PR VÝBOR
DISTRIKTU 2240
2021

„Do vedení výboru
mě přivedla moje
profesní zkušenost
s PR a online
marketingem.“
JAN KEMR
/předseda PR výboru – RC Praha – Staré Město/
čele PR výboru působím poměrně krátce. Není tomu ani jeden rok, co jsem
převzal tento post po Georgovi Podzimkovi.
Po definování PR konceptu s konkrétními cíli
pro náš distrikt následovalo sestavení týmu
pro činnost v PR výboru. Do vedení výboru mě
přivedla moje profesní zkušenost s PR a online
marketingem. Navíc jedním z hlavních impulzů
byla i moje stávající funkce Distriktního webmastera. Zároveň je to i výzva ukázat klubům, jak se
mohou lépe zviditelnit, více o sobě dát vědět.
V současné době jsem prezidentem klubu Praha
– Staré Město, jehož členem jsem od roku 2017.
Všechna tato činnost by nešla zvládat bez mé
drahé manželky a mých dvou samozřejmě nejhodnějších kluků sedmiletého Honzíka a pětiletého Ondry.

V

IGOR PATRÁŠ
/člen Výboru – RC Banská Bystrica/
oje meno je Igor Patráš sr. a ako je zrejmé
z pozdravu – mojím materským klubom je od
roku 2009 Rotary club Banská Bystrica. V klube som
si už prešiel viacerými pozíciami a momentálne
som pokladníkom a mám na starosti aj PR. Viac
o mne nájdete v ročenke D-2240 alebo na webovej
stránke D-2240. V RC BB, ale aj v iných organizáciách, som spoluorganizoval viacero projektov, PR
a charitatívnych akcií. Okrem toho vydávam od
roku 2000 aj branžový časopis Drevársky / Dřevařský magazín. Dlhoročné skúsenosti v oblasti PR
a motivácie sa snažím využiť aj v PR výbore D-2240.
Dobré a nasledovaniahodné rotariánske aktivity
treba vedieť zorganizovať, ale je potrebné, aby sa
o nich vedelo aj v komunite, pre ktorú sú určené.
Pozitívne príklady priťahujú a pomáhajú robiť svet
lepším. Medzi moje hobby patria rodinné výlety
do prírody a včelárenie.

M

GEORGE PODZIMEK
/člen Výboru – RC Praha – Staré Město/
sem George Jiří Podzimek, již 23. rokem
členem klubu Praha – Staré Město. V klubu jsem si prošel pozice sekretáře, prezidenta
i YEO, až jsem nakonec zakotvil jako dlouhodobý výkonný sekretář klubu. Na distriktní úrovni
jsem začal pracovat v roce 2005 a za tu dobu
jsem vedl například GSE program nebo Rotary
Good News. Výbor PR jsem vedl až do předminulého roku, kdy jsem předal žezlo Honzovi
Kemrovi a nyní jsem na pozici spojky mezi RGN
a Poradním výborem guvernéra. Také mám tu
čest se připravovat na roli guvernéra v roce
22/23. A když mi někdy zbude trochu volného
času, rád vás potkám na golfovém hřišti.

J

JAN MACHÁLEK
/člen Výboru – satelitní klub Praha City
Poděbrady Spa/
dravím všechny, jmenuji se Jan Machá-

Z lek a v PR výboru jsem z pověření DK
v Olomouci pro přípravu mezinárodního dne
Rotary. K Rotary jsem se dostal v roce 1991,
jsem zakládajícím členem RC Poděbrady a nyní
prezidentem satelitního klubu Praha City Poděbrady Spa. Moje práce je současně mým
koníčkem a společně s Rotary a mojí rodinou
se vše vzájemně prolíná.
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téma
„Přikládám své
zkušenosti se
správou profilu
RAC Most na
sociálních sítích
a mohu nabídnout
vhled do dění.“
JAKUB MACHOVEC
/člen Výboru – RAC Most/
sem Jakub Machovec, člen RAC Most
a od loňského roku také člen PR výboru
Distriktu 2240. Motivem mého vstupu bylo větší
zapojení se do dění v distriktu spolu s tím, že
mohu kdykoliv přiložit ruku k dílu. Přikládám
i své zkušenosti se správou profilu RAC Most
na sociálních sítích a mohu nabídnout vhled
do dění. V rámci PR výboru se starám o korekturu zpráv a projektů z klubů, aktualizací
sekce Absolventi programů a naposledy jsem
se podílel na zviditelnění všech klubů na platformě Google.

J

PROČ
ŠKOLÍME?

STANISLAV SRNKA
/člen Výboru – čestný člen
RC Praha – Staré Město/
menuji se Standa Srnka a v PR výboru
mám na starosti vizuální styl našeho distriktu. V oblasti reklamní a marketingové komunikace pracuji 28 let, v Rotary jsem od roku
2003. V loňském roce se nám podařilo vytvořit
pro náš distrikt vizuální styl dle stávajících
komunikačních standardů RI. V současné době
již 2/3 klubů má svůj roll up a probíhá příprava
leafletu. Veškeré materiály jsou v jednotném
stylu. Cílem našeho snažení je, aby všechny
kluby v našem distriktu měly kvalitní materiály, které budou prezentovat informace o nás
a o našich aktivitách. Chtěl bych poděkovat
všem členům klubů, kteří se mnou komunikují
a pomáhají mi v realizaci inovativních komunikačních materiálů.

J

FRANTIŠEK KORNAJ
/člen Výboru – RC Spišská Nová Ves/
ilí priatelia, som František Kornaj a už 10 rokov som hrdý rotarián, ako aj dvojnásovný
pastprezident RC SNV. Od vstupu do Rotary, pôsobím ako organizátor Reprezentačných plesov
Cestovateľov a priateľov Rotary s charitatívnymi
dražbami a spoluorganizátor Orientatiom meetingov III v Slovenskom raji. Popri aktívnej účasti
na množstve klubových akciíí a momentálne aj
ako člen Redakčnej rady RGN, DVVM a PR výboru,
vám rád kedykoľvek poradím, alebo sprostredkujem propagáciu aktivít vašich, alebo vášho klubu.

M
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veřejnost nebo přednáška, návštěva školy
apod. Zkrátka taková činnost, kde o sobě
dá klub aspoň trochu vědět.
Rádi bychom se dále věnovali jednotlivým
online nástrojům. V oblasti sociálních sítí
chceme klubům pomoci s jejich FB stránkami a využít tohoto potenciálu pro oslovení
nových členů. Chceme pomoci k propojení
jednotlivých klubů s hlavní facebookovou
stránkou distriktu. Založili jsme distriktní
YouTube kanál, kde chceme umisťovat zajímavá videa a dále je propagovat.
Z klubových tiskovin nyní připravujeme
leták, který by měl být informativním materiálem o klubu a Rotary obecně. Cílem je
ujednotit vizuální styl dle aktuálních komunikačních standardů RI. Všechny kluby budou mít leták v jednotném vizuálním stylu,
který bude obsahovat mimo jiné informace
o projektech klubu, o členech klubu a klubové kontaktní informace. Leták je určen
především k prezentaci klubu a distriktu
pro širokou veřejnost.
V oblasti vzdělávání jsou to pak již započatá pravidelná měsíční školení.

Významnou činností našeho PR výboru je
pořádání pravidelných školení. Víme, že
bez pravidelného vzdělávání členů klubů
a komunikace s nimi je velmi obtížné dělat
jakékoliv posuny v oblasti PR.
Zvolili jsme model pravidelných školení
jednou měsíčně. Každé školení má vždy
svoje nosné téma. Březnové školení se neslo
v duchu sociálních sítí a práce s nimi. Každé
školení vždy obsahuje např. medailonek o PR
aktivitách ve vybraném klubu. Je zřejmé, že
se tímto způsobem snažíme ukázat, jaké PR
aktivity vybraný klub generuje, a inspirovat
tak ostatní kluby. Stejný princip je použit
i u tematického bloku Den Rotary, kde se
snažíme ukázat, jak by tento den mohl vypadat opět u předem vybraného klubu.
Cílem tematických školení je především
předat informace do jednotlivých klubů
prostřednictvím členů s funkcí PR a správa
webu. Právě pro tyto činovníky jsou školení primárně určena, aby mohli aplikovat
ve svých klubech informace a zkušenosti,
které získali.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem kolegům z PR výboru za jejich nadšení, skvělou
a obětavou práci. Děkuji vám.
ROTARY GOOD NEWS 2|2021

PROČ SE
GLOBÁLNÍ
ZNAČKA
ROTARY
TÝKÁ I VÁS

Text: LIZ THIAM, specialistka na mezinárodní značku Rotary,
překlad: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

Jako specialista na značku Rotary, resp. marketing,
vidím loga Rotary všude. Dalo by se říci, že je to
nemoc z povolání. Dokonce i moje děti vidí značky
Rotary všude, kam jdeme. Samozřejmě, když jsem
se loni zúčastnila místní akce Rotary v mém rodném
městě, padla mi do oka loga Rotary všude – ale ne
tak, jak jsem očekávala.
ejprve jsem byla nadšená, když
jsem uviděla logo klubu na banneru vítajícím účastníky. Ale
pak jsem viděla další transparent, který znázorňoval rotariánské kolo jako
palačinku. Uvnitř stanu klub pověsil další
banner, na kterém bylo vidět staré dávno
nepoužívané kolo Rotary. Členové klubu,
kteří nás všechny vítali, měli na sobě trička se starým logem, ale rozdávali brožury
s novým logem klubu. Existovalo tam tedy
pět různých způsobů propagace klubu, každý
s jiným logem Rotary. Bylo to matoucí.

N

ZMATENÍ ZÁKAZNÍCI
Pokud se logo klubu nepoužívá správně,
může to vést ke zmatku a nedůvěře. V roce
2012 společnost Coca-Cola během vánoční sezony dočasně nahradila ikonickou
červenou plechovku bílými plechovkami,
zobrazujícími lední medvědy. Ale brzy poté
je museli odstranit z regálů, protože obROTARY GOOD NEWS 2|2021

chodníci i zákazníci byli zmatení. Plechovky
vypadaly příliš podobně jako plechovky Diet
Coke a spotřebitelé je nechtěli. Tento příklad
jasně ukazuje, co se stane, když změníte
logo. Samotná změna barvy plechovky způsobila u zákazníků podráždění. Produktu
už nevěřili. A to ovlivňuje značku.

ZTRÁTA DŮVĚRY
– NEJHORŠÍ SCÉNÁŘ
PRO ZNAČKU
Nyní si představte, že by každý Rotary klub,
Rotaract a Interact měl své vlastní logo. Jak
si mají lidé být jisti, kterému Rotary klubu
mohou důvěřovat, s čistým svědomím do
něho vstoupit nebo mu darovat peníze?
Když Rotary klub změní logo, například
přeměnou rotariánského kola na palačinku,
změní písmo nebo přidá další barvy, oslabí
tím naši globální značku. A to může mít
negativní dopad na nábor nových členů,
získání důvěry dárců, na získávání dobro-

volníků k práci na našich servisních projektech a dokonce na získávání partnerů pro
naši organizaci. Stará značka říká veřejnosti,
že klub je zastaralý, nekonzistentní, vysílá
nejasné signály o tom, kdo jsme.

SILNÉ DÍKY JEDINEČNOSTI
Studie ukazují, že důsledné používání jednotného loga posiluje důvěru v organizaci
a stupeň povědomí. Není to právě to, co
všichni pro Rotary chceme – být důvěryhodnou organizací v našich komunitách? V příštím roce zde budeme diskutovat mnohem
více o značce a správném používání loga
Rotary. Byli bychom rádi, kdybyste s námi
spolupracovali na budování silného hnutí Rotary, protože silné Rotary, jedinečné,
důvěryhodné a jednotné, přesto rozmanité,
má mnohem větší šanci přitáhnout členy,
dárce, dobrovolníky a partnery. Brzy o tom
hodně uslyšíte od našich regionálních lídrů
a vedení distriktů.

JE VAŠE KLUBOVÉ LOGO
AKTUÁLNÍ?
Pomoci může, když se podíváte na své klubové logo. Stojí název vašeho klubu vedle
loga Rotary nebo Rotaractu? Používáte
správnou rotariánskou paletu barev? Je rotariánské kolo jasně viditelné, bez dalších
grafických nebo designových prvků? Pokud
ne, pak je možná čas logo aktualizovat. Je to
snadné: navštivte Brand Center a začněte.
13
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JAK
KOMUNIKUJE
VLAJKOVÁ
LOĎ?
Text: JAROMÍR BARÁK, Rotary klub Třebíč,
ředitel Rotary Youth Exchange Czechia & Slovakia, z.ú.

Programy výměny mládeže jsou dlouhodobě
považovány za vlajkovou loď našeho distriktu.
Public Relations (s často používanou zkratkou
PR), anglický výraz volně překládaný jako
„vztahy s veřejností“, jsou samozřejmě velmi
důležité i pro nás. Prezentace naší činnosti
a obousměrná komunikace s českými
a slovenskými studenty zajímajícími se o naše
programy, s jejich rodiči, školami, zahraničními
studenty, distrikty a multidistrikty, tedy
vnější komunikace, je pro nás podstatná. Ale
ještě důležitější je pro nás „vnitřní PR“, tedy
komunikace s jednotlivými Rotary kluby našeho
distriktu, jejichž účast na realizaci výměnných
programů je zásadní.

SETKÁNÍ TVÁŘÍ V TVÁŘ
JSOU NENAHRADITELNÁ
Každý rok o třetím zářijovém víkendu v některém městě v blízkosti česko-slovenských
hranic s pomocí místního Rotary klubu organizujeme Orientation Meeting pro přijíž14

dějící zahraniční studenty. Tedy, přesněji
řečeno, organizovali jsme, a já pevně věřím,
že se v postcovidové době k této tradici velmi rychle vrátíme. Součástí tohoto mítinku
bývá i paralelní setkání s klubovými YEO,
tedy vedoucími Služby mládeži v jednotlivých Rotary klubech. Účast bývá vysoká,
YEOvé, kteří jsou z většiny ve svých funkcích po mnoho let, jsou velmi rádi, že se
opět po roce uvidí, a vedle oficiálních školení si mohou vyměňovat svoje zkušenosti
i v rámci méně oficiálního teambuildingu.
Další setkání, tentokrát pouze na republikové úrovni, bývá tradičně v lednu.

