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Vzdělání 
je schopnost 
porozumět 
druhým



Pojeďte 
do Vatikánu     

Prezident Rotary International K. R. Ravindran, papež František a rotariáni 

z Distriktu 2080 vás zvou k slavnostnímu setkání ve Vatikánu, které se 

uskuteční na Svatopetrském náměstí 30. 4. 2016. Přídomek „jubilejní“ 

odkazuje na obdobné setkání, které se uskutečnilo 11. března 2000 se 

svatým otcem Janem Pavlem II. Papež František ocení Rotary za jeho 

humanitární služby na celém světě slavnostní mší, účastníci budou moci 

projít Svatou bránou. Součástí doprovodného programu je páteční večeře 

prezidenta RI s účastníky setkání a sobotní varhanní koncert v Basilica 

di Santa Maria degli Angeli. 

Podrobnosti na www.rotary-jubilee2016.org 

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost k posílení solidarity, 

zlepšení vztahů a odpuštění, k naplnění letošního tématu 

prezidenta RI „Být darem pro celý svět“.

30. 4. 2016
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glosář

vzdělávání patří mezi aktivity, kterým se Rotary kluby věnují. Pojem 

sám v sobě zahrnuje široké spektrum činností. Při svých návštěvách 

v klubech jsem se setkal s pomocí centrům pro hendikepované 

v oblasti vzdělávání základního.

Jinde se Rotary kluby podílejí na podpoře aktivit rozvíjejících talent 

mládeže bez rozdílu zdravotních dispozic. Patří sem mini knihovny, 

čtení dětem a také starým lidem, letní kempy, materiální pomoc při 

zakoupení pomůcek, hudebních nástrojů, počítačů. 

Také RYLA a výměna mládeže v rámci dlouhodobých pobytů patří ke 

vzdělávání. Mnoho absolventů dlouhodobých výměn našlo profesní 

uplatnění díky dosažené jazykové úrovně a znalosti místních zvyklostí 

u zahraničních irem, stejně jako zahraniční studenti mnohdy uplat-

nili znalost češtiny či slovenštiny ve své vlasti.

Na činnost našich klubů právě ve vzdělávání můžeme být právem hrdi 

a být darem světu.

Milí čtenáři,

VLADIMÍR ADÁMEK

guvernér distriktu

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.



ze světa DOPISY PREZIDENTA RI

4 R O T A R Y  G O O D  N E W S  2 | 2 0 1 6

Více o aktivitách prezidenta RI 

K. R. Ravindrana najdete na: 

www.rotary.org/oice-president

březen 2016 Před několika lety mne požádali o pár 

slov před členy Interact klubu v mém domovském 

městě Colombo na Srí Lance. Protože kontakty 

s rotariánskou mládeží jsem vždy bral velmi vážně, 

připravil jsem si pečlivě poznámky a věnoval jsem 

své prezentaci stejné úsilí, jako by to bylo pro ja-

koukoli jinou událost. 

Ze školní třídy jsem vyšel ven do podzimního od-

poledne. Do očí se mi opřelo zářící slunce, a tak jsem 

vyhledal trochu stínu za sloupem, kde jsem čekal na 

odvoz. Jak jsem tam tak stál, zaslechl jsem kolem-

jdoucí skupinu právě těch interakťáků, ke kterým 

jsem předtím promlouval. Samozřejmě, že jsem byl 

zvědavý, co si asi povídají, co si odnesli z mé prezen-

tace. Ale brzy mi mělo dojít, že si ze setkání odná-

šejí něco zcela jiného, než jsem zamýšlel. Vůbec se 

nebavili o tom, co jsem říkal. K mému překvapení 

byla hlavním tématem jejich povídání moje kravata! 

S trochou pobavení jsem poslouchal, jak se baví 

o mých šatech západního střihu, o tom, odkud po-

cházím, o tom, co dělám. Do všech podrobností ro-

zebírali všechny aspekty mého vzhledu a vystupo-

vání. A právě ve chvíli, kdy začali spekulovat o tom, 

v jakém auťáku asi jezdím, přijelo pro mne moje 

auto se šoférem a já se musel vynořit zpoza sloupu. 

Asi byli trochu v rozpacích, ale já se jen usmál, sedl 

do auta a při odjezdu jim zamával. Ať už se toho dne 

ti žáci naučili cokoli, já jsem se dozvěděl podstatně 

více. Došlo mi, že příklad, který dáváme tím, jací 

jsme, je mnohem významnější lekcí než to, co se 

snažíme vyjádřit slovy. Uvědomil jsem si, že jako 

představitel Rotary a jako významná osobnost obce 

jsem v dobrém i špatném smyslu slova modelovým 

vzorem pro tyto mladíky. Dívali se na mne způso-

bem, který jsem dříve nikdy nevnímal. Pokud by 

mne třeba i chtěli napodobovat, řídili by se tím, co 

na mně viděli, ne tím, co jsem jim říkal. 

My všichni v Rotary jsme v jistém slova smyslu 

v té či oné formě představitelé své obce. Každý z nás 

nese tíhu odpovědnosti, která s tím souvisí. Naše 

hodnoty a ideály nesmějí zůstávat uzavřeny v pro-

středí našich klubů. Musíme těmi hodnotami žít, 

musí být s námi stále. Kdekoli se nacházíme, s kým-

koli se potkáváme, nezávisle na tom, jde-li o činnost 

Rotary – vždy reprezentujeme Rotary. Musíme se 

podle toho chovat: v tom, jak myslíme, v tom, co 

říkáme, v tom, co a jak děláme. Naše obec, naše děti 

si nic menšího nezaslouží.

duben 2016 Před mnoha lety, v indické Kalkatě, 

jsem měl možnost setkat se s Matkou Terezou. Byla 

to úžasná žena s neuvěřitelnou silou osobnosti. 

Když kráčela ulicí, rozestupoval se před ní dav 

chodců jako Rudé moře před Kristem. A když jste 

s ní mluvili, když jste se zmínili o všech těch ohro-

mujících činech, které dokázala, zdálo se, jako by 

ji to vůbec nezajímalo. Mnozí dosvědčí, že když se 

jí zeptali na to, co bylo jejím největším úspěchem, 

odpovídala: „Jsem expertka na úklid záchodů.“ 

Ta odpověď vyznívala jako vtip, ale byla míněna 

naprosto vážně. Její práce opravdu spočívala v tom, 

že se starala o šaty jiných lidí. Když bylo třeba ukli-

dit na toaletách, tak to prostě udělala. Neexistoval 

úkol, který by odmítla jako nedůstojný jejího po-

stavení. Pomáhat lidem, kteří potřebují pomoc, to 

byla její práce. A nic významnějšího, nic důležitěj-

šího na světě pro ni neexistovalo. 

A tak se skutečně stalo, že jednoho dne se v Kal-

katě objevil elegantně oblečený pán a ptal se po Mat-

ce Tereze. Jeptišky u vchodu mu řekly, že ji najde 

vzadu za domem, že tam uklízí toalety. Ukázaly mu 

cestu a on pak skutečně našel Matku Terezu, jak pu-

cuje záchodovou mísu. Řekla jen „ahoj“, jako by pří-

chozí byl nějaký dobrovolník, a začala mu hned vy-

světlovat, jak má držet záchodovou štětku, jak 

správně vyčistit záchod a přitom šetřit s vodou. Pak 

mu dala do ruky štětku a nechala ho tam v tom jeho 

drahém obleku stát samotinkého uprostřed záchodů. 

Když pak ten pán vyšel a potkal Matku Terezu 

znova, řekl jí: „Dokončil jsem to! Mohl bych teď 

s vámi mluvit?“ „Ale ano,“ odpověděla. Tak ten pán 

vytáhl z kapsy obálku a spustil: „Matko Terezo, já 

jsem ředitel aerolinek a mám tady pro vás vaše le-

tenky. Chtěl jsem vám je donést osobně.“ 

Ten ředitel aerolinek tenhle příběh vyprávěl celý 

svůj život stále dokola. Říkal, že tím uklízením zácho-

dů strávil 20 minut a že ho to naplnilo uspokojením, 

jaké dosud nikdy nepoznal – tím, že pomohl Matce 

Tereze v její práci, se stal součástí té práce! Po oněch 

20 minut se staral o nemocné stejně jako ona – svýma 

vlastníma rukama, ve vlastním potu své tváře! 

To je přesně ta příležitost, kterou nám Rotary 

dává. Nemusíme dělat právě to, co Matka Tereza. 

Ale po dobu těch 20 minut, 20 hodin, nebo 20 dní 

v roce můžeme být jako ona. 

Můžeme svýma rukama, s celým svým srdcem 

a v potu naší vlastní tváře s plným odhodláním dě-

lat práci, kterou jiní neudělají – protože víme, že je 

to ta nejdůležitější práce na světě.

K. R. RavindRan,

prezident Rotary 

International

Překlad: PETR JAN PAJAS, PDG
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APRÍL 2016 Čísla sú ohromujúce – Rotary tvorí viac 

ako 35 000 klubov združujúcich 1,2 milióna členov 

v 200 krajinách a geograických oblastiach. Je teda 

dosť veľké na to, aby bolo významným partnerom pri 

odstránení detskej obrny – najväčšej iniciatívy 

v oblasti prevencie a ochrany zdravia v histórii. Hoci 

naša organizácia dosiahla úctyhodnú veľkosť a vybu-

dovala si významný dosah, jej členovia spravidla pri-

chádzajú do kontaktu s Rotary prostredníctvom svo-

jich klubov. V dôsledku tohto väčšina rotariánov 

vníma svoju angažovanosť predovšetkým v lokálnom 

kontexte a návrhy na projekty obmedzujú preto 

zväčša na potreby ich komunity. Mali by si však uve-

domiť, že s pomocou Nadácie Rotary sú ich možnosti 

neobmedzené. Každý dobrý nápad v Rotary sa zrodil 

v mysli jednotlivca. Dokonca aj úspech programu na 

ukončenie výskytu obrny End Polio Now možno 

vystopovať a pripísať niekoľkým významným rotariá-

nom: napríklad Clem Renouf z Austrálie navrhol 

veľký spoločný projekt na zviditeľnenie Rotary, zatiaľ 

čo americký rotarián John Sever vytýčil detskú obrnu 

za významný cieľ. Každý z nich mal nápad, ktorý bol 

prijatý a podporovaný ďalšími rotariánmi a výsled-

kom bude, že svet sa čoskoro očistí od detskej obrny. 

Keď rotariáni začnú uvažovať o projektoch veľkosťou 

alebo rozsahom presahujúcich rámec príslušných 

klubov, môžu siahnuť po dištriktných a globálnych 

grantoch z Nadácie Rotary. Majú tiež prístup k tímu 

rotariánskych dobrovoľníkov na úrovni dištriktov, 

počnúc dištriktnými guvernérmi a dištriktnými pred-

sedami Nadácie Rotary, ktorí im určite ochotne 

pomôžu. Majú tiež podporu zo strany regionálnych 

funkcionárov, vrátane regionálnych koordinátorov 

Nadácie Rotary a všetkých zamestnancov Rotary 

v Evanstone a v medzinárodných zastupiteľstvách.

Kto vie, kde skrsnú ďalšie skvelé nápady prínosné pre 

Rotary. Keďže Rotary je organizácia, ktorá dáva šancu 

niečo zmeniť všetkým svojim členom od najnižšej 

úrovne, je viac než možné, že hodnotné podnety 

prídu od bežných rotariánov. Patrí sa nám podporo-

vať dobré myšlienky v rámci všetkých šiestich oblastí 

záujmu a nasmerovať miestnych rotariánov, nosi-

teľov dobrých nápadov, na kompetentných predsta-

viteľov Nadácie Rotary. Koniec koncov, poslanie 

nadácie je „umožniť rotariánom“, aby mohli konať 

dobro vo svete.