SHAREPOINT, TEAMS,
ONEDRIVE A DALŠÍ
Už před několika lety se nám podařilo pro výměnu
mládeže získat od Microsoftu sponzorský dar – několik desítek licencí Office 365. Každému klubovému
YEO jsme zřídili účet, jehož prostřednictvím může
využívat online nejenom standardní aplikace, jako
je Word, Excel, Power Point, Outlook a další, ale
i aplikace určené pro týmovou spolupráci – SharePoint, TEAMS a OneDrive. Právě pomocí těchto
aplikací se snažíme co nejvíce ulehčit klubům administrativní práci spojenou s přípravou přihlášek
studentů na výměny, podkladů pro získání víz pro
zahraniční studenty a dalších dokumentů. Naším
cílem je digitalizovat vše, co je možné, nezatěžovat
kluby zbytečným papírováním tak, aby se mohly
soustředit především na péči o studenty a přímý
kontakt s nimi.
V probíhající pandemii se ukázala další velká
výhoda naší snahy přesunout co nejvíce informací
do online prostoru a komunikovat s kluby tímto
způsobem. Tradiční setkání YEOů loni v září proběhlo formou videokonference v TEAMSech, stejným
způsobem jsme následně zorganizovali i informační
setkání pro zájemce o roční výměny a jejich rodiče
a distriktní výběrové řízení.

Kvalitními vztahy s veřejností týkajícími
se programů výměny mládeže výrazným
způsobem přispíváme k širokému povědomí
o činnosti našeho Rotary distriktu nejenom
v Česku a na Slovensku, ale i po celém světě.
Mnoha studentům pomáháme splnit jejich
sny o studiu v zahraničí, které výrazným
způsobem posílí jejich osobnostní a později
i profesní vývoj. Významná část studentů
s námi spolupracuje po návratu z výměny,
z některých se stávají postupně i členové
našich Rotary klubů. Stejně tak i někteří
rodiče těchto studentů poté, co se seznámí
s našimi výměnnými programy.
ROTARY GOOD NEWS 2|2021

WEB? WEB!
Základem pro efektivní vnější komunikaci jsou atraktivní a aktuální webové stránky. Abychom mohli těmto
požadavkům vyhovět, už v roce 2015 jsme začali provozovat web, specializovaný na naše výměnné programy.
Vedle základních informací o Rotary, našem distriktu
a výměnných programech jsou jeho nejobsáhlejší částí
konkrétní zážitky studentů, kteří se zúčastnili ročních
výměn, letních táborů a rodinných výměn. Především
u ročního programu se nám podařilo naše outboundy
motivovat k tomu, že píšou i svoje vlastní blogy, a my
můžeme jejich zážitky sdílet téměř online už v době,
kdy jsou v zahraničí. Takovéto příspěvky jsou velmi
atraktivní především pro budoucí účastníky našich programů. Stejně tak jsou zajímavé pro rodiny, které se
zajímají o hostování zahraničních studentů, zkušenosti
těch, kteří jsou ochotni se o ně podělit.
Součástí webu jsou i přihlašovací formuláře na
krátkodobé i dlouhodobé výměny. Zájemce vyplní
základní formulář, registruje se na náš web, následnou automatizovanou komunikací dostane další
informace, a pokud ho náš program skutečně zaujme, sdělí nám o sobě podrobnější informace včetně
motivace, proč se chce některého z našich programů zúčastnit. Tyto informace se opět automaticky
zapíšou do seznamů na SharePointu a jsou sdíleny
v TEAMSech, kde jsou studenti přiřazeni ke klubu
nejbližšímu jejich bydlišti, který s nimi následně
začne komunikovat. Pokud se klub rozhodne, že
zájemce zařadí do výběrového řízení, začneme s nimi
komunikovat i my z distriktní úrovně.
Na web se mohou registrovat i kluboví YEO, rotariáni,
rodiče studentů a další zájemci o informace o našich
výměnných programech. Každý registrovaný, kterých
je v současné době víc než 800, dostává automaticky
e-mailem informace o všech novinkách, které se na
webu objeví. Pro vybrané skupiny registrovaných máme
na webu sekce, které jsou přístupné pouze po přihlášení.
Tímto způsobem komunikujeme především s kandidáty
na dlouhodobou výměnu, kteří tak mají k dispozici na
jednom místě přehledné informace a pokyny k vyplnění
přihlášky a přípravu dalších nezbytných dokumentů.
Zvláštní sekci máme i pro hostitelské rodiny.

I ZAHRANIČNÍ STUDENTI
A DISTRIKTY POTŘEBUJÍ
INFORMACE
Naše partnerské distrikty v zahraničí a studenti,
které k nám na výměnu posílají, o nás potřebují vědět co nejvíce. Proto jsme vytvořili i webové
stránky v angličtině, kde jsou poměrně podrobné
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informace o našem distriktu, Česku a Slovensku,
a samozřejmě i zážitky studentů, kteří u nás výměnu již absolvovali. I tyto stránky mají sekce pro
registrované, jejichž prostřednictvím komunikujeme
především se zahraničními studenty při přípravě
jejich pobytu v našem distriktu. Studenti po příletu jejich prostřednictvím též vyplňují pravidelné
reporty a žádosti o cestování.

pravují, tak i s těmi, kteří se jí právě účastní. Celkem
je jich tedy 320. Nejenom vzhledem k tomu, že dnešní
mládež už na e-maily příliš nereaguje, už mnoho let
vše řešíme prostřednictvím facebookových skupin.
Máme oddělené skupiny pro současné i budoucí outboundy a inboundy, máme i specializovanou skupinu
pro veřejnost. Vše, co je třeba studentům aktuálně
sdělit, či co oni chtějí sdělit nám, se uveřejněním
ve skupině dostane ke všem současně a mnohem
spolehlivěji než posíláním e-mailů.

FACEBOOK
Podstatou efektivního Public Relations je obousměrná komunikace. Je třeba nejenom prezentovat to, co děláme, ale i získávat zpětnou vazbu.
K tomu jsou nejvhodnější sociální sítě, my nejvíce
využíváme Facebook. Naše facebooková stránka
„Studium v zahraničí: Rotary Youth Exchange Czechia & Slovakia“ má více než 6 000 fanoušků jak
z Česka a Slovenska, tak i ze zahraničí. Na této
stránce pravidelně uveřejňujeme novinky z našich
webů, fotografie z našich akcí a sdílíme příspěvky
našich studentů či zahraničních partnerů.
V posledních letech do zahraničí vysíláme průměrně 80 studentů, stejný počet jich hostíme. Především
v jarních měsících každého roku tak komunikujeme
současně jak s těmi studenty, kteří se na výměnu při-

INSTAGRAM, YOUTUBE, TWITTER
A DALŠÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Pro „dnešní mládež“, tedy studenty ve věku 15–18
let, kteří jsou naší cílovou skupinou, už Facebook
ztrácí na atraktivnosti. Přecházejí tedy na další
sociální sítě, a my, pokud chceme efektivně komunikovat, musíme dělat to stejné. Proto máme
vlastní profily i na Instagramu, kde bývá největší odezva na naše zajímavé fotky a krátká videa,
a na Twitteru, který má větší dosah spíš v zahraničí.
Profil máme i na YouTube, kde uveřejňujeme videa
a sdílíme videopříspěvky našich studentů. V menší
míře využíváme Pinterest, zvažujeme TikTok, kam
se přesouvají hlavně ti nejmladší.
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VÝSLEDKY
PRŮZKUMU
UŽITÍ
ČASOPISU
ROTARY
GOOD NEWS

JSTE SPOKOJEN S TÍM, ŽE SI PŘEDPLÁCÍTE
ROTARY GOOD NEWS?

Přinášíme podrobné výsledky
listopadové ankety mezi čtenáři
Rotary Good News.

14,4 %

40,7 %

13,9 %

3,3 %
Naprosto
souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

JAKÝ PODÍL ČASU VYHRAZENÉHO
NA ČTENÍ VÁM V PRŮMĚRU ZABÍRÁ
ČTENÍ ROTARY GOOD NEWS?
29,6 %

32,1 %

16,5 %

7,4 %

Region

Název
časopisu

Odesláno
dotazů

Obdrženo
odpovědí

Podíl
odpovídajících

Evropa/Afrika

Rotary Good News

1974

286

0.145

ZÁJEM O ČTENÍ
ČTETE ROTARY GOOD NEWS BĚŽNĚ?

1–10 minut

11–20 minut

21–30 minut

24 %

31–60 minut

Více než
hodinu

KDYŽ VÁM PŘIJDE VÁŠ VÝTISK ROTARY
GOOD NEWS (ELEKTRONICKÝ NEBO TIŠTĚNÝ),
DÁVÁTE JEHO PŘEČTENÍ PŘEDNOST PŘED
OSTATNÍMI PUBLIKACEMI?
25,3 %

Ano, je první na řadě

8%
Ano, od začátku
do konce
Ano, alespoň
několik článků
Ne

42,1 %

Napřed si přečtu
pár jiných
Čtu si v něm
až nakonec
Nedostávám jiné
publikace

57,3 %

6,6 %

10,8 %

PROČ ROTARY GOOD NEWS NEČTETE?
Články nebo příběhy
mě nezajímají

67 %

16

Nemám na čtení
dost času

15

12

ROTARY GOOD NEWS 2|2021

téma
ÚPRAVA A OBSAH ČASOPISU
PROSÍME, OHODNOŤTE POMĚREM VÝZNAMNOSTI
JEDNOTLIVÉ VLASTNOSTI ROTARY GOOD NEWS
výborné

dobré

%

průměrné

špatné

hrozné

62,1

11

PROSÍME, VYJÁDŘETE
STUPEŇ VAŠEHO SOUHLASU
S NÁSLEDUJÍCÍMI VÝROKY:

23,8

2,6 0,4

ČASOPIS POSILUJE MŮJ VZTAH K ROTARY
50 %

Text
30,1

53,7

15,3

0,9
32 %

Fotografie
7

31

48,5

10,5 3,1

Představení
lidí

14 %
19,1

60,4

18,3 1,7 0,4

Úprava
a uspořádání
34,6

47,4

15,4

2,6

Snadnost
čtení

4%
Naprosto
souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

ČASOPIS MI POMÁHÁ LÉPE ROZUMĚT ROTARY
60 %
41,2

43,9

12,7 1,8 0,4

Obálky

PROSÍM, OHODNOŤTE ÚROVEŇ VZTAHU
OBSAHU ROTARY GOOD NEWS K VAŠIM
ZKUŠENOSTEM Z ROTARY A Z VAŠEHO
OSOBNÍHO ŽIVOTA
%

20,3

61,2

25,2 %

11,4 %
16,3

3,3 %

2,2

Zkušenost
z Rotary

Naprosto
souhlasím
12,2

42,4

34,9

8,3 2,2

Osobní
zkušenost

1. NOVINKY, INFORMACE
A RADY TÝKAJÍCÍ SE ROTARY
54,9 %

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

FORMÁT PRODUKCE ČASOPISU
DÁVÁTE PŘEDNOST ČTENÍ KNIH A ČASOPISŮ
V TIŠTĚNÉ, NEBO ELEKTRONICKÉ FORMĚ?
Tištěná
Elektronická

KTERÉ ZÁLEŽITOSTI BY MĚLY BÝT
PODLE VÁS VÝZNAMNĚJI ZASTOUPENÉ
V OBSAHU ROTARY GOOD NEWS:

Spíše souhlasím

20 %

2. PŘIBLÍŽENÍ PROBLÉMŮ, S NIMIŽ
SE LIDÉ SETKÁVAJÍ, JEJICH PŘÍČIN
A KOMU BYLO POMOŽENO
48,1 %

47,2 %

39,5 %

5,6 %
Více

Odpovídající

Méně
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4,7 %
Více

Odpovídající

80 %

Méně
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PRE ZÁZNAM

Prežívanie
vlastných
snov
Prezident-elect Shekhar Mehta nemá obavy
z veľkých plánov. S podporou svojho tímu
ich hodlá premeniť na skutočnosť.

Preklad: IVAN BELAN, PDG,
foto: SEPHI BERGERSON
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Počas hodinového rozhovoru pre časopis
Rotary Shekhar Mehta spomenul snívanie
najmenej desaťkrát. Sny o zahojení zlomených sŕdc. O vyhladení detskej obrny zo sveta.
O dosiahnutí 95percentnej gramotnosti do
roku 2026 v Indii, v krajine, kde 1 zo 4 ľudí
nevie čítať.
„Sny musia byť dostatočne veľké, aby
mali ľudia motiváciu ich dosiahnuť,“ hovorí. „Gándhí raz povedal, že ak nájdete cieľ,
prídete aj na spôsob ako ho dosiahnuť. Tak
to bolo po celý môj rotariánsky život“.
Mehta vyrastal v rodine, kde služba ľuďom
bola hlboko zakorenená – obaja jeho rodičia
boli členmi Lions Clubs International. Už
od útleho veku videl prínos práce servisných
organizácií, preto bez váhania súhlasil, keď
ho jeho priateľ Chittaranjan Choudhury
oslovil s ponukou vstúpiť do Rotary. Hoci
mal Mehta v tom čase iba 25 rokov, rýchlo
sa zorientoval a hneď dostával ďalšie úlohy
v rámci Rotary - jeho mottom bolo na každé

oslovenie odpovedať kladne. Mehta následne
zaangažoval ďalších, keďže vždy oceňoval
prínos členov tímu.
Tým dokazoval svoju schopnosť nielen snívať o veľkých veciach, ale ich aj urobiť. „Buď
som veci zrealizoval, alebo som mal na to
plán, inak by som do toho neangažoval druhých ľudí,“ hovorí. Je riaditeľom indickej pobočky Operation Eyesight Universal, bývalý
správca charitatívnej organizácie ShelterBox
(pomohol postaviť takmer 500 domov pre rodiny postihnuté tsunami v Indickom oceáne
v roku 2004), a tvorca programu na podporu
gramotnosti, ktorý sa dostal do tisícov škôl.
Počas tohto rozhovoru však nič z toho nespomenul a keď hovorí o úspechoch, vždy hovorí
skôr „my“ ako „ja“.
Jeho motto – Pomáhaj meniť životy – prirodzene naznačuje a informuje čo všetko robí.
Spolu s manželkou Rashi, ktorá sedela
vedľa neho, sa Shekhar Mehta v novembri
rozprával so šéfredaktorom časopisu Rotary Johnom Rezekom a redaktorkou Dianou
Schobergovou zo svojho domu v Kalkate, kde
je Shekhar členom Rotary klubu KalkataMahanagar. Hoci sa diskusia konala cez
Zoom a účastníkov delilo takmer 13 000 km,
Mehtovo posolstvo a nadšenie boli rovnako strhujúce a intenzívne, akoby boli všetci
spolu v kancelárii elect-prezidenta v budove
ústredia Rotary International v Evanstone.
Na konci všetci premýšľali o tom, aké veľké
a odvážne môžu byť naše sny.