MAREC 2016 Arch Klumph, v roku 1916–17 pôsobiaci 

vo funkcii prezidenta RI, vo svojom prejave na kon-

grese RI v Atlante v roku 1917 predniesol návrh, že 

Rotary by malo založiť nadačný fond s cieľom pod-

porovať vykonávanie dobrých skutkov vo svete. 

Rotary klub Kansas City v Missouri ako prvý veno-

val príspevok vo výške 26,50 USD do nového fondu, 

ktorý od roku 1928 nesie oiciálny názov he Rotary 

Foundation – Nadácia Rotary. Nadácia Rotary vyko-

návala svoju činnosť od 30-tych rokov, ale až 

významné inančné dary na počesť Paula Harrisa 

pri príležitosti jeho úmrtia v januári 1947 umožnili 

nadácii zrealizovať svoj prvý veľký program. Ten 

spočíval v udelení 18 medzinárodných štipendií pre 

úspešných absolventov vysokých škôl na ročný štu-

dijný pobyt v zahraničí ako Rotary Fellows. Tento 

program sa každoročne rozrastal a v roku v 1960–61 

dosiahol až 125 študentov. V tom čase som aj ja 

pôsobil ako výmenný študent v Kapskom Meste 

v Juhoafrickej republike. Z programu sa neskôr stal 

najväčší štipendijný program financovaný zo 

súkromných zdrojov s 1200 študentmi vysielanými 

do zahraničia každý rok. Neustála snaha rotariánov 

o vyhľadávanie najlepších možných charitatívnych 

programov viedla k zavedeniu matching grantov 

a programu výmeny mladých profesionálov Group 

Study Exchange v roku 1965–66. Neskôr, začiatkom 

80-tych rokov, Nadácia Rotary prevzala zodpoved-

nosť za program PolioPlus, v roku 2002 založila Mie-

rové centrá Rotary a v roku 2013 v rámci Plánu vízie 

budúcnosti reštrukturalizovala rotariánsky pro-

gram grantov na humanitnú pomoc. Aký bol výsle-

dok tohto úsilia? Rotariáni sú oprávnene hrdí na 

dosiahnuté míľniky. Nadáciu podporujú už mnoho 

rokov, o čom svedčia ich štedré príspevky do Výroč-

ného fondu vo výške 123 miliónov USD v roku 2014–

15. Na dôvažok televízna sieť CNBC nedávno zara-

dila Nadácii Rotary medzi „top 10 charitatívnych 

organizácií, ktoré zmenili svet v roku 2015“. V sku-

točnosti naša nadácia obsadila piatu priečku.

V Rotary máme toho veľmi veľa, načo môžeme byť 

hrdí, vrátane Nadácie Rotary, a toto všetko treba 

poriadne osláviť na budúcoročnom svetovom kon-

grese v Atlante. 

RAY 

KLINGINSMITH,

předseda správní rady 

nadace rotary

Arch Klumph prišiel s nápadom – mal zmysel?

Rotary je veľké – realizovať sa však môže 
každý jednotlivý rotarián

Preklad: IVAN BELAN, PDG
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grant, jímž bude podpořena výuka ang-

ličtiny nebo jiného cizího jazyka pro zne-

výhodněné studenty z venkova. Rotariáni 

přitom spolupracovali s programem 

Good Start, který zajistil vybavení, soft-

ware a interaktivní elektronickou výuko-

vou základnu pro 11 mimoškolních vzdělá-

vacích středisek, stejně tak jako přípravu 

vyučujících. Společně s Rotary klubem 

Edmonton, Alberta, připravili během po-

sledních tří let dalších 12 mimoškolních 

vzdělávacích středisek, a to jako součást 

samostatných grantů Nadace Rotary, ur-

čených pro vybavení 23 zařízení počítači, 

interaktivními tabulemi a projektory. 

Anna Wieczorek, členka RC Warszawa 

City, která pomáhala s vytvářením osnov 

pro 1. až 3. třídu, prohlásila: „Angličtinu 

nejen vyučujeme, ale zlepšujeme i čtení 

a psaní dětí i jejich práci s počítačem. 

Děti, z nichž mnohé pocházejí z rozvráce-

ných rodin, tak nalezly bezpečné místo, 

kde mohou po škole trávit svůj volný čas. 

Vytváříme tak velký rozdíl v jejich každo-

denním životě a pomáháme jim při rozho-

dování o jejich budoucnosti.“

KANADA

Nebolo by úžasné usporiadať 

parádnu šou, povedali si čle-

novia Rotary klubu Chatham 

v Ontáriu. A nie hocijakú šou, ale vystúpe-

nie kultovej rokenrolovej kapely, ktorá  

je synonymom piesku, surfovania a leta. 

Oslovili známeho spoluzakladateľa a ve-

dúceho speváka skupiny Beach Boys Mika 

Love. Vďaka nemu klub usporiadal v au-

guste koncert tejto skupiny, pričom pre-

dal viac ako 5 000 vstupeniek a vylosova-

nému šťastlivcovi venoval podpísa ný 

surf. Výťažok z koncertu v hodnote 

100 000 USD putoval na výstavbu hos -

picu Chatham-Kent.

POLSKO

Na počátku devadesátých let 

polská vláda přepracovala 

důkladně svůj vzdělávací sys-

tém. V jeho rámci nahradila angličtina, 

považovaná za jazyk tolik potřebný pro 

globální ekonomiku, ruštinu, která v Pol-

sku dosud převažovala jako druhý jazyk. 

Avšak přestože se Polsko řadí mezi země, 

jež již angličtinu zvládly, někteří studenti 

z chudších venkovských oblastí zůstávají 

pozadu. 

Aby se tento rozdíl odstranil, rozhodly 

se Rotary kluby Warszawa City, Berlin-

-Luftbrücke z Německa a Milano-Nord 

z Itálie, že poskytnou 45 000 USD jako 

ze světa
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V celosvetovom meradle 

hovoria po anglicky lepšie 

ženy ako muži. 

Z 256 milionů obyvatel 

Indonésie nemá asi 40 % 

pravidelný přístup 

k sanitárním zařízením.

INDONÉSIE 

V období sucha zvaném sum-

ba, které v této zemi trvá ce-

lých osm měsíců, je mnoho 

vyprahlých ostrovních obcí po většinu 

roku zcela závislých na autocisternách, 

které jim přivážejí pitnou vodu. Cena 

vody současně omezuje potřebnou péči 

o zdravotní a hygienické potřeby a zvyšu-

je se také absence dětí ve školách. Rota-

riáni z Bali, kteří jsou odtud vzdáleni jen 

50 minut letu, zajistili globální grantový 

projekt v hodnotě 42 629 USD, který 

umožnil zřídit ve vesnici Mananga Aba tři 

studny. Díky spolupráci Rotary klubů Bali 

Kuta na Bali, Nakashibetsu v Japonsku 

a sedmi korejských RC bylo možné zřídit 

veřejné záchody a také hygienickou vý -

chovu místních občanů. Počet dětí, které 

zameškaly školní docházku, se snížil až 

na 8 procent a díky pravidelnému přísunu 

vody mohli vesničané pěstovat více zele-

niny, což prospělo zlepšení jejich diety. 

SIERRA LEONE

Nedostatok stolov a stoličiek 

nútil mnoho žiakov základnej 

školy Regent Rural Primary 

School sedávať v triedach na zemi, až po-

kým rotariáni neprefinancovali projekt za 

takmer 9 000 USD. Rotary kluby thunder 

Bay (Fort William) a Nipigon v kanad-

skom Ontáriu nadviazali spoluprácu s Ro-

tary klubom Freetown, aby nahradili roz-

padnutý nábytok 450 novými drevenými 

stolmi a stoličkami, ktoré pochádzali 

z dielní remeselníkov v Sierra Leone. Pre-

puknutie vírusu eboly v rokoch 2014–15, 

kedy v krajine zomrelo asi 4 000 ľudí, na 

istý čas projekt prerušilo, pretože školy 

boli zatvorené a žiaci sa ocitli v karanté-

ne. Akonáhle sa však v krajine výskyt ví-

rusu potlačil, rotariáni pokračovali v da-

nej aktivite a v septembri odovzdali 

užívateľom nábytok.

BRAZÍLIA

Keď príde reč na potravinové 

zbierky, Rotary klub v Guaru-

-lhos-Sur možno oprávnene 

obviniť z hromadenia zásob. Od roku 1997 

klub na predmestí São Paulo každoročne 

zhromaždí 10 až 15 ton základných potra-

vín nepodliehajúcich rýchlej skaze, ktoré 

odovzdáva inštitúciám zameraným na po-

moc chudobným, starším ľuďom, deťom 

a osobám so špeciálnymi potrebami. 

V roku 2014–15 klub vyzbieral 8 000 USD 

a 14 ton potravín, vrátane ryže, fazule, 

cestovín, oleja, cukru a kávy, z čoho malo 

osoh zhruba 2 000 ľudí. Do dobročinnej 

iniciatívy sa zapájajú okrem Rotary aj Ro-

taract a Interact kluby v danom regióne, 

pričom mladší dobrovoľníci strávia deň 

oslovovaním zákazníkov v potravinách 

so žiadosťou o potravinové dary.

ze světa
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ROZHOVOR

Text: JOHN REZEK

Foto: ALYCE HENSON

Preklad: IVAN BELAN, PDG

Muž záväzku
Po 40-ročnom pôsobení v Rotary sa John Germ v júli ujme 

funkcie prezidenta Rotary International. 



zo sveta
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ROZHOVOR

D o p o s i a ľ  j e  j o h n  G e r m  najviac známy ako muž, ktorý stál na čele fundraisingovej 

iniciatívy rotary $ 200 Million Challenge, podnietenej výzvou Billa a Melindy gatesovcov. 

Johnovo pôsobenie vo vedení fundraisingovej iniciatívy na eradikáciu detskej obrny bolo jed-

ným z prvých na vedúcej pozícii. do rotary klubu Chattanooga v tennessee vstúpil v roku 1976, 

v rotary postupne prešiel funkciami viceprezidenta, riaditeľa, správcu a podpredsedu nadácie 

a poradcu prezidenta rI. spolu so svojou manželkou Judy sú tiež členmi spoločnosti arch 

Klumph society. V profesionálnom živote sa John naďalej venuje konzultačnej činnosti v spo-

ločnosti Campbell & associates v Chattanooga, do ktorej nastúpil v roku 1965 a prepracoval 

sa až na post predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa. Šéfredaktor John rezek sa 

s ním pozhováral o jeho ďalšom veľkom záväzku – ročnom pôsobení vo funkcii prezidenta rI.

Ktoré pravidlá sú podľa vás najdôležitej-
šie z pohľadu vedenia ľudí a od koho ste 
sa ich naučili?
Osobne považujem za najdôležitejšie, aby 

človek vo vedúcom postavení vedel dobre 

načúvať. Človek, ktorý riadi ľudí, musí ve

dieť motivovať, povzbudzovať, delegovať, 

inšpirovať a dobre komunikovať. Počúva

nie vám umožní lepšie pochopiť potreby 

a priania iných.

Čo človek vo vašom postavení nikdy ne-
robí?
Nežiada od iných, aby urobili to, čo by on 

sám nikdy neurobil.

Aké sú základné vlastnosti, ktorými by 
mal disponovať každý rotarián? 
Najdôležitejšou kľúčovou vlastnosťou je 

morálna zásadovosť. Bez takejto integrity 

človek nemá nič. 

Ktoré záležitosti sú pre Rotary najviac 
existenčné? Čo môžu jednotliví rotariá-
ni urobiť, aby pomohli s ich vyriešením?
Najpálčivejšou výzvou pre Rotary je člen

stvo. Potrebujeme rozšíriť naše rady, aby 

sme mohli odviesť väčší kus práce. Potre

bujeme prilákať mladších ľudí, napríklad 

absolventov rotariánskych programov pre 

mládež. Ďalšiu skupinu, ktorú treba anga

žovať, predstavujú čerstvo odídení jedno

tlivci. Sme organizácia s vysokými etický

mi štandardmi a systémom klasifikácie. 

Tieto štandardy je nutné zachovať a súčas

ným členom treba vysvetliť, prečo by každý 

z nich mal osloviť ďalších kvaliikovaných 

ľudí a získať ich pre členstvo v Rotary.

Prečo je pre verejnosť tak ťažké porozu-
mieť tomu, čo je Rotary a čo robí? 
Po mnohé roky rotariáni pôsobili či už v lo

kálnom alebo globálnom meradle bez výz

namnej publicity a verejného uznania. 

V dôsledku toho nebolo pre mňa prekva

pením, keď prieskum realizovaný pred nie

koľkými rokmi ukázal, že široká verejnosť 

nepoznala Rotary a ani nevedela o práci, 

ktorú roky vykonávame. Svoj rotariánsky 

odznak musíme nosiť s náležitou hrdos

ťou. Potrebujeme skvalitniť imidž Rotary 

v očiach verejnosti prezentáciou toho kto 

sme, a aj zanietenou propagáciou úžasných 

projektov, ktoré realizujeme v rôznych čas

tiach sveta alebo priamo v celosvetovom 

meradle. Nikto by sa už nikdy nemal pýtať, 

čo je to Rotary. 

Ktoré funkcie v Rotary ste vykonávali 
s najväčším pôžitkom?
Hneď po funkcii prezidenta klubu ma veľ

mi bavilo predsedníctvo iniciatívy $200 

Million Challenge. Návštevy klubov a diš

triktov, pozorovanie entuziazmu na tvá

rach rotariánov pri napĺňaní prísľubu vy

hubiť detskú obrnu, ktorý sme dali deťom 

z celého sveta – to bolo ohromujúce. Osob

ne som sa zúčastnil na Národných imuni

začných dňoch. Ten pohľad do usmiatych 

tvárí matiek, ktorých deti dostali dve dra

hocenné kvapky vakcíny, ma úplne dostal. 

Môže mať snáď niekto lepšiu prácu? 

Predstavme si, že prezident môže počas 
svojho funkčného obdobia dosiahnuť 
čokoľvek, čo si zaumieni. Ktoré tri veci 
chcete primárne dosiahnuť vy? 
V prvom rade zlikvidovať detskú obrnu. 

Následne, rozšíriť rady našich členov, aby 

sa do práce zapojilo čo najviac ochotných 

rúk, šľachetných sŕdc a vynaliezavých 

duší. V rámci našej organizácie by sa nám 

tiež zišlo zvýšiť rôznorodosť členov. A po 

tretie, vytvoriť viac partnerstiev a sponzor

ských vzťahov s irmami a nadáciami. Vý

sledky spolupráce s Nadáciou manželov 

Gatesových, WHO, UNICEF a CDC potvrd

zujú, že spájanie síl prináša ovocie.

Keby ste mohli behom okamihu zmeniť 
jednu vec na RI, čo by to bolo?

Chcel by som, aby Rotary fungovalo skôr 

ako irma, než ako organizácia sociálnych 

služieb. Rotary si musí uvedomiť, že jeho 

hlavným zdrojom príjmov sú členské po

platky. Nesmieme sa však domnievať, že 

neustále môžeme zvyšovať poplatky. Na

miesto toho sa musíme uistiť, že sa naozaj 

poskytujú také služby, o ktoré prejavujú 

kluby a dištrikty reálny záujem, a nie také, 

o ktorých si my myslíme, že sú žiadané ale

bo potrebné. Keď komerčný subjekt zazna

mená nárast výdavkov bez zvýšenia príj mov, 

začne hľadať možnosti, ako znížiť náklady  

a nemusí hneď nevyhnutne zvyšovať poplat

ky za poskytované služby. V biznise sa vždy 

hľadá spôsob, ako robiť veci lepšie. 

Rotariáni zamestnávajú asi 600 ľudí, kto-
rí zabezpečujú chod organizácie. Skús - 
te členovi Rotary, ktorý nemá predstavu 
o čin nosti RI, popísať ich prácu. 
Podpora zamestnancov je pre Rotary nevyh

nutná z hľadiska zabezpečenia chodu 

a činnosti celej organizácie. Naši zames

tnanci svojou usilovnou prácou vytvárajú 

zázemie a podmienky na to, aby kluby 

mohli efektívnejšie fungovať. Zostavujú 

školiace materiály, poskytujú súčinnosť pri 

grantových programoch, gestorsky zastre

šujú rôzne agendy. Zamestnanci pre našu 

organizáciu predstavujú veľkú hodnotu.

Ak by ste mali na seba prezradiť päť zá-
sadných, aj keď nie nevyhnutne zjavných 
vlastností, ktoré vás vystihujú, čo by ste 
povedali?
Rodičia nás s bratmi viedli k úcte voči všet 

kým ľuďom, dbali, aby sme boli čestní 

a spoľahliví vo všetkých aspektoch života. 

Mňa označujú ako človeka s nekonven

čným myslením, zdvorilého, spoľahlivého, 

dôveryhodného, vytrvalého, pokladajú ma 

za motivátora, tvorcu tímov, ich delegáta 

a dôverníka.
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orejská kuchyně nabízí mnoho vý-

borných jídel. Nic ji necharakteri-

zuje lépe, než samgyetang, tedy 

voňavé dušené mladé kuře plněné rýží, 

ženšenem, česnekem, kaštany a datlemi. 

Tosokchon je to správné místo, kde je třeba 

si samgyetang objednat. Tento restaurant 

sídlí poblíž paláce Gyeongbok, takže se 

v něm mohou turisté pohodlně zastavit.

Dáváte-li přednost smaženému kuřeti, 

ochutnejte jeho korejskou verzi. V které-

koliv restauraci vám nabídnou tradiční 

chimaek – tedy kuře s pivem. Restauarace 

Banpo nedaleko stanice metra Gubampo 

je nabízí již od 70. let. 

Soul nemůžete opustit, aniž byste si vy-

zkoušeli grilování masa přímo u stolu. Při-

pravte si tak samgyeopsal, tlusté plátky 

vepřového bůčku. Toto vynikající jídlo na-

bízí podnik Palsaek Samgyeopsal v krás-

ném prostředí poblíž známé vysokoškolské 

čtvrti Hongdae. 

Nemůžete-li se rozhodnout, co si k jídlu 

dát, zamiřte do nejbližšího supermarketu. 

Mnoho luxusních supermarketů má v pří-

zemí stále zásobované prodejny potravin. 

Tak například Gourmet 494 nabízí na gale-

rii v prvotřídním Apgujeong základní po-

traviny jako kimbap – rýži, zeleninu 

a maso zabalené do mořských řas, nebo 

bibimbap – skutečný zázrak v jednom hrn-

ku s orestovanou zeleninou, masem a rýží, 

navrchu s vejcem a horkou omáčkou, nebo 

nudle, knedlíky, dezerty a celou řadu po-

choutek mezinárodní kuchyně od churro 

až po kaviár.

Organizační výbor účastníků Světového 

kongresu RI nabízí řadu různých výletů, 

při nichž budete mít příležitost vařit po 

korejsku nebo ochutnat místní stravu. 

POZVÁNKA
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Stravování v Soulu

Text: SUSIE MA
Překlad: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

Chystáte-li se na cestu do Soulu na Světový kongres Rotary 
International od 28. 5. do 1. 6. 2016, je právě teď správný čas 

k tomu, abyste si naplánovali také své stravování.

K

ze světa

Zaregistrujte sa na 

Kongres rI 2016 v soulu na:

www.riconvention.org

Více informací získáte 

na adrese:

www.riconvention2016.org/
2015new/en.
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zo svetaNÁVŠTEVA

rojekt založil RC Safad v roku 1965 

pri príležitosti 60. výročia založenia 

Rotary na pomoc pri zalesňovaní 

Izraela. Je to jediný les na svete, ktorý nesie 

meno zakladateľa Rotary International. 

Nachádza sa v severnom Izraeli v horách 

Galilee. Nové stromčeky sa slávnostne 

vysádzajú vždy len 23. februára. Dnes na 

ploche vyše 2 hektárov je viac ako 65 000 

stromov – prevažne borovíc. Veľká skupina 

1500 stromov symbolizuje počet 1500 rota-

riánov v Izraeli (v súčasnosti 61 Rotary 

klubov v dištrikte 2490).

Pri mojej nedávnej návšteve Izraela som 

sa rozhodol navštíviť tento rotariánsky les 

so záujmom, či je možné identifikovať 

„náš“ banskobystrický strom s matričným 

číslom podľa certifikátu, ktorý náš klub 

dostal (3261). Matriku stromov a starostli-

vosť o celý les 25 rokov viedol zakladateľ 

projektu PP RC Safad Yaakov Maimon.

S pomocou PDG Moshe Yonaya (repre-

zentanta P RI na DK v Košiciach v máji 2015) 

a spolu s PP RC Amitim Nahariya (jediný 

klub v Izraeli zložený len z manželských 

párov) Uri Levym som koncom roku 2015 

navštívil toto symbolické rotariánske 

miesto pri ceste do známeho „mesta umel-

cov“ Safad (Zvat). Okrem vysadených stro-

mov v okolí je tu totiž aj priestor esteticky 

veľmi pekne upravený, informujúci verej-

nosť o Rotary. Do veľkých prírodných ka-

meňov tvoriacich akési pódium okolo vy -

dláždeného priestoru sú vložené keramické 

platničky s menami svetových prezidentov 

RI a guvernérov izraelského dištriktu 2490 

od jeho vzniku v roku 1960. Sú tu aj spo-

mienkové tabule na vzácne návštevy, ako 

napr. Billa Clintona, bývalého prezidenta 

USA, či jordánskeho kráľa Husseina, ktorý 

navštívil Izrael pri príležitosti podpisu 

mierovej zmluvy medzi Jordánskom a Izra-

elom, ale aj mená významných darcov 

príspevkov na tento projekt.

Súčasťou areálu je vybudované aj parko-

vacie oddychové miesto so žulovými stolmi 

a lavicami – rozsiahly piknikový priestor 

v tieni rotariánskych stromov. „Náš“ strom 

sa mi nepodarilo určiť. Len niektoré stromy 

vysadené významnými osobnosťami 

osobne majú svoje označenie.

I Z R A E L

Paul Harris Peace Forest

Text & foto: IVAN BELAN, PDG

Rotary klub Banská Bystrica vstúpil do prvého medzinárodného 

projektu príspevkom na vysadenie stromu v rámci Mierového lesa 

Paula Harrisa v Izraeli.