Kedy ste si uvedomili, že v Rotary
môžete ako člen dosiahnuť významný
úspech?
Mal som krst ohňom. Mal som 25 rokov, keď
ma prijali do klubu potom, ako ma oslovil
môj priateľ. Prvý mesiac som dostal úlohu,
aby som vytvoril suvenírovú publikáciu na
získanie finančných prostriedkov prostredníctvom predaja reklám. Netušil som, ako
to urobiť. Ale požiadali ma a ja som povedal OK. Mnoho ľudí mi ponúklo pomoc
a napokon to dopadlo veľmi úspešne. Vyzbierali sme veľa peňazí a všetci povedali: „
Shekhar, dobrá práca!“ O tri mesiace neskôr
ma požiadali, aby som sa stal redaktorom
klubového bulletinu. Túto prácu som mal
nesmierne rád! Keby ma niekedy požiadali,
aby som vykonával nejakú prácu na klubovej úrovni, to by bola práca, ktorú by som
si vybral. Stanete sa nervovým centrom,
ROTARY GOOD NEWS 2|2021

ROTARY GOOD NEWS 2|2021

19

zo sveta

každá informácia prechádza cez vás. Viete,
čo sa deje v klube a práve vďaka tomu som
bol rýchlo v obraze.
Krátko nato sme zorganizovali podujatie
zamerané na distribúciu umelých končatín, kde sme poskytovali protézy ľuďom,
ktorí nemali nohy a dávali sme im ručne
zmajstrované trojkolky. Každý mal nejakú
úlohu. Mne pripadlo posudzovať, či má príjemca dostatočne silné ruky, aby šliapal do
pedálov. Takže ma dotyční chytili za
 ruku
a ja som ťahal.
Videl som prichádzať prvého človeka, no
nebola to chôdza, skôr plazenie sa. A keď
natiahol ruku a ja som mu podal svoju,
striasol som sa. Nechcel som sa dotknúť
jeho rúk, boli veľmi znečistené. Štvrtý človek bol malomocný, ale nemal som inú možnosť: musel som chytiť každého za ruku. Ale
pri siedmej alebo ôsmej ruke som zabudol
na svoje výhrady a myslel som na ich nepríjemnú situáciu. Myslím si, že vtedy som
sa stal rotariánom: začal som cítiť, ako sa
cítia ostatní.

Hľadali ste v Rotary vyššiu úroveň
zodpovednosti alebo si vyššie úrovne
zodpovednosti našli vás?
Nikdy som v Rotary nič nehľadal a nikdy
som na nič nepovedal nie. Toto stále hovorím ostatným - rotarián je dobrovoľník
a byť dobrovoľníkom znamená áno, chcem
niečo robiť. Aký ste to dobrovoľník, keď poviete nie?

Aká bola vaša reakcia, keď ste sa
dozvedeli, že sa stanete prezidentom
Rotary?
Okamžitá reakcia? Bolo to príjemné. Neskákal som od radosti ani nič podobné. Vždy,
keď čelím povinnostiam, považujem ich za
väčšiu príležitosť na vykonávanie služby.
Uvediem príklad. Keď ma nominovali na
post riaditeľa Rotary, pozvali ma na obrovské
oslavné podujatie venované blahoželaniam.
V Indii sú takéto podujatia veľmi časté. Prítomní hostia prednesú o vás chvály. Ja som
sa vtedy cítil rozpačito. Pomyslel som si, že
na to, aby som si zaslúžil takéto chválospevy, musím urobiť vskutku výnimočné veci.
V tú noc som teda spísal, čo by som chcel
dosiahnuť v nasledujúcich dvoch rokoch.
Pochádzam z krajiny, kde je príliš veľká núdza a nespočetne veľa možností ako pomôcť.
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A tak som asi do 4 ráno premýšľal nad tým,
že povedzme otvorím 50 očných nemocníc
v Indii, že zabezpečím 5 000 operácií srdca
pre deti. Jeden z bývalých prezidentov Indie,
A.P.J. Abdul Kalam, hovorieval, že sny nie
sú to, čo vidíte keď spíte, ale sny sú tie veci,
ktoré vám nedajú spať. V ten deň mi táto
jeho myšlienka živo zarezonovala.
Ľudia sa smiali tomu, čo plánujem dosiahnuť. Keď sa však snažíte urobiť niečo
mimoriadne, môžu sa vám smiať, ale vy
ste ten, kto sa zasmeje na konci. Rád vám
poviem, že veľa z týchto snov sa splnilo.

správa, že program sa realizuje vďaka Rotary. Vysielanie sleduje denne 100 miliónov
detí; 100 miliónov detí sa zoznamuje s Rotary a dozvedá sa, že Rotary je organizácia,
ktorá koná dobro vo svete.
Pôvodne sme plánovali spustiť tento
projekt za 5 a pol roka. No s COVID-19 sa
naskytla príležitosť, vláda mala záujem projekt podporiť a čo sa malo zrealizovať za 5
a pol roka, sme dokázali za 5 a pol týždňa.
Takže keď prízvukujem, že naša práca
môže mať dopad na celonárodnej úrovni,
viem, o čom hovorím. Rotary má takú silu.

Uvidíme počas vášho pôsobenia
vo funkcii prezidenta Rotary
exponenciálnu sériu snov?

Čím sa vyznačuje Rotary v Indii, a čo
z toho by si podľa vás mali osvojiť iné
časti rotariánskeho sveta?

Pochopiteľne. Ak sa tak nestane, hlboko
v duši si poviem, že som nebol hodný prezidentskej funkcie. Uvedomujem si tiež, že
keď som pôsobil na poste riaditeľa Rotary,
zameriaval som sa na Indiu. V pozícii prezidenta Rotary sa sústredím na svet a Rotary
nie je na celom svete rovnaké.
Sme organizácia stará 116 rokov, ktorá je
prítomná vo viac ako 200 krajinách a geografických oblastiach, združuje 1,2 milióna
vodcovských osobností - nielen rotariánov
ale vodcovských osobností - a na svojom
konte máme už takmer eradikáciu vírusového ochorenia. Musíme realizovať projekty,
ktoré majú dopad na národnej úrovni. Pochádzam z jednej z najľudnatejších krajín
na svete a práca, ktorú tu Rotary robí, má
významný dopad na celonárodnej úrovni.
Môže mať celonárodný dopad aj v Nepále,
som si toho vedomý. Rovnako tak aj v Bangladéši, v Pakistane. A vyhladenie detskej
obrny je úsilie, ktoré vedieme na celosvetovej úrovni, pričom detská obrna je dnes
endemická už iba v dvoch krajinách.
Rotary v Indii prišlo s nápadom zaviesť
vyučovanie cez televíziu pre žiakov základných škôl, jeden kanál pre každý ročník teda 3. ročník, kanál 3; 9. ročník, kanál 9.
Vyučovanie vysielané v TV sa riadi rovnakými osnovami ako prezenčné vyučovanie
v škole a na konci každej hodiny sa zobrazí

Myslite najskôr srdcom, nie rozumom. Spomeňte si na ľudí, ktorí prišli s myšlienkou
vyhladiť detskú obrnu - keby boli uvažovali čisto racionálne, nikdy by sme to nedokázali. Bol to šialený sen. Plánovali ste
niekedy niečo, čo by trvalo desaťročia? My
však máme odvahu snívať o niečom takom.
Musíme mať odvahu chopiť sa takýchto
projektov a byť pripravení podstúpiť riziko.
Z neúspechov vôbec nemám strach. Radšej
mám 10 snov, z ktorých do úspechu pretavím iba šesť, než by som sa zameral iba na
dva sny a v oboch uspel. Toto nie je hra na
percentá, tu ide o konanie dobra vo svete.
Snívajme vo veľkom.

Sledujte prejav Shekhara Mehtu
na svetovom kongrese na
rotary.org/ia2021

Čo by ste radi počas výkonu svojej
funkcie dosiahli?
Mám dva široké ciele. Po prvé, zvýšiť počet
členov na 1,3 milióna. Už 20 rokov máme 1,2
milióna členov. To sa musí zmeniť a návod
na to, ako to dosiahnuť nie je zložitý – stačí,
ak každý člen získa jedného nového člena.
Platí to pre každého z nás. Áno, aj pre mňa.
Pre mňa je nesmierne dôležitá služba.
Naša organizácia koná vo svete dobre tým,
že slúži ľuďom. V budúcom roku sa dôraz
bude klásť na posilnenie postavenia dievčat. Zaviazali sme sa vzdelávať všetky deti,
ale trochu viac sa zameriame na dievčatá. Zameriame sa na zabezpečenie toaliet
a všetkých ďalších hygienických zariadení.
Musíme mať na zreteli, že dievčatá sú zraniteľnejšie – častejšie sa stávajú obeťami
obchodovania s ľuďmi, najmä v oblasti
sexuálneho vykorisťovania a je preto nevyhnutné, aby sme ich chránili.
ROTARY GOOD NEWS 2|2021

Je rok príliš krátka doba na výkon
prezidentskej funkcie v Rotary?
Nemyslím si, že prezident urobí veľa
zmien v organizácii a domnievam sa, že to
ani nie je jeho úloha. Pozrime sa späť na
predchádzajúcich 10 rokov. Len s ťažkosťami by sme vedeli určiť, k akej udalosti
došlo v ktorom roku. V podstate je fajn, že to
neviete presne špecifikovať, pretože z toho
jasne vyplýva, že to celé nie je o prezidentovi, je to o organizácii. Prezident zohráva
významnú úlohu, ak inšpiruje 1,2 milióna
členov k ďalšiemu rastu a väčšej aktivite.

„Rotarián je
dobrovoľník a byť
dobrovoľníkom
znamená
deklarovanie
postoja, že
chcem niečo
urobiť.“

Je výkon funkcie prezidenta Rotary tou
najlepšou prácou v Rotary?
Funkcia prezidenta na klubovej úrovni je
tou najlepšou prácou v Rotary. Ako prezident klubu dokážete urobiť oveľa viac
a oveľa rýchlejším tempom ako prezident
RI. V klube máte možnosť osobne participovať na aktivitách.

Vymysleli ste si svoje motto sami?
Nie. U mňa je to vždy o tímovej práci. Rád si
vypočujem názory ostatných. V miestnosti
nás bolo asi 10. Moje motto skutočne odráža
moju filozofiu v Rotary. Chcel som, aby tam
bola služba, ale ľudia hovorili, že by to mala
byť výzva k akcii. Keď vykonávate služby,
meníte životy k lepšiemu. Motto teda je:
Pomáhaj meniť životy.

Čo bude podľa vás najväčšou výzvou?
Jedinou výzvou, ak vôbec, bude pandémia,
pretože mi môže brániť v stretávaní sa s ľuďmi. Milujem virtuálny svet, prináša nám
množstvo výhod. Ale Rotary je organizácia
pre ľudí. Ľudia sa musia s ľuďmi stretávať.
Efekt, ktorý môžem dosiahnuť pri osobnom stretnutí, je oveľa väčší, ako keď iba
odošlem správu. Prekonajme teda COVID
a stretnime sa spolu čo najskôr.