P

Mierový les 

Paula Harrisa 

je zapísaný 

medzi desať 

najvýznamnejších 

projektov Rotary 

International.
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Po skončení každého zasedání správní 

rady rI je možné seznámit se se zápisem 

a s rozhodujícími závěry na adrese: 

www.rotary.org/learning-reference/about-
-rotary/board-decisions.

SONDA

Z
asedání Správní rady odráželo styl 

prezidenta RI jménem K. R. „Ravi “ 

Ravindran. Probíhalo v přátelské 

atmosféře, a zatímco předchozí zasedání 

trvala čtyři až pět dnů, prezident Ravin

dran je zkrátil na tři dny, takže skutečně 

nebylo času nazbyt. Ravi diskusi stále po

vzbuzoval; při jednom z projednávaných 

bodů poznamenal, že výbory pracovaly 

sice pilně, avšak „nikoliv neomylně“. 

Ravi také zavedl elektronické hlasování 

k tématům, která vyvolala „kontroverzní 

debatu, ale aby byla zachována nezávislost 

jednotlivých ředitelů“, jak prohlásil. Větši

na vážnějších rozporů se projevila již pře

dem, mimo dny vlastního zasedání. Skupi

na štábních odborníků strávila řadu týdnů 

přípravou zasedání Správní rady ve spolu

práci s komisemi, které se k daným téma

tům vyjadřovaly. Matt Hohmann, ředitel 

podnikového vedení, pak nahrál na webo

vý portál poslední data, takže si je ředitelé 

mohli stáhnout na své iPady. Ředitelé mají 

k dispozici bezpečný webový portál, kde 

mohou všechny změny sledovat. Na zase

dání se mohou připravit v letadle či v autě, 

a nachystat si poznámky. Pracovní zasedá

ní je pak efektivnější. 

Ředitelé RI se nejdříve zabývali „domácí

mi“ záležitostmi – volbou členů dozorčí 

rady, plánem zasedání Správní rady RI 

v roce 2016 v Evanstonu a pak v Soulu. Poté 

přikročili k tématům, jakým je třeba celo

světové stárnutí členské základny RI. Kaž

dý z nich seděl před svým monitorem a vla

ječkou své země a hovořil do mikrofonu. 

Mluvilli například portugalsky jako José 

Ubiracy Silva z Brazílie, italsky (Giuseppe 

Viale), nebo japonsky (Takanori Sugitani), 

ostatní si nasadili sluchátka, z nichž slyše

li simultánní překlad. Další novinkou byly 

zelené číslice měřící čas na monitoru kaž

dého z ředitelů. 

Správní rada RI analyzovala aktivity kaž

dého člena za uplynulé tři měsíce, neboť 

každý ředitel, každý komitét či správní od

bor RI má měřitelné celoroční cíle nazýva

né KPI (Key Performance Indicators – klí

čové ukazatele výkonnosti). Prezident Ravi 

vyzdvihl Manoje Desaie z Indie za dobře 

strukturovaný plán jeho návštěv do všech 

distriktů v jeho zóně. V té souvislosti Ravi 

připomenul, že jiné zóny zůstaly pozadu. 

Proto požádal všechny ředitele, aby navští

vili alespoň 60 % ze svých distriktů a měli 

osobní kontakt přinejmenším s 80 % svých 

distriktních guvernérů.

Mezi jednotlivými zasedáními diskutova

li spolu ředitelé v atriu 18. poschodí, kde 

jsou v blízkosti busty Paula Harrise vyvěše

ny fotograie všech dosavadních 104 prezi

dentů RI. Ve skleněných vitrínách tu jsou 

vystaveny exponáty z archivů Rotary – např. 

notový záznam pochodové písně „he Rota

rian“, nebo dopisy, které si vyměnil zaklada

tel Rotary P. Harris se svou přítelkyní jmé

nem Grace Mann z Jacksonvillu na Floridě. 

Vraťme se zase do jednací místnosti: ře

ditelé se pustili do dalšího bodu o členské 

základně rozsáhlejší diskusí. Mělo by být 

pro členství v Rotary podmínkou mít něja

ké zaměstnání? Jennifer Jones, ředitelka RI 

z Kanady, uvedla, že její švagrové, vysoce 

vzdělané a aktivní ženě s rodinou, by moh

lo být členství v Rotary odepřeno, pokud by 

Text: KEVIN COOK

Foto: ALYCE HENSON

Překlad: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

Jak probíhá 
setkání 
ředitelů RI?
V Evanstonu ve státu Illinois se na podzim minulého roku setkalo 
15 mužů a 4 ženy při zasedání Správní rady ředitelů Rotary 
International, a to nedaleko kanceláře, kde Paul Harris přivítal 
členy prvního Rotary klubu na jejich prvním setkání.
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bylo požadováno, aby byla někde zaměst

nána. Ředitelky z USA Julia Phelps a Karen 

Wentz souhlasily, že takovéto pravidlo by 

mohlo vážně komplikovat zásady Rotary, 

týkající se rovnosti pohlaví.

Ředitelé také odsouhlasili, aby bylo 

umožněno i nečlenům Rotary zúčastnit se 

světových kongresů RI, případně aby bylo 

možné uspořádat kongres i v městech, kte

rá běžným požadavkům neodpovídají. Ro

bert Hall z Atlanty, který hraje významnou 

roli jako místopředseda komitétu pro uspo

řádání kongresu v roce 2017, tento návrh 

jen podpořil. Ředitel programu členských 

beneitů Naish Shah předložil správní radě 

optimistickou zprávu o novém programu 

zaměřeném na zavedení odměn a zvýhod

nění v celosvětovém měřítku. Jde například 

o slevy poskytované rotariánům v hotelích, 

při pronajímání automobilů apod. Prezi

dent Ravi tento program podporuje, i když 

od několika účastníků slyšel, že jsou proti. 

„Řekli mi, že se nestali členy Rotary proto, 

aby něco získali sami pro sebe. Odpověděl 

jsem jim, že tu není žádný důvod, abychom 

je odrazovali. Pokud jim sleva nevyhovuje, 

mohou klidně říci: Ach ne, chtěl bych za

platit plnou cenu.“ 

Večer se ředitelé sešli na přátelském se

tkání v konferenční místnosti hotelu Hilton 

Garden Inn v Evanstonu. Prezident Ravi 

přiznal, že si svou práci opravdu vychutná

vá. „Slíbil jsem, že snížím naše náklady, že 

při našich poradách zavedu meritokracii 

a povýším hodnotu všech členů Správní 

rady – a skutečně děláme pokroky na všech 

frontách. Naštěstí jsem dostal dva skvělé 

následovníky daleko chytřejší, než jsem já,“ 

prohlásil o Germovi Janovi Riseleym z Aus

trálie. Přátelství a kamarádství mezi těmito 

třemi muži je jasně patrné a radí se spolu 

o důležitých záležitostech.

Své zkušenosti si porovnaly také dvě pří

tomné dámy – Jennifer Jones a Karen Wentz. 

Jennifer byla ve svém Rotary klubu první 

ženou, ovšem nechtěla být pouze jedinou 

zástupkyní ženského pohlaví „a ani nechci 

být jen jedinou ředitelkou RI“. Povídala si 

o tom také s Howardem, jehož hlavní sna

hou je získat za členy Rotary lidi do 40 let 

věku. „V současnosti nejsou v naší demo

graické struktuře osoby mladší než 40 let. 

Na naše pravidelná setkávání mají rozdílný 

pohled. Jídlo a zpívání při meetincích – ze

ptejme se sami sebe: je tato tradice to, co je 

pro naše dobré jméno rozhodující? Má se 

naše přátelství projevovat jen v restauraci 

nebo v konferenční místnosti? Myslím si, že 

ne, vždyť se může rozvíjet i na Facebooku. 

Začínáme si uvědomovat, že nemusíme 

soutěžit s Kiwani či s LIONS kluby. Soutěž

me se životem: s prací, rodinou, s časem. 

Rotary se stále rozvíjí, a je mým přáním být 

součástí tohoto procesu.“  

Příštího dne vyjádřili ředitelé RI nahlas 

své obavy ze stárnutí, projevující se ve všech 

zónách. Peter Orfee z Anglie hovořil o při

rozeném poklesu členské základny ve svém 

okolí v důsledku úmrtí více než 700 členů. 

V celosvětovém měřítku tvoří největší vě

kovou skupinu rotariáni ve věku 50 – 59 let. 

Jen 10 % je mladších než 40 let. Asi před 20 

lety měl typický klub 42 členů, dnes klesl 

tento počet na 34 členů. Nejběžnější je při

tom klub s 20 členy. Přesto se projevují 

Prezident RI K. R. Ravindran a viceprezident 

Greg Podd v přátelském rozhovoru o přestávce.
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i pozitivní znaky: naše členská základna 

celkově stoupla, mezi 12. červencem 2014 

a 30 červnem 2015 jsme získali více než 140 

tisíc nových členů. Ředitelé RI se ze svých 

monitorů dozvěděli, že 20 % naší členské 

základny tvoří ženy, přičemž se toto číslo 

geograficky mění. V amerických Rotary 

klubech je 26 % žen, v západoevropských 

13 %, v japonských 5 %.

Při středečním jednání naplňoval jednací 

místnost obchodní žargon: Webinar. Opti

mize. Prioritize. Ovšem i náročná práce 

Správní rady RI byla optimalizována. Starý 

způsob hlasování o citlivých záležitostech 

– papírové hlasování, lístky vhazované do 

lepenkové krabice – nahradilo elektronické 

hlasování s využitím iPadu, který má k dis

pozici každý z ředitelů. A tak nakonec 

správní rada prezidenta RI Ravindrana pro

jednala 17 zpráv jednotlivých komitétů a bě

hem tří dnů dosáhla celkem 68 rozhodnutí.

Per Høyen, ředitel RI z Dánska, přiznal, 

že byl šokován tím, že se na jeden den mu

sel stát „ďáblovým advokátem“. „Není v mé 

povaze být negativní,“ poznamenal, zatím

co si upravoval svého motýlka. V poslední 

den pak P. Høyen při diskusích jen zdvořile 

pokračoval.

Na závěr prezident Ravindran prohlásil, 

že byl výkonem celé Správní rady RI velmi 

potěšen. Když přicházel na poslední setká

ní, řekl Andrewovi McDonaldovi, zástupci 

generálního sekretáře, který při zasedání 

správní rady RI vykonával funkci sekretáře: 

„Je mým přáním, abychom strávili více času 

nad strategickými tématy a transformací, 

než abychom se zabývali administrativními 

záležitostmi. Jedním krokem bylo zkrácení 

jednání správní rady na tři dny, dalším pak 

bylo směrování Správní rady na rozhodují

cí témata, která vyznačí další cestu Rotary 

v nejbližší budoucnosti.“ McDonaldovy 

stopky prozradily, že Správní rada RI věno

vala téměř 60 % svého jednání strategickým 

a transformačním záležitostem. Všichni 

členové Správní rady RI svému prezidentu 

Ravindranovi nadšeně zatleskali.