Uznávate, že existujú beznádejné
situácie?
Nie, nikdy. Nič nemôže byť beznádejnejšie
ako táto pandémia, no aj napriek tomu si
nájdeme cestu. Uvediem príklad. Náš klub
má 90 členov, ale počas pandémie sme na
minulom pravidelnom týždennom stretnutí
mali 2 400 ľudí. Bez pandémie by sa nám to
nestalo. Takže, beznádejná situácia? Nie,
v každej situácii nájdeme možnosti.
ROTARY GOOD NEWS 2|2021
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ze světa
JENNIFER JONES:
ROTARY INTERNATIONAL PRESIDENT NOMINEE
2022–2023

Získávejme
ty nejtalentovanější
dyž přemýšlíme o minulém roce,
cítí mnozí z nás, že na rok 2020
bychom nejraději zapomněli.
Snad s jednou výjimkou – byl to dobrý rok
pro ženy ve vedoucích pozicích, rok, kdy
rostl vliv žen. Jako první žena v historii
byla viceprezidentkou USA zvolena Kamala
Harris. O pár měsíců předtím si za svoji příští prezidentku zvolilo Rotary International
– jako první ženu po 115 letech své existence. A protože dobré věci obvykle přicházejí po trojicích, ukazuje se, že v zemích
vedených ženami se dařilo projít pandemií
s mnohem lepšími výsledky, s vyšší sociální soudržností a s menším počtem obětí
než v zemích vedených silnými mužskými
vůdci s převážně maskulinními vládami.
Jsem členkou RC Prague International
od roku 2012. Od té doby vnímám Rotary
jako svoji širší rodinu. Jsem hrdá na to,
že jsem členkou největšího, nejrůznorodějšího a také nejaktivnějšího klubu v RI
distriktu Česká republika a Slovenská
republika. Oproti dosud široce rozšířenému názoru, že členství v Rotary klubu
je výsadou bohatých bílých gentlemanů
v důchodcovském věku, má náš RC Prague
International 53 členů, z toho je 19 žen

K

a 34 mužů. Průměrný věk je 56 let. Naši
členové pocházejí z 16 národností. Jako
někdo, kdo se věnuje posílení vlivu žen,
jsem patřičně hrdá na to, že už tři ze šesti
bývalých prezidentů klubu byly ženy.
Rotary je globální sítí dobrovolníků
z řad vedoucích pracovníků, kteří se
rozhodli něco udělat s nejnaléhavějšími
humanitárními výzvami s cílem dosáhnout dlouhodobé nápravy. Rotary spojuje
1,2 milionu lidí ve více než 36 000 Rotary
klubech působících v téměř každém státě
světa. S jejich pomocí se daří zlepšovat
život jak v místech, kde působí, tak mezinárodně, ať už podporou osob v nouzi
v jejich vlastních komunitách, či společnou prací na osvobození celého světa od
dětské obrny.
Benke Aikell, vydavatel časopisu Czech
and Slovak Leaders, byl také dlouhá léta
členem téhož Rotary klubu. S radostí vám
proto níže nabízíme exkluzivní rozhovor,
který vedl s Jennifer Jones.
Jennifer Jones je členkou RC Winsdor-Roseland v kanadském Ontariu. Profesí
je zakladatelkou a prezidentkou společnosti Media Street Productions, Inc., která
působí již 25 let a je ve Winsdoru ceněna
za mediální činnost. V Rotary Jennifer
působila jako členka správní rady Nadace
Rotary, v RI již byla viceprezidentkou
a spolupředsedkyní výboru pro kampaň
za vymýcení dětské obrny známou pod
označením End Polio Now: Make History
Today, která probíhá v úzké spolupráci
s Nadací Billa a Melindy Gates. V kampani za vymýcení dětské obrny se jí jen
za jediný den podařilo na Floridě vybrat
od dárců 5,25 milionu dolarů.
LINDA STUCBARTOVA
RC Prague International
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současné pandemické době pokračuje Jennifer v organizování virtuálních sbírek na podporu zvládání
důsledků pandemie covid-19. Oslovováním
politiků, významných osobností a světových lídrů se jí daří upozorňovat na kampaně Rotary zaměřené na vymýcení nemocí,
podporu míru a zajišťování pitné vody nebo
sanitárních potřeb v rozvojových zemích.
Jako zkušená vypravěčka lidských příběhů
dokáže vyvolávat naději a motivuje rotariány
i jiné lidi k činnostem dotýkajícím se celého
světa. Významně se také podílela na formování nové tváře Rotary. Jennifer Jones získala
mnohá ocenění, včetně Ceny za nezištnou
službu (Service Above Self Award) a Uznání
za záslužnou činnost od RI, Mírové medaile
YMCA, medaile udílené k diamantovému výročí královny Alžběty a medaile Mírotvorce
roku udělované Univerzitou státu Wayne –
které se jí dostalo jako první občance Kanady.
Manželem Jennifer je rodinný lékař a rotarián Dr. Nick Krayacich. Mezi její záliby patří
cestování, cyklistika, golf a odpočinek na
rodinné chalupě.

V

Paní budoucí prezidentko RI, jaký je váš
názor na organizaci Rotary ve 21. století?
Kdykoli mluvím se členy Rotary a setkávám
se s nimi prostřednictvím aplikace Zoom, zjišťuji, že Rotary existuje bez ohledu na státní
hranice. Dnes se večer můžeme navzájem navštěvovat, nehledě na to, v které zemi světa
žijeme. Spojuje nás však citové pouto, kterým
je příslušnost k rodině Rotary. Uvědomujeme
si, že Rotary je tím pravým místem, kde se
mohou uplatnit schopní lidé s talentem ukazovat jiným cestu, vedení společnou vizí, že
lze dosáhnout změny k lepšímu. A tací jsou
ve všech skupinách, ať už je rozlišujeme podle
věku, pohlaví nebo sociálního zázemí. Rozdílnost, ale také rovnost a otevřenost se mají
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vždy zavádět shora; proto do naší organizace
rádi zveme nové lídry, abychom dosahovali
lepších výsledků, a také proto, že potřebujeme
stavět pevnější mosty k tomu, aby se všichni
mohli cítit váženou součástí našeho Rotary.

Posilovat vliv žen, jakož i přivádět do
Rotary mladé lidi si jako své úkoly Rotary
vytyčilo již před mnoha lety. Jak si vedeme?
Zvyšování počtu členů z obou uvedených
demografických kategorií je prioritním cílem, který si Rotary vytyčilo před pěti lety.
Ač se jedná o významnou prioritu, zvýšil
se za tu dobu celkový počet našich členů
v obou kategoriích jen o dvě procenta. To
je zanedbatelný růst. Proto je důležité, abychom se zaměřili na rychlejší růst v obou
skupinách. Je to prostě náš pracovní cíl.
Proč bychom se tedy neměli pokusit o získání podílu tam, kde je na to šance? Ale
zkusme se bavit o něčem více než o tomto
zjednodušeném pohledu na pohlaví a věk.

Jsem si jist, že se vás často ptají na to,
jak se cítíte jako první žena vybraná na
pozici RI prezidenta?
Jsem tím velmi nadšená, přináší mi to hodně osobního uspokojení a je to také velká
příležitost uplatnit svůj názor. Především
je ale třeba zdůraznit, že jsem byla vybrána
kvůli tomu, co umím, a ne proto, že jsem
žena. Myslím, že všichni musíme přemýšlet o tom, co můžeme udělat pro to, aby
se ženy a mladí lidé mohli ujímat vedení
naší organizace. To neznamená, že bych
nepovažovala za důležité, že jsem žena.
Myslím, že jde o příležitost, jak povzbudit
další z žen, které zajímá možnost uplatnit
se ve vedení naší organizace, což, jak věřím,
bude také inspirovat další a další, aby se
staly prezidentkami klubů a distriktními
guvernérkami. Vím, že už je jedna, co se
uchází o pozici prezidentky naší organizace někdy v budoucnu. Kdykoli vidíme, že
se můžeme někde uplatnit, vytváříme tím
příležitost i pro ostatní.

To proto chápete diverzitu podstatně
šířeji než z genderového pohledu?
Ráda bych přispěla k tomu, aby vznikaly rozdílné perspektivy. Když se u jednacího stolu
sejde více myšlenek, zvedá se tím úroveň
myšlení všech. Můžeme umožnit každému,
aby se v naší organizaci uplatnil. Dovolte mi
ROTARY GOOD NEWS 2|2021
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téma

„Kolik z vás nepotkalo
někoho ve věku 25 let,
který vám připadal
vyspělejší? A kolik
z vás nepotkalo
člověka ve věku 85 let,
který si vedl jako
mladík?“
sdílet s vámi jednu svou zkušenost z doby
před dvěma lety. Měla jsem příležitost působit jako moderátorka na Mezinárodním
shromáždění Rotary. Těm, kdo nevědí, oč
jde, snad stačí říct, že je to shromáždění, na
kterém se schází 536 distriktních guvernérů
a jejich partnerek, které se koná na jednom
místě s cílem umožnit jejich společnou přípravu. Jistě chápete, že mluvím o době, kdy
jsme se mohli ještě scházet osobně. Na těchto akcích se na přípravě každého distriktního guvernéra zvoleného na příští roční
období (říkáme jim DGE) podílí 40 mezinárodních školitelů. Když jsem sestavovala
tento tým školitelů, snažila jsem se o jeho
genderovou vyrovnanost. Samozřejmě jsem
při prohlížení seznamu uchazečů chtěla vybrat ty, kdo nejlépe vyhovují kvalifikačním
požadavkům. Na začátku jsem chtěla mít
genderovou paritu, ale nakonec se v celkovém výběru ocitlo jen 38 % žen. Bylo to sice
více než kdykoli dříve, ale nedosáhla jsem
tím svého původního cíle. Ale ač jsem toho
cíle nedosáhla, byla jsem spokojená s tím,
že jsem vybrala ty nejlepší a nejschopnější. Nakonec jsme se smířily s tím, že jsme
nedosáhly na 50 %, ale určitě jsme pokročily dále. Budeme se i dál snažit, abychom
k roku 2030 dosáhli zastoupení alespoň 30 %
žen na všech vedoucích pozicích v Rotary.
Já doufám, že se nám to podaří podstatně
dříve. My, ženy a mladí lidé v Rotary, si musíme uvědomovat, že rovnost příležitostí je
již skutečností, a proto musíme vystupovat
z řady a vyhledávat podobné příležitosti.
Pro nás všechny přišel čas porozhlédnout
se kolem a rozvíjet svůj talent, kdekoli je to
možné. Nejde ale jen o ženy a o mladé lidi,
týká se to i mužů. Chceme pro svoji organizaci najít ty nejlepší z nás. Jak jsem už řekla,
je třeba umožnit vznik různých perspektiv.
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Nemůžeme očekávat, že přispějeme k velkým změnám, když budeme všichni mluvit
stejně a sdílet tentýž náhled. Potřebujeme se
naučit, jak každého oslovit nabídkou jiných
způsobů myšlení nezávisle na tom, zda to
souvisí nebo nesouvisí s genderem.

Tak se teď posuňme od genderové
perspektivy k dalšímu klíčovému úkolu,
kterým je vyhledávání lidí z mladších
ročníků a jejich zapojování do Rotary.
Já věřím tomu, že musíme vyhledávat „mladé myslitele“. Kolik z vás nepotkalo někoho
ve věku 25 let, který vám připadal vyspělejší? A kolik z vás nepotkalo člověka ve věku
85 let, který si vedl jako mladík? To jsou ti
lidé, které bychom určitě chtěli mít ve své
organizaci. Ano, potřebujeme ty mladší,
abychom doplnili naše řady. Potřebujeme
mít někoho, kdo to po nás převezme. To je
důležité. Ale to, co také potřebujeme, je, aby
lidé přemýšleli jako mladí, ty, co s námi sdílí
pojetí pokroku, ale zároveň si váží našich
tradic, tedy toho, co z nás činí, kým jsme –
lidi užívající test čtyř otázek, ctící hodnoty
a sledující cíle Rotary. To je to, co platí stále,
to, co potřebujeme udržet, abychom zůstali
stejně významnou silou, jakou jsme.

My všichni víme, co za vámi stojí, čeho
jste dosáhla jak profesionálně, tak
v Rotary. Prozradíte nám, co pro vás
bylo tím rozhodujícím momentem a co
vás ovlivnilo?
Každý z nás má rodiče. Moji rodiče byli
úžasně schopní, pokud šlo o podporu mých
snů, a nikdy by nedopustili, abych si připouštěla, že bych mohla nedosáhnout toho, co
jsem si ve svých snech o budoucnosti předsevzala. Jako malá holka jsem měla spoustu
bláznivých nápadů. Chtěla jsem na našem
dvoře uspořádat karneval pro děcka a psíky,
vybírala jsem peníze pro nejrůznější organizace a dělala další věci. Rodiče mi nikdy
neřekli, že ten či onen nápad je špatný. Povzbuzujme nejen mladé lidi, ale lidi každého
věku, aby se nebáli svých nejdivočejších
snů. Rotary umožňuje ty nápady s někým
sdílet. Něco nás v klubu napadne a další
lidé mohou tu myšlenku přeměnit v činy.
V tom je kouzlo naší organizace.
V roce 1975, když jsem chodila do druhé
třídy, se konal první Mezinárodní den žen
pod záštitou OSN – poprvé byl formálně

slaven v Kanadě, kde jsme bydleli. Mamka mě poslala pro balíček materiálů, který
vláda připravila. Byly to všelijaké nálepky,
plakáty a letáky. Vzala jsem to s sebou do
naší třídy v rámci úkolu „přines něco a povídej o tom”. No, a tak se stalo, že já, holčina
ve věku osmi nebo devíti let, jsem povídala
o osvobození žen. Už si vlastně ani nepamatuji, o čem jsem tehdy mluvila, ale moc
se mi tehdy zalíbily ty oslnivě krásné možnosti, které se objevily díky tomu balíčku.
Moje tehdejší učitelka, paní Braithwaite,
mě poslala za učitelem osmého ročníku,
jmenoval se Hayes, o kterém věděla, že
se na to dívá jinak. Šla jsem chodbou se
svým balíčkem s podklady pro „přines něco
a povídej o tom”, abych mu mohla přednést
svoje sdělení. Učitelé ve sborovně se tehdy
určitě dobře bavili na účet holky, která s jiskrou v oku vykládá o tom, že ženám musí
být dána příležitost se uplatnit. O pár desetiletí později se mi to vrátilo, když jsem se
účastnila nahrávání televizní show slavné
Oprah Winfrey. Někteří z vás si mohou pamatovat na Gloriu Steinem, které se říkalo
„matka feminismu“. Sedmdesátiletá Gloria
Steinem tehdy moderátorce Oprah řekla:
„Vzaly jsme to za špatný konec.” Všechny
to ohromilo. A Gloria pokračovala: „Teprve
až to kyvadlo bude právě uprostřed a muži
i ženy se budou stejně věnovat péči o děti,
teprve pak dosáhneme skutečné rovnosti.”
Pomyslela jsem si, jak neuvěřitelné je, že
Gloria Steinem dokázala ve svém myšlení
dospět až k momentu, kdy si toto uvědomila. V mém Rotary klubu je několik žen,
které mne a další takové podporovaly.
Řada z nich působila na vysokých školách
a některé i ve vedení naší školy. Kdykoli
jsem tehdy coby mladá rotariánka mluvila
s těmito ženami, tvrdila jsem, že nejsem
feministka a že věřím v rovnost všech se
všemi. Zlobily se na mě, protože ony tak
tvrdě bojovaly za prostor pro ženy. Možná
i mnozí z vás musí v sobě něco překonat,
když vidíte někoho, jako jsem já v zasedací
místnosti Rady ředitelů RI; ale jak jsem už
řekla před chvílí, jsem tady ne jako žena,
ale jako vedoucí činitelka Rotary. Žijeme
v zajímavé době. Uvědomujeme si, že cesty
k úspěchu jsou nyní otevřené všem. Proto
se musíme poohlížet po těch nejlepších
a nejbystřejších mezi námi. Někdy to budou muži, jindy zase ženy.
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TOTO JE
NÁŠ AKČNÍ
PLÁN

NAŠE PRIORITY

CHCEME
VĚTŠÍ ZAPOJENÍ
ČLENŮ
Aktivní členství je naší prioritou

Co může udělat váš klub

Přejeme si, aby všichni ti, kdo se zapojují do činnosti
Rotary — naši členové a kdokoli další, který se k nám
připojí účastí na našich projektech — se mezi námi
cítili jako vítaní a užiteční díky svým zkušenostem,
nezávisle na tom, jestli s námi byli jen jeden den
nebo pět desetiletí. Víme, že tomu tak vždy není.
Přišel čas s tím něco udělat.

O ZPĚTNOU VAZBU OD TĚCH, KDO SE
S VÁMI ZAPOJUJÍ DO ČINNOSTI
ROTARY, A TAKÉ OD MÍSTNÍ KOMUNITY

Ptejme se těch, kdo s námi spolupracují, co od Rotary
očekávají a jak by chtěli být užiteční. To je způsob,
jakým si lidi pro spolupráci udržíme a oni se k nám
budou vracet.

„ZDRAVÍ” KLUBU A HLEDAT
NÁPRAVU TOHO, CO CHYBÍ NEBO
PŘEKÁŽÍ

Co pro to uděláme
Budeme hledat nové způsoby, jak poměřovat
aktivní spoluúčast a jak zlepšovat činnost
klubu.
Budeme nabízet nové možnosti a příležitosti,
poskytující více a s vyšší hodnotou.

ZAJÍMAT SE

POSOUDIT

VOLIT
PŘÍSTUPY VÍCE ZAMĚŘENÉ NA
AKTIVNÍ SPOLUPRÁCI

HLEDAT
NOVÉ ZPŮSOBY, JAK VŠECHNY
ZAPOJOVAT DO AKTIVIT KLUBU
A JEHO PROJEKTŮ

Budeme posilovat naše schopnosti vedení týmů
prostřednictvím spolupráce s organizacemi,
jako je Toastmasters International.
Budeme nabízet nové příležitosti k uplatnění
osobních a profesních zkušeností.

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

z domova

ROZHOVOR

A špionku
byste nepotřebovali?
Rozhovor s básníkem a spisovatelem Martinem Petiškou.
Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

Představ si Martine, že ses octl na mém
místě. Jak tě mám oslovit a zároveň
představit?
Jsi synem spisovatele Eduarda Petišky,
tedy „Martínkem“ malovaným Zdeňkem
Milerem a Helenou Zmatlíkovou, jsi „postavou“ z mnoha tatínkových knížek. Napsal
jsi více než osmdesát titulů. Poesii (např.
Můj Faust, Brandýský poutník, Srdečné pozdravy z Titanicu, Česká kniha mrtvých),
povídky (např. Vybraná tajemství profesora
Kesslera, Manžel z Marsu, Přízraky doktora
Frankensteina, Co mají vědět ženy, aby byly
milovány, Andělské vteřiny), romány (Prorok, Déšť, Chceš být král?), novely, psal jsi
divadelní hry (např. Tři japonské hry o lásce,
Podivuhodná událost v podivuhodné rodině,
Jeden mladý muž z Jerusaléma), rozhlasové
hry (Veliký diamant, Oblak a meč), psal jsi
eseje (Heraldické eseje), meditace (Slova do
ticha, s předmluvou Tomáše kardinála Špidlíka), aforismy (např. letošní titul z Karmelitánského nakladatelství 77 aforismů o víře),
psal jsi i pro děti (např. letošní knížka vydaná v Euromedii Pohádková maminka).

Přednášel jsi na univerzitách.
Spolupracoval s rozhlasem, televizí,
filmem. Vedl jsi velkou galerii, která
představila desítky umělců. Jsi
nakladatel. Po léta vydáváš Almanachy
českých šlechtických rodů, impozantní
genealogické dílo, největší svého
druhu, jaké v Čechách vzniklo. Z dějin
českého rotariánství prosvítá zpráva,
že jsi stál s družinou přátel u počátků
rotariánského tisku. Jak se na onu
„bájnou dobu“ díváš z nadhledu svých
letošních sedmdesátin?
Český rotariánský tisk se rodil v bouřlivé
době. V den mé brandýské schůzky s guvernérem Dobrou Zemanem zahřměla rána jak
při náletu. Během snídaně se nám zhroutil
strop. Řacha. Domov zšedl v ohlušivém tichu, tichu jako po bombardování. Prach,
prach. Na krok nebylo vidět. Oprášil jsem
se, zatelefonoval Dobrovi, že se sejdeme jinde, a odešel do „náhradní porodnice Rotary
Good News“, do restaurace Záložna. A tam
manželé Zemanovi se mnou vysnívali časopis. Žertovali jsme, že vedle nás se vznáší
neviditelná pamětní deska, připomíná budoucí Rotary Good News. S Dobrou vznikaly
dobré plány.
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Ta „bájná doba“ pouhým plánováním
neskončila…
Časopis se narodil. Shromáždil a dodnes
shromažďuje skvělé spolupracovníky.
Je majákem, který upozorňuje na cesty
k pomoci a naději. Byl jsem jeho prvním
šéfredaktorem. Napsal jsem pro něj eseje
nazvané The Art To Be A Rotarian. Knihy
mají své osudy: v jednom časopise vyšlo
svědectví holandského rotariána: četl mé
eseje a kvůli nim vstoupil do klubu. Vyšlo
šest mých rotariánských titulů: Rotariánské cesty, Rotariánské paprsky aj. Aforismy,
úvahy, verše. Vycházely i v překladech. Poslední, s unikátními snímky Svatopluka Jedličky, Tajemství jménem Rotary. Distrikt se
zviditelňoval, ke knížkám nám psali krásné
předmluvy guvernéři celosvětového Rotary.

Co se ti, z pohledu tvého „pokročilejšího
rotariánského jinošství“, na Rotary líbí?
Můj vzácný přítel, člen newyorské neurologické společnosti, primář Luděk Bareš, to
hezky vyjádřil, že se těší na schůzku Rotary, aby se zasmál. Dar, jaký Rotary nabízí,
působí jeho světový úspěch: Rotary dává
radost. Radost z času sdíleného s přáteli.
I radost, jaká se pojí s vědomím, že život
nemusí být marný. Setkání s rotariány bývala setkáními s „ideálními příbuznými“.
Ať jsem „člena rodu“ potkal v Praze, Banské Bystrici, v Petrohradě, ať měl domov
v Texasu, ve Florencii, v Austrálii. Mnoho
lidí je rotariány, jenže se o tom ještě nedozvěděli. Jsou příbuzní přes úsměvy, radost,
přes shodná měřítka, jaká poměřují vztah
k životu. Myšlenky Paula Harrise oslovují,
rozsvěcí svět.

Dozajista i ty ses setkal s malým
pochopením velkých myšlenek, pravda?
Kdysi mi řekla kamarádka, půvabná modelka: „A špionku byste nepotřebovali?“ Jako
„Bond girl“ chtěla plnit romantické úkoly.
Úkoly, jaké má Rotary, nejsou špionážní,
ale bývají výsostné, i když jsou nenápadné.
Úkoly, jaké kluby mají, nejsou romanticky
tajuplné. Romantické a vábivé ale zůstávají.
Jsou romantická zadání, která umí přesahovat život. Jsou výzvy, jaké nekončí.

Klaviatura, na které hraješ, je rozlehlá.
Zajímalo by mne, co sis z ní nyní vybral.
Na čem v roce svého jubilea pracuješ?
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Byl založený Institut Eduarda a Martina
Petišky. Zaměřuje se na připomínání a na
podporu hodnot, jaké bývají opomíjeny. Jenže když chybí, připravují člověka i společnost o harmonii. Pokud někoho z rotariánů
napadne, že vnímá současný stav společnosti podobně, rádi jej přivítáme a budeme podrobněji informovat. V podstatě jde
o jeden z „odstínů“ rotariánského života,
který se má pomocí Institutu podpořit. Ale
pracuji i na dalších literárních plánech. Jak
nakladatelských, tak i těch u psacího stolu
a u kamaráda počítače.

Potkal jsem spousty zajímavých lidí
a budu v pamětech mít i vzpomínku
na naše klubová setkávání, na „přítele
Baťu“, kterého jsem „střežíval“ v Praze
i ve Zlíně, na cestách, aby nespadl ze
schodů a neztratila se mu hůl... Jednou
při snídani ve Zlíně jsem mu pověděl,
že se chystá medaile na paměť mého
otce, a navrhl jsem mu, aby založil
rotariánskou Baťovu cenu. Řekl jsem
mu, jak se medaile vyrábí, a on, když si
mazal chleba, přikývl. A vida, Baťova
cena se už tolik let uděluje a já ji dostal
taky. A mám (dosud nepublikovanou)
předmluvu k jedné knížce, z redakčních
důvodů tehdy vypadla:
Rotary dává velkou příležitost pomáhat
těm, kteří potřebují pomoci. Dnes, krátce
před stým výročím založení Rotary Paulem Harrisem, vystupuje tato příležitost
pro každého rotariána obzvlášť zřetelně.
Právě o této velké příležitosti vyprávějí
texty obsažené v tomto souboru, který
oslovuje – jak zdůraznil světový prezident
Rotary International Jonathan Majiyagbe
z Nigerie – celé rotariánské společenství.
Úvahy Martina Petišky přinášejí
moudrá zamyšlení nad lidskými cestami
a jejich smyslem.
Rotariáni podávají svým přátelstvím
a svou harmonickou spoluprací příklad
těm, kteří usilují o ty hodnoty, jaké
pomáhají životu, pomáhají jeho naplnění
prací, radostí a nadějí.
Čeští rotariáni, kteří se po nedobrovolném přerušení své činnosti opět navracejí ke své tradici a ke slavné tradici
svého národa, mohou v úvahách tohoto
souboru nalézat výzvu a inspiraci.
V Torontě, 22. června 2004,
Tomáš Baťa

Můžeme se tedy těšit, že z tvé
klávesnice vzejde další počin?
Román, jaký mám rozepsaný, pokrývá
100 let jedné české rodiny. Začíná přípitkem
na Silvestra 1900, končí přípitkem na Silvestra 2000. Mezi dvěma cinknutími skleniček
bych rád na osudech jedné rodiny popsal
osudy českého národa během dvacátého
století. Jestli má někdo zajímavé rodinné
osudy a nechtěl by, aby se rozplynuly, rád
je poznám. Podobně jako jsem poznal tolik
příběhů v různých místech světa. Zachraňoval jsem je do stránek svých knížek. Píšu
tenhle román přes třicet let a stále cítím
nutnost ho přepisovat.

Nehodláš se o své bohaté životní
zkušenosti rozdělit se svými čtenáři?
Také píšu paměti. Vracím se v nich jako se
strojem času k tomu, za co jsem vděčný. Plánů bych měl pro každý ze žánrů, jakých jsem
se v životě dotkl, dost a dost. Ale to bych se
měl přestěhovat do místa, kde by nic nerušilo,
kde by byl jen klid, jen harmonie, pohoda.

Možná tě někdy ovládne i nostalgie.
Po mém tatínkovi byla astronomy nazvaná
planetka 145768 Petiska (1997 PT2). Mohu
se večer dívat ke hvězdám, o kterých jsem
v mládí psával, vzpomínám na ty, které jsem
měl rád. Nemohu se vypravit na asteroid
Petiska. Ale mohu nalézat harmonii v setkáních s přáteli. Posílám jim do dálek s pomocí
tohoto rozhovoru „rotarypozdravy". A děkuji
jim za tolik krásných setkání.
Potichu jsem se vytratil a zanechal přítele Martina, rotariána, básníka a filozofa,
svému rozjímání. Pevně věřím, že setkání
s věčným jinochem nebylo poslední.
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TOTO JE
NÁŠ AKČNÝ
PLÁN

z domova

NAŠA PRIORITA

ZVYŠUJEME
NAŠU SCHOPNOSŤ
PRISPÔSOBIŤ SA
Spájať sa a vykonávať službu
budeme po novom
Náš Akčný plán apeluje na nás, aby sme boli svižnejší,
pohotovejší a otvorenejší k novým nápadom. Pandémia
COVID-19 nám ukázala, že svet sa dokáže meniť rýchlo
– a spôsobom, na ktorý sa nie vždy môžeme pripraviť.
Ukázalo sa, že naši členovia sú odolní a každý
úspech či neúspech vnímajú ako skúsenosť na
poučenie sa, či príležitosť na inováciu. Dokážeme
správne vyvažovať staré a nové – a vytvárať tak
priestor na výkon našej činnosti, vznik a upevnenie
vzťahov a štruktúr, ktoré nás posunú vpred.

Čo budeme robiť
Využijeme technológie na intenzívnejšiu
komunikáciu a nadväzovanie vzťahov
a vytvoríme nové príležitosti na zapojenie
sa do činností.