„Well done,“ řekl prezident, „příště se se

jdeme na Mezinárodním shromáždění 

v San Diegu.“

1 PreZiDeNT ri K. r. rAviNDrAN, Rotary klub 

Colombo, Srí Lanka | 2 KAreN K. WeNTZ, Rotary 

klub Maryville-Alcoa, Tennessee, USA | 3 PřeDSeDA 
výKONNéHO KOmiTéTu ŞAfAK AlPAy, Rotary klub 

Istanbul-Sisli, Turecko | 4 mANOj D. DeSAi, Rotary 

klub Baroda Metro, Indie | 5 viCePreZiDeNT GreG 
e. PODD, Rotary klub Evergreen, Colorado, USA | 

6 HSiu-miNG „freDeriCK“ liN, Rotary klub Taipei 

Tungteh, Tchaj-wan | 7 PeTer l. Offer, Rotary klub 

Coventry Jubilee, Anglie | 8 SAOWAlAK rATTANAviCH, 

Rotary klub Bangrak, Thajsko | 9 GiuSePPe viAle, 

Rotary klub Genova, Itálie | 10 brADfOrD r. HOWArD, 

Rotary klub Oakland Sunrise, Kalifornie, USA | 

11 eDuArDO SAN mArTíN CArreñO, Rotary klub 

Majadahonda, Španělsko | 12 jOSé ubirACy SilvA, 

Rotary klub Recife, Brazílie | 13 PreSiDeNT-
-eleCT jOHN f. Germ, Rotary klub Chattanooga, 

Tennessee, USA | 14 jeNNifer e. jONeS, Rotary klub 

Windsor-Roseland, Ontario, Kanada | 15 TAKANOri 
SuGiTANi, Rotary klub Tamana, Japonsko | 

16 POKlADNíK Per HøyeN, Rotary klub Aarup, 

Dánsko | 17 PreSiDeNT-NOmiNee iAN riSeley, 

Rotary klub Sandringham, Victoria, Austrálie | 

18 Guiller e. TumANGAN, Rotary klub Makati West, 

Filipíny | 19 juliA D. PHelPS, Rotary klub Malden, 

Massachussets, USA | 20 GeNerálNí SeKreTář 

jOHN HeWKO, Rotary klub Kyjev, Ukrajina | 

21 rOberT l. HAll, Rotary klub Dunwoody, 

Georgia, USA

1
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Téma
V z d ě l áVá n í
j e  k l í č  k  V ě d ě n í
Učíme se celý život. Začínáme jako 
předškoláci, pak základka, střední 
a univerzita. Když už podléháme iluzi, 
že jsme hotoví lidé, přijdou profesní 
a jazykové kurzy, školení lídrů… Jak má 
vypadat vzdělávací soustava? Je matika 
horor? Co má znát rotarián? Mám vůdčí 
schopnosti? To poodhalí naše hlavní téma. 
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téma VZDĚLÁVÁNÍ

Jaké je vlastně české školství?

Má skvělou tradici a stále dobré předpoklady pro vy-

soce kvalitní vzdělávání. Školy i učitelé prošli během 

posledních dvaceti let řadou změn. Byli podrobováni 

velkým zkouškám, protože pracovali v měnícím se 

a nepředvídatelném prostředí. To je také jeden z ne-

uralgických bodů školství. Chybějí více než dvě de-

kády dlouhodobé strategie. Děti, které půjdou letos 

do 1. třídy, budou opouštět školy od roku 2024 až do 

roku 2030. Toto je horizont, který je třeba ve vzdělá-

vání sledovat. Bohužel takto naše školství nefunguje.

Jaká by měla být úloha státu?

Role státu v oblasti vzdělávání musí být jasně deino-

vaná a musí být zohledněny následující principy: 

transparentní financování vzdělávacích institucí, 

kvalita a dostupnost vzdělávání, podpora talentů 

a péče o znevýhodněné žáky, prostupnost a návaz-

nost mezi jednotlivými stupni vzdělávání, standardy 

pro počáteční vzdělávání pedagogů a jejich kariérní 

rozvoj, strategie klíčových kroků vzdělávací politiky 

pro období 20–30 let. To je podle mého soudu skuteč-

ná úloha státu. Aby se podařilo nastartovat změny, je 

třeba uskutečnit nutné kroky současně. Salámová 

metoda postupných malých krůčků moc nefunguje, 

školství má velkou setrvačnost a pokud do něj stále 

jenom rýpeme, vytváří to nejistotu a nepředvídatel-

nost. Za posledních 10 let prošlo parlamentem 19 no-

vel školského zákona. A zlepšilo to školství?

To souvisí i s předškolním stupněm.

Nedostatečná síť předškolního vzdělávání je důsled-

kem zanedbaného strategického řízení. Minimálně tři 

roky dopředu víme, kolik dětí bude chodit do mate-

řinky. S demograickým poklesem počtu dětí se zdá, 

že už je tento problém odsunut na základní školy.

A co základní vzdělání, není to absolutní priorita 

vzdělávacího systému?

Dobré základní vzdělání je vstupenkou do života, 

předpokladem dalšího rozvoje a prevencí před soci-

álním vyloučením. Rozhodujícím prvkem systému 

jsou učitelé a jejich kvalita. Škola je taková, jací jsou 

učitelé. Je nutné posilovat prestiž a roli učitelů ve 

společnosti. V poslední době se přistupuje k liberál-

nější výchově dětí než dříve. Není to jenom záležitost 

česká, ale celosvětový trend. Snižuje se kázeň a dis-

ciplína. Rodiče často učitelům připomínají práva dětí, 

ale zapomínají na povinnosti, pohříchu povinnosti 

svoje vůči škole.

Jaké jsou vaše priority, vaše téma?

Dlouhodobě prosazuji motivaci školáků ke zdravému 

životnímu stylu. Snažím se, aby se dětem na 1. stup-

ni základních škol přidala hodina tělocviku. Fyzickou 

zdatnost dětí vidím jako důležitý prvek budoucího 

zdraví nové generace. Navíc je to také dobrý ventil 

agresivity a prevence před sociálně-patologickými 

jevy. České školství má ale také některé mimořádně 

Text: FraNtišek ryNeš, pDg

S kým jiným, než s rotariánkou a odbornicí na slovo vzatou, 
bych si mohl povídat o českém školství?

V z d ě l á n í  j e  k l í č e m 

k  b u d o u c n o s t i

A N N A  P U T N O VÁ  je pedagožka, byla děkankou Podnikatelské fakulty VUt v Brně 

před tím, než byla zvolena poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky ve volbách 2010 v Jihomoravském kraji. stala se předsedkyní Výboru pro 

vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je stálým hostem rady vlády pro 

výzkum, vývoj a inovace. V roce 2013 svůj mandát obhájila.
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zdařilé formy. Je to ve světě ojedinělá síť základních 

uměleckých škol, které mají v naší zemi letitou tra-

dici a kvalitu.

A co slabá místa?

Nedostatek technických řemeslníků poznamenává 

průmysl. Rozvoj technických řemesel vyžaduje ma-

teriální podporu i společenský respekt k řemeslům 

a manuálně pracujícím. Budeme muset posilovat 

stavovskou hrdost řemeslníků. Zohledňovat požadav-

ky regionálních zaměstnavatelů a do programu za-

hraničních stáží více zahrnout i žáky učebních oborů.

Maturity – příběh bez konce… 

Neschopnost ukotvit společnou část státní maturity 

do středoškolského systému, její časté změny, potla-

čení matematiky, to vše vede k tomu, že ve středo-

školském školství dost tápeme. 

A univerzity?

Ve vysokém školství je řada naprosto špičkových obo-

rů, ale také průměrné i podprůměrné. Ve inancování 

jsou si však všichni rovni. Jako velmi důležitý vidím 

pro budoucnost země zákon, který by formou půjček 

a stipendií pomohl postavit se mladým dospělým 

studentům na vlastní nohy. Zatím jsou závislé děti 

na rodičích. Nový přístup by pomohl studovat i na-

daným lidem ze sociálně slabších rodin a hlavně by 

posiloval jejich zodpovědnost za vlastní budoucnost.

V čem zaostáváme za vyspělými zeměmi?

Máme pouze třetinovou účast dospělých na celoživot-

ním vzdělávání; volné pedagogické kapacity i prostory 

na školách přitom umožňují rozšířit nabídku celoživot-

ního vzdělávání – k tomu je možné využít i inancová-

ní z evropských fondů. Do vzdělávacího systému patří 

i vzdělávání seniorů. Nyní mají studenti možnost vyjet 

do zahraničí na studijní pobyt. Erasmus patří 

k těm nejúspěšnějším unijním programům. V minulos-

ti se sice objevovaly potíže s inancováním, občas se 

objeví falešný student, ale díky tomu, že program je 

určen konkrétním osobám a zprostředkovateli jsou vy-

soké školy, zpronevěry či korupce jsou téměř vylouče-

né. Smyslem programu je posílení lidského potenciálu 

Evropy, a tím i její konkurenceschopnosti. Během své 

existence jej využily více než tři miliony studentů 

z 11 000 univerzit. Čeští studenti dostali poprvé svoji 

příležitost v akademickém roce 1998, tehdy jich vyjelo 

879, v loňském roce to bylo už necelých 7000. Během 

15 let využilo tuto nabídku 49 300 studentů ze 70 škol. 

Jsme v Evropě více než průměrně poznání chtiví.

Které země lákají české studenty nejvíc? 

Především Německo, Francie, Španělsko, Velká Bri-

tánie a Portugalsko. Loni studovalo naopak v České 

republice asi 5 200 cizinců. Stali jsme se nejoblíbeněj-

ší destinací pro Španěly, Francouze a Poláky.

Vzdělání není samoúčelné.

Jistěže. Věda, výzkum, inovace se staly jednou z nej-

důležitějších oblastí mezinárodní spolupráce. Globál-

ní trendy a mezinárodní charakter vědecké spolupráce 

jsou nutnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí základ-

ních otázek budoucnosti. Jakou roli bude hrát věda 

v průmyslové politice jednotlivých států? Jakou roli 

bude věda hrát ve stanovení mezinárodních standar-

dů, např. z hlediska životního prostředí, etiky, kvality 

a podobně? Vidíte, že otazníků je víc než dost.

Škola je taková, 
jací jsou učitelé. 
Je nutné 
posilovat prestiž 
a roli učitelů 
ve společnosti.
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by mohl rotariánský výměnný program dob-

ře fungovat, musí podléhat přísným pravi-

dlům. Tato pravidla stanovuje ústředí Rota-

ry International v Evanstonu, USA, které pečlivě 

prověřuje všechny distrikty, jež se do programu 

chtějí zapojit, a následně na dodržování pravidel 

výměny dohlíží. Distrikt, který splní všechny poža-

davky RI, obdrží certiikaci, kterou musí po několika 

letech opět obnovovat, za předpokladu, že v mezi-

dobí pravidla výměny stále pečlivě dodržuje. Náš 

distrikt prošel procesem recertiikace během uply-

nulého půl roku a svoji účast v programu v lednu 

2016 úspěšně obhájil. Jedním z důležitých požadav-

ků RI je pravidelné vzdělávání všech rotariánů i dal-

ších dobrovolníků, kteří jsou do výměnného progra-

mu zapojeni. Proto se minimálně dvakrát ročně musí 

činovníci Rotary klubů zodpovědní za výměny na 

klubové úrovni účastnit školení organizovaných dis-

triktním výborem Výměny mládeže. Kluby, které na 

tato školení nikoho nevyšlou, nejsou certiikovány 

Text: JaromÍr BarÁk

Jedním z požadavků RI je pravidelné vzdělávání 
všech rotariánů i dobrovolníků, kteří jsou zapojeni 
do výměnného programu.

ta k é  h o s t i t e l s k é  r o d i n y 

s e  m u s í  V z d ě l áVat

a

téma VZDĚLÁVÁNÍ

P r o g r A m  v ý m ě n y  m l á d e ž e  považujeme za „vlajkovou loď“ našeho dis-

triktu. Každoročně na dlouhodobý pobyt do zahraničí vysíláme desítky studentů, 

stejný počet zahraničních studentů pak tráví celý školní rok v našem distriktu. Ve 

školním roce 2016/17 to už bude rovná stovka českých a slovenských dětí, které 

budou studovat v některé z dvaceti evropských nebo zámořských zemí, stejný 

počet studentů zahraničních pak bude studovat u nás. Každý rok se výměnných 

pobytů na celém světě účastní více než osm tisíc studentů z osmdesáti zemí.