Čo môže urobiť váš klub

VYTVORIŤ
FOND NA SKÚŠANIE NOVÝCH
NÁPADOV ALEBO AKTIVÍT

VYSKÚŠAŤ
NOVÝ PLÁN STRETNUTÍ, NOVÚ
LOKALITU ALEBO FORMÁT

PREHODNOTIŤ
SVOJU RIADIACU ŠTRUKTÚRU
A ZVÝŠIŤ TAK EFEKTIVITU

POZVAŤ
PORADCOV Z RADOV NEČLENOV,
KTORÍ PREDSTAVIA NOVÉ
PERSPEKTÍVY

Zohľadníme rôznorodé názory pri rozhodovaní
o budúcnosti Rotary.
Vytvoríme priestor a zabezpečíme zdroje
na podporu a testovanie nových nápadov.
Zlepšíme modely riadenia, štruktúry
a odborné postupy.

Chcete vedieť viac?
Akčný plán v plnom znení nájdete na rotary.org/actionplan.

LIBANON

Pomôcť, užiť si to
a zanechať stopu
Rok 2020 bol úplne iný, ako sme si ho všetci
predstavovali a už od jeho začiatku kládol celý svet
svojím obyvateľom pod nohy jedno poleno za druhým.
Inak to nebolo ani v Libanonskom Bejrúte, kde sa ľudia
museli moriť s politickou a ekonomickou krízou, covidom
a aby toho nebolo málo, 4. 8. sa k tomu pridal ešte jeden
z najväčších nenukleárnych výbuchov na svete.
Text: LUBICA HORVÁTHOVÁ, foto: EMIL MOAWAD, HALA GHSOUB

Z

obral život stovkám ľudí, zranil ich
tisíce a zničil ohromné množstvo budov a miest, ktoré mnohí nazývali
svojím domovom. No aj napriek tejto veľmi
nepriaznivej situácií, rotaracťáci a rotariáni
z celého sveta spojili svoje sily a dali sa
do práce pri realizácií množstva projektov
na pomoc domácim. Tu prichádzal na rad
pôvodne projekt Rotary Club Prague International, a následne už samostatne stojaca
nezisková organizácia – Disaster Aid Europe
(DAE). Jeden z jej hlavných zakladateľov –
Stuart Amesbury nečakal, a hneď 2 týždne
po výbuchu sa vybral do epicentra diania
zistiť, ako najlepšie vieme pomôcť, do čoho
sa zapojiť a ako čo možno najlepšie podporiť
a povzbudiť ľudí v Bejrúte.
Na začiatku decembra 2020 som mala to
šťastie pripojiť sa k Stuartovi, ktorý sa už
tretí krát vydal do Bejrútu. Bolo to presne
štyri mesiace po tejto nešťastnej udalosti
a aj napriek tomu, že do mnohých menších
obchodíkov, budov a miest sa postupne začal vracať život, bol tam ešte priestor na
množstvo práce. V batožine sme so sebou
okrem iného priniesli aj 2 filtračné systémy
na vodu (SkyHydrants), z ktorých jeden je
už nainštalovaný v nemocnici Rosary Sisters Hospital. Práve táto nemocnica bola
jedným z našich dvoch hlavných cieľov.
Nachádza sa necelých 800m od centra
výbuchu, počas ktorého bola kompletne
zničená, a v spolupráci s lokálnymi Rotary
a Rotaract klubmi sme sa rozhodli postarať sa o rekonštrukciu Jednotky Intenzívnej Starostlivosti a ako DAE sa zapojiť do
viacerých globálnych grantov.
Druhým naším, a najmä mojím cieľom,
bolo pomôcť a zapojiť sa do projektov s rotaROTARY GOOD NEWS 2|2021

racťákmi. Tí sa tesne pred mojím príchodom
dostali k zásielke siedmych ton darov, ktorá
im prišla od klubov z Bahreinu a my sme tri
dni rozbaľovali krabice. Triedili sme jedlo,
oblečenie, hračky a detské veci, kontrolovali
sme dátumy a balili krabice s jedlom pre
rodiny, ktoré to najviac potrebovali. Počas
mojej návštevy som mala možnosť niektoré
z balíčkov aj do rodín poroznášať a vidieť tú
radosť a vďaku priamo z prvej ruky. Úsmevy, ktoré sme na tvárach detí, či dospelých
vyčarovali, boli na nezaplatenie.
V priebehu môjho pobytu som sa mohla
zúčastniť aj viacerých Rotaract mítingov
a keďže priamo v Bejrúte je osem aktívnych
klubov, mohla som si vyberať. Bolo úžasné
vidieť a zažiť priateľskú atmosféru, odhodlanosť pomáhať, aktivitu mladých ľudí a ich
neúnavný pozitivizmus aj v týchto nároč-

ných časoch. Množstvo a rôznorodosť projektov bola jednoducho fascinujúca.
Aby ale celá moja cesta nebola iba o projektoch, práci a rozbaľovaní a balení krabíc,
moji dvaja starostliví sprievodcovia z Rotaractu – Emil a Hala, mi dopriali možnosť
aspoň v skratke spoznať niektoré krásy tejto dych berúcej krajiny. Nádherné kostoly
a stavby, výhľady na západy slnka, návšteva
prekrásnej jaskyne, paraglidingový zážitok,
či ochutnávky lahodných domácich jedál, aj
takto sa končila moja týždenná skúsenosť
s Libanonom.
So Stuartom sme mali spoločné motto:
„We're doing good by having fun and making a difference“. Už teraz sa neviem dočkať, aké ďalšie výnimočné spomienky si
vytvorím pri nasledujúcej návšteve tejto
prekrásnej krajiny plnej úžasných ľudí.

DISASTER AID EUROPE

Čeho všeho jsme spolu dosáhli
Rotary klub Prague International navštívil v rámci
svého projektu Disaster Aid Europe Bejrút již
třikrát. Účastníci s sebou dovezli solární lampy,
vodní filtry a finanční dary, aby místní kluby
mohly pomoci postiženým loňským výbuchem.
Společně s místními kluby zorganizovali projekt
na pomoc komunitní nemocnici Rosary Sisters
Hospital. Globální grant na rekonstrukci jednotky
intenzivní péče je již podaný u Nadace Rotary
a nyní se čeká na jeho odsouhlasení. Do projektu
jsou finančně zapojeny čtyři kluby z našeho distriktu (RCPI & Disaster Aid Europe, Žilina International, Bratislava International a Praha).

Hodnota Globálního grantu: 258,843 USD
DDF z distriktů: 78,590 USD
(stejná suma se žádá od TRF)
Kdo přispěl?
10 klubů v Libanonu, 20 klubů v Evropě (naše 4,
francouzké, německé, skandinávské), dva z USA,
11 distriktů a jejich DDF (Norsko, Finsko, Švédsko,
Německo, Rakousko, Francie, ČR a SR). Přispěli
také jednotlivci – sedm rotariánů, jeden Rotary
Action Group a Rotaract Lebanon.

Host klub: RC Zgharta Zawieh
International Sponsor Club: RC Prague Int.
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NECHTE SE INSPIROVAT
A MOTIVOVAT!

ROTARY
MULTI-ZONE
& INSTITUT
ŠKOLENÍ BUDOUCÍCH
GUVERNÉRŮ
14.–16. 9. 2021
INSTITUT
17.–19. 9. 2021
KONGRESOVÉ CENTRUM,
PRAHA

Chcete si vyslechnout inspirující slova našeho
Prezidenta RI Shekhara Mehty?
Dozvědět se novinky ze světa Rotary, které
klubové projekty mění životy?
Co obsahuje 7 oblastí zájmu naší Nadace Rotary
– Podpora životnímu prostředí?
Jak bude vypadat naše organizace v budoucnu?
Setkat se s starými známými a navázat nová
přátelství?
Přijďte si poslechnout lídry Rotary do
Kongresového centra v Praze!

SPOLEČNĚ S DISTRIKTEM 2240
POŘÁDAJÍ:
Ředitelka naší RI zóny 21 Katerina Kotsali-Papadimitriou
z Řecka (17 distriktů a 34 zemí ze střední a jižní Evropy, Turecka,
Řecka, východního Středomoří).
Ředitelka RI zóny 17 & 18 Virpi Honkala z Finska (36 distriktů
ze severní Evropy, Skandinávie, baltských zemí, Islandu a Polska).
Zvolený ředitel RI zóny 15&16, 20B, 13B (část) Urs Klemm
ze Švýcarska (27 distriktů z Německa, Lichtenštejnska, Švýcarska,
Holandska, D2130 a D2140 z Belgie).
K účasti na tomto třídenním programu Institutu zveme všechny rotariány,
rotarakťáky a přátele Rotary z více než 50 zemí a také z 25 distriktů
z Velké Británie a z 5 distriktů ze Španělska a Portugalska. Nechte se
inspirovat a motivovat! Zažijete semináře, živé debaty, poznáte
prezidenta RI Shekhara Mehtu, správce nadace RI Iana Riseleyho
a doufejme, že přijede též zvolená prezidentka RI Jennifer Jonesová.

info@prague2021.org | www.prague2021.org

z domova

ROTARY ALUMNI

Unikátní
možnosti
Jaroslav Fořt strávil rok 2012/2013
jako výměnný student na Floridě,
USA. Během výměny měl možnost
se aktivně zapojit do činnosti
různých Rotary klubů. To mu
dalo unikátní možnost srovnání
fungování Rotary u nás i v Americe.
Dále získal také možnost získat
vhled do toho, o čem Rotary
doopravdy je, na jakých základech
a hodnotách stojí a jakými principy
se řídí. Zjistil tak, jak v rámci
Rotary může být člověk prospěšný
společnosti a také čím může
členství v Rotary obohatit jeho.

P

o návratu do Česka Jarda cítil silnou
touhu nějak pokračovat v činnosti
v rámci Rotary. K tomu mu skvěle posloužila u nás výborně organizovaná síť bývalých výměnných studentů ROTEX a později také Rotaract.
V ROTEXu měl možnost se hned pár měsíců po návratu z výměny účastnit různých
akcí pořádaných pro výměnné studenty
v našem distriktu. Posléze je z velké části
pomáhal i organizovat, což mu dalo na
jeho tehdejší věk solidní organizační a komunikační dovednosti. Také mu to umožnilo přímý kontakt s výměnnými studenty,
kterým zase pomohly jeho čerstvé zkušenosti z výměny.
Již v Americe měl Jaroslav možnost poznat, že také existuje něco, čemu se říká
Rotaract, tedy jakési juniorní Rotary kluby.
Když tak rok po návratu z výměny nastouROTARY GOOD NEWS 2|2021

pil na univerzitu do Prahy, bylo jasnou volbou oslovit v jeho novém městě působící
Rotaract klub. A tak, jak postupně a zcela
přirozeně polevovala jeho aktivita v ROTEXu, stoupala jeho aktivita v Rotaractu, který mu nabídl skvělé možnosti, jak se dále
rozvíjet. Postupně se stal sekretářem, vice-

Rotary je teď
Jaroslavův
životní styl.
A všechno to začalo
na výměně!
prezidentem a dvakrát prezidentem Rotaract klubu Praha (v roce 2017/2018 a opět
v roce 2020/2021). Kromě nespočtu zajímavých klubových projektů a řízení klubu měl
rovněž možnost spoluřídit Rotaract na distriktní úrovni jako Sekretář a člen předsta-

venstva Rotaractu v distriktu. Rotaract mu
dal celou řadu velmi cenných soft skills
a mnohokrát také onen těžko popsatelný,
ale o to krásnější hřejivý pocit toho, že dokázal někomu účinně pomoci. Ale kdyby
měl jmenovat jednu jedinou věc, kterou
mu Rotary doposud dalo, tak jsou to přátelé na celý život.
To stejné může ostatně říct i o výměnném programu. Jen s tím rozdílem, že tito
přátelé nejsou v Praze, Brně ani v Košicích,
ale jsou na Floridě, Tchaj-wanu, v Brazílii
či Malajsii. Výměna mu dala novou perspektivu nahlížení na svět. Dala mu druhou
kulturu, se kterou může srovnávat tu svou.
Dala mu samostatnost a sebedůvěru v to,
že zvládne cokoliv, co mu život nachystá.
Stačí si vzpomenout, jak bezradně se cítil
na výměně v USA během prvního dne ve
škole a jaký úžasný rok z toho nakonec byl.
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ze světa
RYE

PROGRAM VÝMĚNY
MLÁDEŽE POZASTAVEN
DO 30. ČERVNA 2022
otary Youth Exchange mi velmi
leží na srdci. Jak asi víte, moje
žena Susanne a já jsme v minulých letech hostili více než 40 výměnných
studentů. Chci poděkovat činovníkům programu mládežnických výměn, hostitelským
rodinám a dalším dobrovolníkům. Společně
jsme pomohli mladým lidem budovat porozumění a poznání různých kultur, učit se nové
jazyky a navazovat trvalá přátelství po celém
světě. Abychom zajistili, že naše dědictví bude
pokračovat, musí stát tyto cenné zkušenosti
na bezpečných základech. Za tímto účelem
rada ředitelů RI pravidelně monitoruje dopad
pandemie COVID-19 po celém světě, aby zjistila, zda je bezpečné obnovit program výměn
mládeže pro školní rok 2021–22. Vzhledem
k přetrvávající nejistotě pandemických variant viru, nekonzistentním snahám o zmírnění
nemoci a celosvětové nerovnováze v přístupu
k vakcínám, se rada rozhodla pozastavit program výměny mládeže do 30. 6. 2022.
Rozhodnutí rady vycházelo z vědeckých
údajů, globálního zdravotního poradenství
a řady faktorů potřebných k zajištění bezpečných, nestranných a kvalitních informací.
Pečlivě byla zvážena také dostupnost mezinárodního cestování, přístup k lékařské péči
a pojistnému krytí, omezení a uzavírání škol,
potenciální finanční dopad na rodiny účastníků a na dobrovolníky Rotary. Vzhledem
k celosvětové nerovnováze přístupu k vakcíně
COVID-19 a finančnímu dopadu pandemie by
se mnoho oblastí světa nemohlo výměn v roce
2021 zúčastnit. Pokračovat pouze s omezeným
počtem zúčastněných zemí, které mají přístup
k vakcíně, by bylo v rozporu s hlavními hodnotami společenství Rotary, spočívajícími na
principu férovosti a spravedlnosti při začlenění různých skupin mládeže do programu.
Naše možnost osobně se setkávat je nyní
omezená, ale víme, že Rotary vždy otevírá
nové příležitosti. Nyní nastal čas přípravy. Až
bude pandemie za námi, rotariánský program
výměny mládeže se vrátí a bude silnější než
dříve. Bude dál sloužit světové společnosti,
která se bude chtít znovu k němu připojit.