Úloha 
hostitelských 
rodin je velmi 

obtížná a záleží 
také na nich, 
zda studenti 

výměnu úspěšně 
dokončí.
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Alejandro, povedz niečo o svo jom vzdelaní – doma 
a v Čechách.
Mal som šťastie, študoval som 8 rokov v Texase, tam 

som aj zmaturoval, hral som americký futbal a môj 

tým vyhral majstrovstvá štátu Texas. Po maturite 

som prišiel ako inbound do RC Hradec Králové 

a počas môjho pobytu som sa prihlásil na Univerzitu 

v Hradci Králové na odbor informatika a manažment.

Čo ťa priviedlo ku štúdiu v Čechách?
Ako zahraničný študent som sa dostal bez prijíma-

cích skúšok. Okrem toho, keby som po ukončení 

pobytu ako inbound prišiel späť domov do Mexika, 

musel by som čakať jeden semester, kým by som 

mohol začať študovať a tiež by som bol musel platiť 

za štúdium, pritom v Čechách mám štúdium zadar-

mo. Je to veľká pomoc pre mňa a pre moju rodinu.

Aké máš aktivity okrem štúdia?
Som členom Rotaractu v Hradci Králové, som predaj-

ca tequily a otvoril som s priateľom únikovú hru Room 

quest, čo mi tiež finančne pomáha. Občas varím 

v reštaurácii ako brigádnik, učím angličtinu. Moje 

hobby sú všetky športové aktivity.

Teraz si v Košiciach, na praxi v CK Ferrotour – čo 
bolo motívom?
Zmenil som študijný odbor na cestovný ruch. 

V Strečne som sa stretol s Elen Gregovou, riaditeľkou 

CK Ferrotour a dohodli sme sa, že môžem v Koši ciach 

robiť povinnú prax tri mesiace.

A čo ti táto prax dáva?
Učím sa pracovať v CK, organizovať Eurotour pre 

inboundov v dištrikte, pričom využívam moje jazy-

kové znalosti. Tiež sa učím robiť správny marketing. 

Stretávam sa aj s výmennými študentmi, ktorí sú 

v RC v Košiciach a chodím aj do vášho klubu. 

Čo by si odkázal mladým ľuďom, ktorým sa nechce 
ísť študovať do zahraničia?
Choďte cestovať a poznávajte život v iných krajinách 

a pritom spoznávajte seba, svoje možnosti, vlastnos-

ti. Pamätajte, že „hotel u mamy“ nebude otvorený 

navždy.

a nemohou vysílat ani přijímat žádné studenty. Stejně 

tak musí všichni studenti, kteří mají zájem o vý měn-

ný pobyt, projít dlouhodobou přípravou. Musí absol-

vovat několik setkání, na kterých jsou seznamováni 

s mezinárodně platnými pravidly výměn, dostanou 

informace o Rotary International a o zemích, do kte-

rých mohou na výměnu vyjet. Jejich znalosti jsou 

následně prověřovány na klubové i distriktní úrovni 

a do zahraničí mohou vycestovat pouze ti z uchaze-

čů, kteří splní veškeré požadavky a projeví schop-

nost být dobrými reprezentanty našeho distriktu 

v zahraničí.

Velmi důležitými účastníky výměnného programu 

jsou hostitelské rodiny. I ony musí projít náročnou 

přípravou, musí znát veškerá pravidla a principy 

výměny a musí je následně dodržovat po celou dobu, 

kdy hostí zahraničního studenta. Úloha hostitel-

ských rodin je velmi obtížná, tráví se studenty nej-

více času a velmi na nich záleží, zda studenti výmě-

nu úspěšně dokončí.

Cez pol sveta 
za vzdelaním

P O S T R E H Y

Poznávajte 

život v iných 

krajinách 

a tým 

spoznávajte 

aj seba.

A L E J A N D R O  A C O S TA  žije v Mexiku, do Hradca Krá-

lové pricestoval v rámci programu výmeny mládeže 

a nakoniec u nás zostáva ako vysokoškolský študent.
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čebnic matematiky existují desítky. Ani s jed-

nou ale nebyl Marek Liška jako běžný středo-

školák stoprocentně spokojený. „Když nám 

náš učitel matematiky zadal nějakou úlohu na doma, 

všichni se z domova učili na danou látku. Přišli do 

školy a vůbec to neuměli. Tak jsem si říkal, že někde 

musí být problém. Nakonec mi došlo, že učivo z učeb-

nice absolutně nikdo nechápal,” říká mladý matema-

tik. Sám s příklady nikdy problém neměl, řada jeho 

kamarádů ale s výpočty bojovala. Ve druhém ročníku 

Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové tak začal Marek 

Liška dávat do kupy vlastní sbírku příkladů s oko-

mentovanými výpočty. Cílem bylo doučit matemati-

ku spolužáky ve třídě pomocí webové stránky, kde 

lidé najdou k jednotlivým příkladům i návody. V té 

době se k němu přidal kamarád Marek Fanderlik 

a cíle se o dost zvětšily. Dva Markové si řekli, že vy - 

tvoří plnohodnotnou učebnici matematiky. Před čtyř-

mi lety vznikla první verze, kterou celý školní rok 

testovali sami studenti a pedagogové na mateřském 

Gymnáziu J. K. Tyla. Oba Markové si pravidelně cho-

dili nejen pro slova chvály, ale samozřejmě i kritiky. 

„Bez odborné garance, podpory a hlavně spolupráce 

s pedagogy bychom ale daleko nedošli,“ nezapomíná 

dodat autor Marek Liška, dnes student Matematicko-

-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Učebnice se 

stále vyvíjela. Vznikla originální graika, seřadily se 

kapitoly, sjednotil se text. V maturitním ročníku Mar-

kové vytvořili webové stránky, sehnali první sponzo-

ry a vyhráli regionální soutěž Rozjezdy roku. V létě 

vznikla inální podoba učebnice. „Text v učebnici jsme 

převedli do druhé osoby, takzvaně na tykačku, u kaž-

dé kapitoly se studentovi snažíme vysvětlit, jak 

danou látku využije v běžném životě a proč je pro něj 

důležitá z hlediska matematických souvislostí,“ 

vysvětluje vedoucí a koordinátor projektu Marek Fan-

derlik. Příklady ze života jsou základem, zapomeňte 

na počítání vzdálenosti vozidel A a B, v učebnici se 

jezdí z Hradce do Košic, průniky intervalů nejsou 

strohé deinice, ale počítá se, kdy irma může udělat 

poradu zaměstnanců, když každý zaměstnanec má 

čas v jiný den a hodinu. Učebnici nechybí vtip. „To je 

ale blbec na druhou,“ začíná například kapitola Moc-

niny, „zde si konečně uvědomíš, co přesně to zname-

ná.“ Knížka obsahuje i moderní prvky. Příklady k pro-

cvičení mají QR kódy, které po načtení chytrým 

telefonem odkážou uživatele na webové stránky, kde 

najde postupy řešení.

Text: aNeta HaNouskoVÁ

Nelíbily se jim učebnice matiky, tak si napsali vlastní.

M AT I K A  U Ž  N E B U D E 

S T R A Š Á K E M

u
Naší velikou 

podporou je 

Rotary klub 

z Hradce 

Králové. Také 

díky němu mohl 

projekt nabrat 

takové obrátky.
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Nyní se opět učebnice vylepšuje. Už není jedna, ale 

je rozdělená na dvě části. Navíc se přidal pracovní 

sešit. „Upravujeme opět díky poznatkům z praxe. 

S několika pomocníky jsme v zimě objížděli školy 

nejen ve východních Čechách, ale i například v Praze 

nebo Ústeckém kraji. Sesbírali jsme obrovské množ-

ství reakcí a poznatků od dalších pedagogů i vedení 

škol,” říká Fanderlik. Během rozhovoru se zmínil 

o jednom z prvních sponzorů projektu. „Naší velikou 

podporou je Rotary klub z Hradce Králové, který byl 

mezi úplně prvními sponzory učebnice. Také díky nim 

mohl projekt nabrat takové obrátky,“ dodává Fander-

lik. „Před dvěma lety, když jsme dostali podporu popr-

vé, nikdo ještě nevěděl, jak to s knížkou dopadne. Ale 

věřili nám a my jsme, doufáme, nezklamali,“ usmívá 

se Marek Liška, který byl před dvěma měsíci na setká-

ní královéhradeckého Rotary klubu prezentovat inál-

ní dílo. „Myslím, že se prezentace líbila, a nadšení bylo 

i na naší straně,“ dodává. Rotary klub z Hradce Králo-

vé letos „matiku pro spolužáky“ opět podpořil.

Povědomí o projektu se Markové snaží rozšířit i za 

hranice republiky. „V současné době máme desítky 

objednávek i ze Slovenska. Rozhodli jsme se, že kníž-

ku přeložíme do slovenštiny a v druhé polovině roku 

bychom ji rádi u našich východních sousedů distri-

buovali. Sháníme podporu a inance na překlad, jed-

náme s nakladateli,“ dodává Fanderlik.

Marek Liška také na projektu stále pracuje. Zastává 

pozici odborného dohledu nad středoškolskými stu-

denty, kteří se podílejí na tvorbě dalších dílů učebni-

ce. Cílem je pokrýt komplexně středoškolské učivo 

matematiky, to znamená vytvořit další tři díly včetně 

pracovních sešitů. „Dáváme studentům možnost 

podílet se na tvorbě naší knížky, samozřejmě formou 

brigády. Chtěli jsme jim nabídnout možnost mít jinou 

práci než jen v nějakém fastfoodu,“ uzavírá Liška. Tím 

oba mladí matematici vytvořili jedinečnou možnost 

brigády v Královéhradeckém kraji pro tuto věkovou 

skupinu.

Matika pro spolužáky se postupně dostává do 

povědomí středoškoláků a také jejich rodičů. O učeb-

nici přineslo článek celostátní vydání deníku Mladá 

fronta Dnes, Marek Fanderlik byl hostem internetové 

televize DVTV a spolu s Markem Liškou také vystou-

pil v pořadu České televize Fokus Václava Moravce. 

Do budoucna chtějí oba autoři podobným způsobem 

jako matematiku zpracovat pro středoškoláky také 

fyziku.
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j a k  p ř i b l í ž i t  r o ta r y

Mnozí z nás nejspíš odpoví odkazem na užitečnost 

projektu, který jejich klub realizoval nebo na němž 

se právě podílí. Někteří možná mluví o tom, jak Rota-

ry úspěšně bojuje s virem dětské obrny, kterého se 

díky rotariánům svět brzy navždy zbaví. No a někte-

ří řeknou něco o tom, jak dobré je mít možnost se 

pravidelně až jednou týdně odpoutat od tlaku každo-

denních povinností a na hodinku či dvě posedět 

a povečeřet s přáteli a známými, na něž jste zvyklí, 

a přitom se také něco zajímavého dozvědět od hostů 

klubu.

z a j í m aVá  i n i c i at i Va

Před několika lety jsem se v Bulharsku seznámil s ini-

ciativou, která se vyvinula nejprve v USA a postupně 

se šíří rotariánským světem. Rotary Leadership Insti-

tute (RLI) sdružuje rotariány usilující o systematic-

kou přípravu osobností vybíraných k řízení Rotary 

klubů. RLI vychází z přesvědčení, že jedním z důleži-

tých poslání Rotary je také příprava k úspěšnému 

vedení týmů, neboť v mnoha profesích vede k úspě-

chu schopnost vést kolektivy spolupracovníků. Díky 

kontaktům s RLI jsem se dostal k dokumentům, kte-

ré mi pomohly dozvědět se o Rotary mnohem více. 