R

HOLGER KNACK,
přeložil: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
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OUTBOUNDS

CESTA ZÁPADEM A SEVEREM
SKVĚLÉ ZEMĚ
Jan Bašta
/RC Plzeň Beseda/
Indie, jedna z největších zemí na světě, plná
skvělých lidí, dobrého jídla a nádherných
památek. Byl jsem v Indii přes dva týdny.
Za tuto dobu byste v Česku objeli celou
republiku, z Indie jsem viděl asi jednu
dvacetinu.

P

říprava před odjezdem byla velmi
rychlá. Rozhodoval jsem se do poslední chvíle. Přece jenom je to dost daleko. Oproti minulému kempu v Izraeli byl tohle další krok. Po rozhodnutí odjet
následovalo pár zajímavých zkoušek. Například získat indické vízum není úplně jednoduché. Následně vše vyřídit s indickou ambasádou v Praze. Musel jsem tam nakonec
vyrazit dvakrát, protože domluva s indickými
úředníky je náročná. Nakonec vše dopadlo
dobře a já mohl v lednu 2020 odletět z Mnichova do Ahmedabádu. Na letišti v Ahmedabádu jsem zjistil, že na mě trochu zapomněli.
Nebo nezapomněli, ale spletli si čas příletu,
takže mě vyzvedli až po několika telefonátech
a debatách s indickými taxikáři. Na začátek
to nebylo úplně ono. Samozřejmě jsem se
poté dostal ke své výborné hostitelské rodině.

Potkal jsem se s celou skupinou účastníků
a v tu chvíli to začalo být skvělé. V prvních
dnech jsme prošli snad celý Ahmedabád, následoval přesun do Udaipuru a pak do Jaipuru. V Jaipuru jsem se potkal se svojí druhou
hostitelskou rodinou. Obě rodiny byly moc
fajn a stále jsme v kontaktu. V Jaipuru jsme
například navštívili zápas koňského póla, kde
za indický národní tým hrál Maharádža. Nakonec jsme se přes Dillí a Agru, kde jsme viděli Taj Mahal, dostali až do Rišikeše. Rišikeš
byl nejposvátnější místo během celé cesty. Je
to město u řeky Gangy a je největší od pramene řeky. I tak byla Ganga v Rišikeši skoro širší než Labe ve své největší šířce u nás. Kousek
od Rišikeše jsme se ubytovali v kempu v horách. Uprostřed ničeho, kousek od nás hranice s Tibetem a Nepálem, nedaleko Himaláje.
Během dnů v kempu jsme sjížděli část Gangy
na raftech a užívali si divokou přírodu.
Cesta se blížila ke konci a my se z Rišikeše dostali do Dillí, odkud jsme letěli zpět
do Ahmedabádu. Letadlo jsme neměli šanci stihnout, ale nakonec na nás počkalo.
Museli jsme se ostatním cestujícím omlouvat, protože jsme způsobili minimálně hodinové zpoždění. Poslední den jsme si užili s hostitelskými rodinami, a konec
pobytu oslavili se všemi účastníky.
ROTARY GOOD NEWS 2|2021
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VÝMENY MLÁDEŽE

NAYEN 2021
Koncom februára sa viacerí funkcionári Výmeny Mládeže nášho dištriktu zúčastnili
najdôležitejšej svetovej konferencie NAYEN. Podobne ako iné konferenčné
podujatia počas pandémie i toto, založené a organizované severoamerickými
dištriktami, sa tentoraz uskutočnilo virtuálne.

S

účasný prezident RI Holger Knaack,
sám hosťujúci otec viac ako 40 výmenných študentov, rozhodne využil
príležitosť povzbudiť úvodným príhovorom
plénum v náročnom období adaptácie Výmeny Mládeže na zmeny vyvolané šírením koronavírusu. Tri plenárne zasadnutia sa postupne striedali s viacerými tematicky
zameranými a paralelne konanými diskusnými blokmi. Pretože ostatná certifikácia
nášho dištriktu prebehla v roku 2015, s blížiacou sa periódou recertifikácie nás zaujala
téma Požiadavky na certifikáciu RI. Minuloročné ťažkosti s evakuáciou študentov po
vypuknutí pandémie viedli ústredie RI k zavedeniu Plánu riadenia krízy medzi povinné
dokumenty certifikácie. Iným zaujímavým
diskusným blokom bol Rotex Noth America.
Mnohé dištrikty ešte iba hľadajú spôsob ako
rozvinúť Rotex. Mali sme možnosť poukázať
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na náš dobre pracujúci, pravidelne obmieňaný a medzi Českom a Slovenskom prepojený
Rotex a zvlášť na dôležitosť rebound meetingu pri získavaní bývalých výmenných študentov pre prácu v Rotexe. Prihovoril sa
i nastupujúci prezident RI Shekhar Mehta
a tretie plenárne zasadnutie prinieslo skvelé
úvodné slovo vôbec prvej nominovanej prezidentky RI Jennifer Jones. Ak by ju mal reprezentovať jeden citát, bol by to tento: „Výmena Mládeže je šperkom na korune
Rotary“. Neprekvapivo, väčšinu účastníkov
trápila otázka, kedy Rada Riaditeľov RI rozhodne o povolení výmenného programu pre
nasledujúcu sezónu. Po skúsenosti z minulého roka zazneli výzvy, aby sa s rozhodnutím nečakalo do mája, kedy na prípravu dokumentov a víz zostane veľmi málo času.
Z diskusie vyplynulo, že odpoveď by sme sa
mohli dozvedieť do polovice marca 2021.
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z domova

MONIKA KOČIOVÁ
Tím líderka
Rotary a Rotaract klub
Košice, PDRR D2240

ĽUBICA HORVÁTHOVÁ
Rotaract klub Brno,
Rotary klub Banská Bystrica,
ERIC D2240 2019–2021

JAKUB KABÁT
RYLA organizačný tím

IVANA SOJÁKOVÁ
Rotaract klub Banská
Bystrica

BARBORA VEĽKÁ
Rotaract klub Banská
Bystrica

IRENA BRICHTA
Rotary klub Prague
International, PDG D2240,
predseda dištriktného výboru
členskej základne, nových
klubov a Alumni

MENTORING PROGRAM

Úspešný začiatok
Mentoring programu
Prešiel takmer rok od momentu, kedy sa po prvý krát
virtuálne stretla skupina nadšencov aby spoločne naprieč
našimi republikami vytvorili Program Mentoring Dištriktu
2240 a dnes môžeme povedať, že máme za sebou prvý
úspešný ročník.
Text: ĽUBICA HORVÁTHOVÁ

S

myšlienkou mentoringu sa v našom
dištrikte pohrávalo už dlhšiu dobu
a minulý rok sa tento nápad podarilo premeniť na realitu a projekt pre vás
od nuly prichystať. A tak sa začalo plánovanie, mítingy, príprava materiálov či organizácia otváracej virtuálnej konferencie.
V máji minulého roka bolo spustené prihlasovanie a 18. 6. 2020 sa uskutočnilo naše
prvé oficiálne stretnutie s takmer 50 účastníkmi pilotného programu. Odvtedy prešlo 9 mesiacov a náš organizačný tím sa teší
z prvého úspešne zdolaného ročníka, ktorý
buduje mosty medzi generáciami.
Aby deklarovaný úspech nebol len naším dobrým pocitom, na konci programu
bol zrealizovaný prieskum, ktorý hodnotil,
či boli naši účastníci s programom spokojní, ako prebiehali ich stretnutia, čo by do
budúcnosti zlepšili, ale aj čo by nám odkázali. Výsledky boli nielenže veľmi potešujúce, ale v prvom rade nám potvrdili, že
tento projekt má zmysel a miesto v našom
dištrikte. Aj napriek nepriaznivej COVID
situácií sa naše mentoringové páry stretá34

vali, vymieňali si vzájomné skúsenosti,
spoznávali sa, navzájom sa inšpirovali
a búrali medzigeneračné bariéry nielen
v rotariánskom živote ale aj v profesijnom
či súkromnom prežívaní. Spokojnosť s projektom bola veľmi vysoká a 100% účastníkov, ktorí dotazník vyplnili, by ho odporúčali aj ďalším členom Rotary a Rotaractu.
Možnosť zoznámiť sa s úspešným profesionálom, spoznať skvelého mladého človeka, odovzdať skúsenosti, upevniť vieru
v mladú generáciu, získať hodnotné informácie od skúseného odborníka, vybudovanie nového priateľstva, či brainstorming
na nové projekty prospešný pre obe strany.
To boli iba niektoré z pridaných hodnôt,
ktoré si z Rotary Mentoring Programu
D2240 odniesli účastníci prvého ročníka
projektu.
Odkazy od účastníkov sme všetci v organizačnom tíme čítali s úsmevmi na tvárach. Boli totiž plné ďakovných slov, motivácie na pokračovanie v tejto iniciatíve,
pochvalných viet a veľmi milých zhrnutí
priebehu celého programu. Naplnili nás

pozitívnou energiou a chuťou zlepšovať
túto myšlienku aj do budúcnosti.
V mene celého organizačného tímu by
sme sa aj my chceli veľmi pekne poďakovať vám, či už za priamu či nepriamu podporu, alebo za účasť v pilotnom ročníku
a sledovanie tohto programu z blízka ale
aj z diaľky. Veríme, že do budúcnosti
vezmete príležitosť do vlastných rúk
a nech už ste rotariánom, rotaracťákom,
alebo iným členom našej krásnej Rotary
rodiny, budete mať chuť spoznať niekoho
nového, inšpirovať sa a zapojiť sa do nášho
ďalšieho ročníka Rotary Mentoring Programu D2240.

S informáciami o nasledujúcom ročníku
a možnosti prihlásiť sa prídeme už
čoskoro. V prípade, že si myslíte, že aj vy
by ste si mohli niečo pozitívne z tohto
programu odniesť alebo ho svojou
účasťou, skúsenosťami a nápadmi
obohatiť, neváhajte nás kontaktovať
na e-mailovej adrese
Rotarymentoring2240@gmail.com
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K LUBOVÉ

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

PRAHA

Ochutnávka piva
z Belgie virtuálně
Výborná ochutnávka piva online!
ešlo“ se nás téměř čtyřicet včetně
renomovaných sládků vybraných
piv Jorise Van Eetveldeho a Petera Laurey z Belgie. Takže byla možnost si vyposlechnout i zajímavosti z výroby.
Všechna tato belgická piva měla své
vlastní jedinečné příběhy a svůj charakter. Každý z nás se registroval předem
a zaplatil poplatek ve výši 500 Kč za tři
piva. Součástí ochutnávky byla i aukce,
takže výtěžek z tohoto večera byl velmi
pěkný a pro nás to byla skvělá příležitost ochutnat pivo, které v Česku zatím
není dostupné.
Rádi bychom tímto poděkovali rotariánovi Timu Belonovi (dříve RC Vilvoorde,
Belgie), který je nyní členem RC Prague
International, a dále Romanu Straubovi
a Alici Koblovské za organizaci tohoto
nezapomenutelného večera na podporu
Disaster Aid Europe Beirut Appeal.

„S

28 000 Kč

Výtěžek večera, přes 28 000 Kč (1 077 eur),
se věnoval Disaster Aid Europe na pomoc
komunitám v Bejrútu po srpnové
explozi www.disasteraideurope.com.
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MARTIN

Mlynčekovo,
oddychová zóna
vo Veľkej Fatre
Rotariáni a rotarakťáci z Martina spoločne
zrekonštruovali oddychovú zónu uprostred
Gaderskej doliny v Národnom parku Veľká
Fatra. Miesto bude slúžiť okoloidúcim
turistom, cyklistom, korčuliarom a aj
rodinám s malými deťmi.
aderská dolina je jednou zo vstupných brán do Národného parku Veľká
Fatra. Medzi rotariánmi a rotarakťákmi
z Martina je veľa turistov a cyklistov, ktorí
toto miesto navštevujú viackrát do roka.
Pred piatimi rokmi rotariáni vybudovali
v závere doliny turistický prístrešok, stojany na bicykle a obnovili studničku. V minulom roku sa zamerali na rekonštrukciu
ďalšej oddychovej zóny Mlynčekovo.
Miesto sa nachádza asi hodinu chôdze od
ústia doliny, vedľa horského potoka. Svoje
meno dostalo podľa vodných mlynčekov
a pohybujúcich sa postavičiek, ktoré tu
v minulosti vyrobili a nainštalovali zruční
dôchodcovia z neďalekej obce Blatnica. Jednoduché lavičky a ohrada však rokmi
schátrali a začali sa rozpadať.

G

8 705 eur

Hodnota projektu Mlynčekovo.