S přáteli z několika klubů distriktu jsme začali vytvá-

řet tým, který se poznatky a metody pečlivě připra-

vované ústředím RLI pokusí přenést i do našeho dis-

triktu. Od roku 2009 proto při našem distriktu 

pracuje i RLI tým školitelů.

 

j a k  p r a c u j e  r l i

Členové RLI týmu se podíleli na přípravě několika 

seminářů pro nastupující prezidenty klubů – PETS 

a školicích distriktních shromáždění pro nastupující 

činovníky klubů. Jak RLI, tak ústředí RI mají k dispo-

Text: petr JaN paJas

Když se snažíme přivést někoho mezi sebe, máme 

často problém s tím, jak odpovědět na prostinké otázky: 

Co je to Rotary? K čemu je dobré být rotariánem? Co mi 

to přinese, když se stanu členem vašeho Rotary klubu?

c o  m á  r o ta r i á n 

V ě d ě t  o  r o ta r y ?

Z K U S M E  S E  Z A M Y S L E T  nad tím, proč je tak obtížné zvyšovat počet členů 

v klubech. statistiky vývoje členské základny ukazují, že celkový počet členů v na-

šem distriktu stagnuje již desítku let, nebo dokonce pomalu klesá. a to i přesto, 

že se podařilo založit několik nových klubů. to ale znamená, že klesá i průměrný 

počet členů v klubech. obdobné statistiky ukazují na stejné tendence v celém 

hnutí rotary. Proto se v materiálech rI stále důrazněji požaduje, abychom se více 

otevřeli veřejnosti, a tím posilovali možnost získávat nové členy, a aby kluby své 

členy dostatečně motivovaly k aktivní účasti na životě klubu, a tím i k setrvání 

v něm. Jak nejlépe vysvětlit někomu zvenčí, co je rotary a čím je výjimečné?
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t é m A  d n e š n í H o  č í S l A  je v podstatě nadčasové. Vzdělávání ve všech jeho 

formách je aktivita, kterou nám nikdy nikdo nemůže sebrat, na rozdíl třeba od hlubin-

ného dolu, což věděl už i Jára Cimrman. rotariáni jsou velice často ti, kteří nesou 

osvětu do světa. Vzpomeňme například náš celosvětový projekt k vymýcení dětské 

obrny, end Polio now, který je už na téměř vítězném konci. aby se k takovému konci 

mohlo dospět, bylo nutno vzdělávat dobrovolníky, vzdělávat místní autority jak poli-

tické, tak i lékařské, a vzdělávat i veřejnost. Vzdělávání funguje! Pouze 5 případů di-

vokého viru obrny bylo nahlášeno za minulý rok v oblasti afghánistán / Pákistán, 

zbytek světa je již bezpečný.  obdobných případů, kdy rotary vzdělává, je mnoho. 

Jmenujme například program gse (group study exchange) a jeho nástupce Vtt (Vo-

cational training teams), které vzdělávají mladé odborníky v různých koutech světa. 

nebo programy Mírových stipendií, připravující nové vůdčí osobnosti k řešení světo-

vých problémů a konfliktů beze zbraní. také můžeme jmenovat výstavbu škol, např. 

v africkém Malawi, projekt našich ostravských přátel, a mnohé a mnohé další. téma 

vzdělávání se prostě vine jako červená stuha napříč našimi aktivitami.  Jsem moc rád, 

že v posledních pár letech se posunula i úroveň a intenzita našeho vlastního vzdělá-

vání. rotary je organizací, která dokáže školit vlastní členy a pomáhat jim k úspěchu. 

ať jde o právě proběhlé školení nastupujících prezidentů (Pets) v olomouci, připra-

vované školení klubových sekretářů, školení guvernérů v san diegu, nebo třeba ško-

lení koordinátorů na celosvětové úrovni v centrále rotary v evanstonu, ze kterého 

jsem se právě vrátil. skvělý zážitek a motivující setkání s mnoha úžasnými lidmi z ce-

lého světa. Během těch 4 dní, při pohledu na rotariány všech věkových kategorií a ran-

ků, jsem si často vzpomněl na citát přisuzovaný V. I. Leninovi, a to „Učit se, učit se, učit 

se“. no, možná že alespoň v tomto jednom se legendární soudruh nemýlil. 

 george J. poDZimek

zlaté pravidlo aneb i soudruh 
může mít v něčem pravdu

j A k  t o  v i d í m  j á

zici dokumenty, z nichž může rotarián čerpat pouče-

ní, jak má Rotary klub a distrikt fungovat, co se oče-

kává od činovníků Rotary klubů, a také jak odpovídat 

na otázky o smyslu a poslání Rotary, a co je třeba 

dělat, aby Rotary nezaniklo kvůli současnému zrych-

lujícímu se životnímu tempu. Ne každý rotarián vyu-

žije informace dostupné v oficiálních jazycích RI, 

mezi něž čeština ani slovenština nepatří. Proto RLI 

tým zahájil systematickou práci na překladech doku-

mentů z bohaté nabídky RLI i školicího centra RI.

 

u ž i t e č n á  b r o ž u r a

Jedním z dokumentů, které dnes máme k dispozici 

v češtině, je brožurka To podstatné o Rotary. Tu 

původně sestavil Cliff Dochterman, jeden z nejvý-

znamnějších bývalých mezinárodních prezidentů 

Rotary International, který  patří k zakladatelům nej-

významnějšího celosvětového projektu Rotary – 

PolioPlus. V duchu Dochtermanova hesla „Skutečná 

radost pochází ze služby druhým“ vznikl překlad jeho 

brožurky, jejíž druhé vydání se chystá. Ve smyslu 

původního názvu – ABC of Rotary – je v brožurce 

podán přehled o životě celosvětového společenství 

rotariánů. Každý z nás se tam dozví, jak odpovídat na 

otázky o smyslu a poslání Rotary, získá přehled 

o mnoha inspirujících zvycích Rotary klubů, o tom, 

jakými zásadami se řídí rotariáni a proč si v mnoha 

zemích získali takové uznání a respekt. Seznámí se 

s projekty a programy, jimiž se rotariáni snaží měnit 

životy k lepšímu nebo pomáhat těm, k nimž nebyl 

osud příznivý.

a  c o  d á l?

Rád bych rotariány našeho distriktu upozornil i na 

další dokumenty: Prezidenti klubů mají k dispozici 

český text Příručky prezidenta Rotary klubu, kde je 

mnoho návodů k tomu, jak vést klub k úspěchu 

a soudržnosti. Letos na PETS získají nastupující pre-

zidenti překlad příručky Veď svůj klub, která je návo-

dem, jak získávat a udržet členy Rotary klubu, a také 

příručku Ať váš klub žije naplno, obsahující řadu 

návodů, jak vést klub ve smyslu poslání hnutí Rotary. 

Věřím, že cestou šíření dobrých zkušeností shromáž-

děných rotariány za více než sto let existence hnutí 

a vlastní iniciativou dokážeme i v našem distriktu 

zvýšit zájem o práci v Rotary.
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z domova výměnné pobyty

Tři různí studenti z našeho distriktu navštívili v rámci 
programu výměny mládeže stejnou destinaci. Měli podobné 
pocity a zážitky? Jak se jim na Tchaj-wanu líbilo?

TCHAJ-WAN

Rotary klub třebíč

taipei, tchaj-wan

dravím vás až z hlavního města 

Tchaj-wanu, z Taipei. Teď mám ko-

lem Vánoc trochu času a řekl jsem 

si, že vám napíši, jak se tu mám a jak se mi 

zatím daří. Rád bych vám tedy takhle na 

úvod poděkoval za tuhle skvělou příležitost 

a vězte, že si to tu naplno užívám. 

Nerad bych mluvil o letu, protože to 

byla opravdu ta nejhorší část celé výměny. 

Začnu až tím, jak mě na letiště přišlo uví-

tat snad 150 lidí. Všechny moje host-rodi-

ny, celý můj Rotary klub a pár lidí, o kte-

rých nic nevím, protože jsem je od té doby 

neviděl. Hned po příletu jsme jeli do míst-

ní restaurace s tradičním jídlem a mně 

jenom proběhlo hlavou: Tak a tohle tu 

budu jíst celý rok. Když se na to dívám teď 

zpětně, tak jsem se moc nemýlil. Po obědě 

jsme jeli domů a pak jsem spal asi 20 ho-

din. Ráno jsme jeli projet Taipei. To jsem 

si uvědomil, že bydlíme v 18. patře jedno-

ho z mnoha mrakodrapů, co tu jsou téměř 

všude, takže je tu někdy těžké se vůbec 

orientovat. Zatím jsem pořád u své první 

host-rodiny a jsou úplně úžasní. Mám jed-

noho bráchu a dvě starší sestry a jedna 

z nich je právě na výměně v Dánsku. Moji 

rodiče pracují na poště v oddělení import 

a export do centrální Evropy, takže mě ob-

čas berou do práce, abych pomohl najít 

řešení nějakého problému. Tatínek neumí 

anglicky, což mi pomáhá v rozvíjení mé 

znalosti čínštiny, a já ho na oplátku učím 

česky. V čínštině už zvládám plynně komu-

nikovat a jsem sám překvapen, jak málo 

času a úsilí mi k tomu stačilo. Dokonce 

jsem tu začal i vařit a byl jsem překvapen, 

jak moc jim naše jídlo (které se diametrál-

ně liší od místního) chutná. Ke své druhé 

rodině se přesouvám až na začátku ledna, 

tak jsem plný očekávání i proto, že bydlí 

na úplně opačném konci Taipei. Moji školu 

mám rád víc, než bych měl. Studuje tady 

něco málo přes 1000 studentů, což z ní 

dělá jednu z těch menších škol. Ve třídě 

nás je 27 a moje třídní učitelka je učitelka 

angličtiny, tak když mám problém, jdu za 

ní (ne, že ho vyřeší, ale aspoň mu rozumí). 

Výuka tu probíhá podobně jako u nás na 

vysokých školách. Učitelé mají přednášky 

a v případě, že někdo nerozumí, může si 

domluvit s daným učitelem konzultaci na 

dané téma. Ze začátku jsem ve škole nic 

moc nedělal, ale jak zjistili, že začínám 

rozumět, tak jsem se pomalu zapojil do 

výuky. Výuka probíhá tak, že začínáme už 

v 7.30 a po ranních informacích daného 

dne se v tělocvičně zpívá školní hymna. 

Tam bych chodit měl, ale nemusím, tak 

chodím do školy vždy až v 8 ráno. Hodiny 

tu mají 50 minut a přestávky jsou 10minu-

tové. Po 4 vyučovacích hodinách je půl 

hodiny přestávka na oběd a půl hodiny na 

spaní. Spíme a jíme normálně ve třídě. 

Poté následují další 4 vyučovací hodiny, 

takže končíme denně až kolem 5. večer. 

V půl 6 se všechna školní hřiště otevřou 

veřejnosti, tak chodíme s pár výměnnými 

studenty hrát fotbal. Jediné, na co si těžko 

zvykám, jsou uniformy, které tu má každá 

škola úplně jiné. 