Dirk R. Bliek
Rotariáni sa rozhodli toto miesto zrekonštruovať. Skúsený rotarián Milan Novotný
zabezpečil komunikáciu a povolenia od dotknutých orgánov ako Správa Národného
parku, Lesy Slovenskej republiky š.p. a Obecného úradu Blatnica. Aktívny rotarián Ján
Popadič v úlohe projektového manažéra pripravil konštrukčnú dokumentáciu, zabezpečil tesársku výrobu a organizoval brigády. Na
mieste vyrástli nové stoly s masívnymi lavičkami, prístrešok so sedením, uzavretý odkladací priestor pre mlynčeky v zimnom období,
nové zábradlia a aj informačná tabuľa. Rotariáni pri výstavbe odpracovali desiatky brigádnických hodín. Materiálne náklady spojené s projektom boli uhradené z príspevku RC
Martin, RAC Martin a Dištriktného grantu.
Milí priatelia rotariáni, príďte sa pozrieť do
Veľkej Fatry, ako sa nám dielo podarilo. Určite sa vrátite nabití novou energiou z príjemného prírodného prostredia.
Text: RENÉ GURÁŇ, foto: JÁN POPADIČ

NITRA

RC Nitra pomáha
v pandémii
V nitrianskej fakultnej nemocnici budú pacientom i zdravotníkom slúžiť tri nové dezinfekčné stojany. Zdravotníckemu zariadeniu
ich daroval Rotary Club Nitra.
ar odovzdal prezident Rotary klubu
Jaroslav Dóczy, pomôže nemocnici
pri zabezpečovaní pandemických opatrení.
Nitrianskej nemocnici klub v minulosti pomohol už viackrát. Pomáhal dodávkami
liekov, zakúpil sanitku, neskôr dodal inkubátor pre novorodencov a podieľal sa na

D
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spolufinancovaní ďalších technických zariadení a zdravotníckych pomôcok. Veríme,
že aj najnovšia pomoc pomôže ukončiť šírenie Covid vírusu a návrat do normálneho
života bez obáv a strachu.

V neděli 21. 2. 2021 ukončil svoji
pozemskou pouť po marném boji se
zákeřnou nemocí náš vzácný přítel,
past-prezident Dirk R. Bliek.
aktivitách našeho Rotary klubu
Ostrava International byl neúnavným motorem a pro nás všechny
neutuchající inspirací. Byl doslova
a do písmene nevyčerpatelnou studnicí pozitivních nápadů a byla vždy
velká radost, tyto nápady s ním realizovat v praxi. Díky svým bohatým
profesním zkušenostem z oblasti hoteliérství a restauratérství dbal na
každý sebemenší detail a nás ostatní
spolupracovníky v týmu přiváděl nesčetněkrát do němého úžasu.
Vždy se snažil navázat na dlouholetou tradici rotariánské humanitární pomoci potřebným, a přitom NIKDY nezapomenout na lidský úsměv,
jakož i zábavu, radost a potěšení,
které takováto pomoc s sebou nutně
přináší. Jak už to tak v životě chodí,
lidé se rodí a umírají. Na ty zemřelé
pak vzpomínáme v myšlenkách,
modlitbách, při nejrůznějších setkáních, výročích.
Vzpomínejme tedy na našeho zemřelého kamaráda Dirka s láskou,
uznáním a respektem, které si během svého života bezpochyby vrchovatě zasloužil.
Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane,
a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji.
Consummatum Est.

V

ZA ROTARY KLUB
OSTRAVA INTERNATIONAL
JOSEF MELECKÝ

Text: JAROSLAV DÓCZY
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Štefan Mihina
Pre členov RC Nitra Harmony bol
19. február 2021 smutným dňom.
Vo veku 70 rokov nás opustil drahý
rotariánsky priateľ Štefan Mihina.
rofesor Ing. Štefan Mihina,
Ph. D., vysokoškolský pedagóg,
medzinárodne uznávaný vedec pôsobiaci na rôznych významných postoch
v oblasti poľnohospodárstva, patril
k najaktívnejším členom klubu. V klube pôsobil od jeho založenia, pracoval
ako predseda a člen klubových komisií.
V rotariánskom roku 2005/2006 bol
prvým prezidentom klubu, túto funkciu
opäť vykonával aj v roku 2016/2017. Bol
držiteľom ceny Paul Harris Fellow.
Jeho profesijná kariéra sa najvýraznejšie spája s Výskumným ústavom živočíšnej výroby a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Bol uznávaným
vedcom, univerzitným profesorom
a vedúcim Katedry zariadení stavieb
a bezpečnosti techniky Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity (SPU) v Nitre. Pôsobil aj vo
funkciách generálneho riaditeľa zjednotenej výskumnej organizácie Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra a predsedu Slovenskej
akadémie pôdohospodárskych vied.
Uznanie za svoju prácu získal aj v zahraničí. Aktívne pôsobil vo viacerých
európskych odborných organizáciách
a poradných orgánoch.
Nielen náš klub, ale aj celá rotariánska rodina utrpela jeho odchodom
veľkú stratu, ktorá sa nedá vyjadriť
slovami. Budeš nám, Števko, nesmierne chýbať.

P

Odešel
velký umělec,
rotarián
a filantrop
Dne 4. 2. 2021 zemřel známý
český malíř, grafik
a karikaturista, dlouholetý
rotarián Vlastimil Zábranský.
yl zakládajícím členem
Rotary klubu Brno a významným přispěvatelem našich sociálních programů.
Řada našich členů, ale i přátel
z jiných klubů ráda vzpomíná
na setkání u sklenky dobrého
vína v jeho ateliéru. Vlasta byl
úžasný člověk a skutečná
osobnost. Bude nám všem
chybět. Čest jeho památce.

B

ALEXANDER TURKOVIČ
RC NITRA HARMONY
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We're doing good by having fun
and making a difference
The year 2020 was copletely different
from what we have envisaged. Beirut in
Lebanon was no exception: people had
to face a political and economic crisis,
the COVID pandemics, and on the 4th
August, one of the world’s most
devastating non-nuclear explosions
completed the dire situation.

H
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undreds of people lost their
lives, thousands were injured,
and many buildings and places
were destroyed. The Rotaracts

and Rotarians worldwide have joined forces
to introduce aid projects. We brought 2 water filter systems (SkyHydrants) to Beirut of
which one has been installed in the Rosary
Sisters Hospital. One of our two major aims
was a reconstruction of the intensive care
unit in the hospital in cooperation with local
Rotary and Rotaract clubs. The other was
the distribution of seven tons of gifts (food,
clothing, toys, etc.) to families who were in
the utmost need.
Text: LUBICA HORVÁTHOVÁ,
photo: EMIL MOAWAD A HALA GHSOUB, LIBANON
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Communication
& Media
Spring is coming, but there was a heavy
snowfall outside. It reminded me of
a well-known photo – a snow-covered
house of Paul Harris. I imagined what
media and information possibilities our
founders had a hundred year ago.
My contemplations and comparisons
were interrupted by a message on my
computer screen carrying important information – RI President Holger Knaack
announces with regret that all exchange
programs of young people are suspended by the end of June 2022. Due to the
new media and communication channels the message was immediately
received in all districts worldwide.
We the Rotarians currently have
a wealth of information about the Rotarian life. The Rotary International web
page www.rotary.org is available to
anyone, providing information about the
Rotary. Upon loging to My Rotary, Rotarians get a rich source of knowledge,
shared information, inspiring news, and
practical advice on managing and organizing club activities.
People can find information about activities of members and clubs in the joint
Czech and Slovak district on the page of
our District 2240 – www.rotary2240.org.
Paul Harris reiterated that the world is
changing, and the Rotary must change
as well. Over the past 25–30 years the
world has changed as regards the media
and communication tools a lot indeed.
We also have been changing and adapting to the changing situation. There is
a wealth of information not only about
our Rotarian life in the media environment. To evaluate it
and use it is solely our
responsibility.

GABRIEL VJESZT
District Governor 2020/2021
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Beer Tasting
Event on line:
1st March
2020
A great club special Belgian Beer
Tasting event on line! Each participant
paid 500 CZK per 3 beer samples,
delivered or personally collected. All
these Belgian beers have their own
unique stories, own characters, and
matching glasses; a beer auction
followed!
ome 40 RC Prague International members joined on-line, including members
of Rotary Club Vilvoorde, Belgium, and the
inventors of the selected beers, Joris Van Eet-

S

velde & Peter Laureys. We thank Rotarian
Tim Belon, former member of RC Vilvoorde
now of RC Prague International, members
Roman Straub and Alica Koblovska for the
organization of this memorable evening, in
support of Disaster Aid Europe Beirut Appeal
(www.disasteraideurope.com). The event has
raised 28 181 CZK in support of communities
affected by the 4th August, 2020 explosion.
A big thank you to all participants.

Text: LADISLAV BURGR

DISASTER AID EUROPE

A project of RC Prague International
DAE visited Beirut 3times last year and
brought there solar lamps, water filters
and financial contributions so the local
Rotarians could help those who had
been affected by the August explosion.
ogether Rotarians created a project
T to help the Rosary Sisters Hospital,
specifically to rehabilitate their Intensive
Care Unit. A Global Grant was submitted
to the Rotary Foundation recently and is
awaiting confirmation. Our District and 4
Rotary Clubs: (RCPI & Disaster Aid Europe,
Žilina International, Bratislava International, Praha) are involved and contributing
to this Global Grant. Possibly the largest
Global Grant in the history of our District.

Global Grant value: 258,843USD to purchase medical equipment
District DDF value of 78,590USD awaits
matching to the same value from TRF.
Who contributed?
10 Lebanese clubs, 20 clubs from Europe: our
4 clubs, french, german, scandinavian and
2 from USA, 11 Districts gave DDF: Norway,
Finland, Sweden, Germany, Austria, France
and us, then also 7 Rotarians, 1 Rotary Action
Group and Rotaract Lebanon.

Host Club: RC Zgharta Zawieh
International Sponsor Club: RC Prague
International
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OUTBOUNDS 2020

INDIA

Journey in
the West and
North across an
Amazing Country
JAN BAŠTA
/RC PLZEŇ BESEDA, 2020/

India, one of the biggest countries in
the world, far from the European
civilization. A country full of
wonderful people, good food, and
magnificent monuments.
nitially, we toured the city of
Ahmedabad, then we moved to
Udaipur and then to Jaipur. In Jaipur
I met my second host family. Both families were great and we have been in
touch to this day. In Jaipur we went to
see a mounted polo game with the
Maharadja on the Indian national team.
Via Delhi and Agra, where we saw the
Taj Mahal, we arrived in Rishikesh on
the Ganges. We camped in the mountains near Rishikesh. In the middle of
nowhere, close to the border between
Tibet and Nepal, not far from the Himalayas. Just an unspeakable sensation.
We enjoyed rafting on the Ganges and
admired the wildife.

I
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N AY E N 202 1

Youth
Exchange
is a Jewel
in the Rotary
Crown
At the end of February, Youth
Exchange officials attended a virtual
NAYEN world conference.
n his opening remarks, RI President
Holger Knaack used the opportunity
to encourage the adaptation of Youth
Exchange to the changes caused by the
coronavirus in this difficult time. The meetings were followed by thematic discussion
blocks. Although our district was certified
in 2015, due to the imminent recertification
we focused on the issue of Certification
Requirements for RI. Last year’s problems
of students‘ evacuation following the

I

outbreak of the pandemic prompted the RI
headquarters to include the Crisis Management Plan in compulsory certification
documents. Rotex North Americ was an
interesting discussion block. One of the
speakers was also the incoming RI President Shekhar Mehta, as well as the first
nominated RI President Jennifer Jones who
delivered excellent remarks. Not surprisingly, most participants were concerned
over the issue of when the Council of RI
Directors would authorize the exchange
program to go ahead. The outcome of the
discussion suggested that we might know
the answer by mid-March 2021.

ŽILINA

RC Nitra
Helps in the
Pandemics
The University Hospital in Nitra will
avail itself of three new disinfection
stands for patients and the medical team.
The stands were donated by the RC Nitra.
otary Club President Jaroslav Dóczy
presented the gift which will help the
hospital to carry on with pandemic measures.
The club has helped the Nitra hospital several

R
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Obituary to Dear
Friend Štefan Mihina
February 19, 2021 was a sad day
for members of the RC Nitra
Harmony. At the age of 70, our dear
Rotary friend, university professor
and pedagogue, internationally
renowned scientist Štefan Mihina
passed away.
t is difficult to accept the fact that
such a true, very competent, helpful,
honest, and at the same time humane
man will no longer join our video calls,
club meetings, make funny jokes to make
us laugh, and support our new projects
with good advice. He was active in the club
since its establishment, he worked as its
chair and member of clubs commissions.
In the 2005/2006 and 2016/2017 Rotary
years he was the first club President.
He won recognition for his work
abroad. He was active in many European
professional organizations and advisory
bodies.

I

Rotary
Good News
times in the past. It helped provide pharmaceuticals, purchase an ambulance, or an incubator for newborn kids, and it participated
in cofinancing other technological equipment
and medical aids. We believe that the latest
assistance will help eliminate the spread of
the Covid virus, and restore normal life free of
concerns and fears.

2 | 2021
These four pages contain
English-language highlights
of the content of the Czech
and Slovak magazine

EDITORIAL BOARD
+420 602 343 314
rgn@rotary2240.org
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18. 3.

D2240

PETS

on-line

31. 3.

D2240

Dištriktové zhromaždenie

on-line

duben

D2240

RYLA

on-line

30. 4.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2021 (vychází 10. 6.)

všeobecná aktivita

květen

D2240

Dištriktová konferencia

on-line

29. 5.–5. 6. D2240

Rotary Sailing Week

Chorvátsko

6.6.2021

D2240, kluby

Deň Rotary		

12.–16. 6.

RI

Svetová konferencia Rotary

on-line

30. 6.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2021 (vychází 10. 8.)

všeobecná aktivita
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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

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

POČTY KLUBŮ

POČTY ČLENŮ

ROTARY: 36 423
ROTARACT: 11 171
INTERACT: 15 381

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

K 16. 12. 2020

R O TA R A C T
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha
Zlín

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

ROTEX
Společně pro ČR a SR

www.rotarygoodnews.cz
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Nebýt Dany,
děti by šly do ústavu
Pomáhat dětem, aby nepřišly o domov,
rodinu a bezpečí, můžete i Vy!
Jděte na www.sos-zachranari.cz

Nejlepší
stránky
Vašeho
bydlení

PředPlaťte si na bm@send.cz
sledujte nás na

www.modernibyt.cz
@modernibyt
www.facebook.com/moderni.byt