 Na druhou stranu musím říct, že víken-

dy tu jsou úplně úžasné. Jeden z mých vý-

letů byl úplně na jih Tchaj-wanu, který 

jsme skoro celý projeli na kole. Cestou tam 

jsme se na pár hodin stavili v obřím zábav-

ním parku. Bydleli jsme v centru města 

Kaohsiung v úžasném hotelu hned vedle 

druhé největší budovy světa. Zpátky jsme 

jeli rychlovlakem rychlostí až 400 km/h, 

takže jsme v Taipei vzdáleném 350 km byli 

za necelou hodinu. To je pouze jeden z vel-

kého množství zážitků, které tu prožívám. 

Byl jsem na vrcholu Taipei 101, jel jsem nej-

rychlejším výtahem světa, běžel jsem tai-

pejský maraton, jedl hady, přednášel na 

univerzitě, trénoval s národním hokejovým 

týmem, přeplaval jsem nějaké jezero, vy-

hrál školní pěveckou soutěž a na Nový rok 

jsem viděl jeden z nejkrásnějších ohňostro-

jů světa. Měl jsem možnost se setkat s bu-

doucí prezidentkou, olympijskou vítězkou, 

nejlepšími hráči americké NBA, starostou 

Taipei, vítězem maratonu a spoustou dal-

ších zajímavých lidí. 

 Nehledě na to, co jsem tu nezmínil a ko-

lik toho mám ještě před sebou, bych vám 

rád poděkoval za tuhle skvělou příležitost. 

Jsem strašně rád, že jsem jel. 

v á c l a v  n e č a s

Do školy 
v uniformě

Z
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rodiny mě přišlo přivítat asi pět lidí z tam ní 

vesnice a večer jsme společně s nimi grilo-

vali. Neustále mi něco nabízeli a snažili se 

se mnou komunikovat, přestože neuměli 

ani slovo anglicky. Ale bylo to moc milé 

a velmi mě to potěšilo. Doufám, že se s nimi 

někdy budu moci znovu setkat.

Nejlepší zážitek byl jednoznačně výlet 

do hornického města Jiu Fen. Po příjezdu 

jsem se cítil jako v jiném světě, město bylo 

opravdu nádherné. Úzké uličky byly zapl-

něné trhy, ve kterých se dalo sehnat na-

prosto všechno. Zjištění, že se Myazaki 

inspiroval právě tímto městečkem pro svůj 

animovaný ilm Cesta do fantazie, je proto 

naprosto pochopitelné. Také jsme se zú-

častnili tradičního čajového dýchánku, kde 

nás naučili, jak správně zalévat čaj. Na ten 

jsou zdejší obyvatelé hrdí a jako pozornost 

jsme obdrželi pár krabiček tohoto pokladu.

Silvestr a Nový rok jsme strávili v Taipei, 

jehož novoroční oslavy jsou celosvětově 

proslulé. To potvrzuje i ohromná návštěv-

nost. Ohňostroj sledovalo více než 10 mili-

onů lidí. Navzdory této obrovské mase lidí 

proběhla celá akce bez potíží.

Musím uznat, že mě krásy tohoto ostro-

va uchvátily. Jsem opravdu vděčný, že mi 

bylo Rotary klubem Cheb umožněno se-

tkat se s takto odlišnou kulturou a poznat 

tolik nových lidí. Je to pro mě nezapome-

nutelná zkušenost, které si nesmírně vá-

žím. Taková možnost se většině šestnácti-

letých studentů nenaskytne.

Rotary klub Cheb

Sun moon Lake, tchaj-wan

řed několika týdny jsem se vrátil ze 

studentského výměnného programu 

v Čínské republice na Tchaj-wanu, 

který pořádal a spon zoroval zdejší Rotary 

distrikt 3460. Kemp byl zaměřen na turistiku 

poblíž jezera Sun Moon Lake. Jezero se roz-

prostírá uprostřed ostrova a je tamními čas-

to nazýváno srdcem Tchaj-wanu. Na jeho 

březích se nachází několik významných pa-

mátek. Nejvíce mě zaujal taoistický chrám 

Wen Wu a aboriginské městečko Ita hao.

Naše skupina čtrnácti lidí se skládala pře-

vážně z Evropanů. Kempu se zúčastnili lidé 

z České republiky, Rakouska, Polska, Dán-

ska, Francie, Belgie, Litvy a Izraele. Byl jsem 

opravdu nadšený z toho, na jak úžasné mís-

to jsem se mohl podívat. Překrásná příroda 

a fascinující památky však nebylo to jediné, 

co mě překvapilo. Za zmínku stojí mentalita 

zdejších obyvatel. Řád zde panoval napros-

to ve všem. Například v metru se nesmělo 

pít ani jíst a lidé se řadili do dlouhých front 

před eskalátory. Podobný systém fungoval 

i u nastupování do vlaků. Naše ubytování 

bylo vzdálené 10 minut jízdy autem od jeze-

ra. Spali jsme ve studentském centru v po-

kojích po čtyřech. Celé centrum bylo obklo-

pené palmovým lesem. Uprostřed domu byl 

velký dvůr, kde jsme trávili spoustu času. 

Vedoucími kempu byli Darlene a Camro 

z Filipín společně s Doris, jež vše zařizovala. 

Rodina, ve které jsem dva dny pobýval, mě 

přijala téměř jako vlastního. Po příchodu do 

J A N  S T E I N K E

Cesta do srdce 
Tchaj-wanu

Byl jsem 

opravdu nadšený 

z toho, na jak 

úžasné místo 

jsem se mohl 

podívat

p
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Rotary klub Cheb

Sun moon Lake, tchaj-wan

o osmnáctihodinovém přesunu na 

jiný kontinent na mě čekalo milé 

přivítání. Během dvanácti dní strá-

vených na Tchaj-wanu jsem prožila spous-

tu neopakovatelných zážitků, jako např. 

návštěvu nejvyššího mrakodrapu, který se 

nazývá Taipei 101, kde jsme zažili na Nový 

rok nejkrásnější ohňostroj v mém životě. 

Také jsme měli možnost vyjet do nejvyšší-

ho patra této budovy a spatřit z něj celé 

město, které v noci vypadalo opravdu kou-

zelně. Ale nejenom prohlídka hlavního 

města mě zaujala, ale i další města, která 

se vyznačují nádhernou asijskou architek-

turou. Dalším zážitkem byla návštěva to-

várny na výrobu čaje, kde jsme si vyrobili 

a zabalili svůj vlastní čaj. Shodou okolnos-

tí jsem poté bydlela v rodině, která továr-

nu vlastnila. Rodina byla velmi milá, jako 

asi všichni lidé zde na Tchaj-wanu. V těch-

to rodinách jsme poznali jejich životní styl, 

který se opravdu liší od našeho evropské-

ho. Většinu pobytu jsme trávili u jezera 

Sun Moon Lake. Bydleli jsme zde na stu-

dentských kolejích, kde jsme si pod dohle-

dem našich průvodců, kterými byli souro-

zenci z Filipín, sami vařili večeři – tradiční 

tchaj-wanské jídlo. Také s námi strávili 

několik dní místní studenti, se kterými 

jsme praktikovali různé aktivity, jako např. 

horolezectví, procházky v přírodě. Nejzá-

bavnější bylo stavění voru, na kterém jsme 

se svezli po jezeře. Dva večery jsme měli 

také vyhrazeny na prezentaci sebe samé, 

Rotary klubu a své země, kde se shromáž-

dily naše hostitelské rodiny s ostatními 

členy Rotary klubu a jejich prezidentkou, 

která s námi trávila skoro celý pobyt a vel-

mi dobře se o nás starala. Za tu dobu, co 

jsem byla na Tchaj-wanu, jsem poznala 

mnoho úžasných lidí, ať to byli účastníci 

kempu nebo místní lidé. Tímto bych chtě-

la poděkovat Rotary klubu za možnost 

podívat se na Tchaj-wan. Moc si této příle-

žitosti cením. Tchaj-wan mě okouzlil, a tak 

doufám, že se tam v budoucnu aspoň ještě 

jednou vrátím.

Za dobu, co 

jsem byla na 

Tchaj-wanu, 

jsem poznala 

mnoho 

skvěých lidí

z domova výměnné pobyty

A N E Ž K A  H O R N O V Á

Doufám, že se 
jednou vrátím

p
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ěmeckého semináře mladých vůd

čích osobností RYLA v St. Marien

thalu se i letos v dubnu zúčastní 

čtyři mladí z našeho distriktu. Diskutován 

byl rozvoj dlouhodobých výměnných 

pobytů středoškoláků. Zatímco krátko

dobé výměny běží dobře, u ročních pobytů 

je třeba iniciovat větší zájem německé 

strany a hledat nové formy pobytů. PDG 

Bernd Koob seznámil s projektem RC Gera 

o pomoci uprchlíkům v jejich zemích. Pre

zentace byla velmi fundovaná a zajímavá 

zejména úhlem pohledu, který se v našich 

médiích neobjevuje. Také letos pokračuje 

výstava Zachráněné dědictví putováním po 

německých městech. V říjnu ji přivítají 

Drážďany. V této souvislosti byla diskuto

vána změna stanov Sudetoněmeckého 

Landsmanschaftu. Rotariáni dlouhodobě 

usilovali o vypuštění pasáže o nároku na 

vrácení majetku vyhnaným Němcům po 

druhé světové válce. Nyní bylo úsilí koru

nováno úspěchem, o který se velkou měrou 

přičinil europoslanec Bernd Posselt. Jed

nání se ze strany našeho distriktu zúčastnil 

PDG Dobroslav Zeman, doživotní čestný 

člen německé sekce výboru. Jeho tradiční 

prezentace o podzimním výročním sezení 

ve Františkových Lázních se setkala s vel

kým ohlasem. PDG František Ryneš byl 

jako host na jednání pozván již tradičně. 

Připomenul Global Grant RC Košice Clas

sic na rekonstrukci domu pro seniory 

v Jasině na Ukrajině. Seznámil německé 

partnery se současným stavem příprav. Po 

dopracování projektové dokumentace 

a rozpočtu bude projekt znovu výboru 

předložen s žádostí o pomoc při hledání 

partnerských klubů.

W Ü R Z B U R G

Spolupráce bez hranic

Text: IRENA CAHOVÁ

Již tradičně počátkem roku hostil německý Würzburg jednání 
německé sekce mezinárodního výboru pro spolupráci s Německem. 
Za předsednictví PDG Fritse Zeeuwa byla projednána řada podnětů.

N

Výroční zasedání ICC 
Česko – slovensko – německo 
se uskuteční: 
7. až 9. říjen, Drážďany.
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nner Wheel klub Morava je prvním klu

bem v České republice. V třebíčském 

Rotary klubu našla myšlenka jeho zalo

žení mezi partnerkami členů porozumění. 

Oslovily manželky brněnských rotariánů, 

které se záhy přidaly. Sponzorským Rotary 

klubem se stal RC Třebíč. S žádostí o part

nerství se ozvaly dámy z Frankfurtu nad 

Mohanem. Se zakládáním hodně pomohla 

Gertie Munro z Rakouska. Do rodiny Inter

national Inner Wheel byl moravský klub 

přijat 8. října 2014 a stal se šestým klubem 

rakouského distriktu 1920. Datum slavnosti 

převzetí Charty bylo stanoveno na 7. březen 

2015. Schůzky klubu jsou často v Maximus 

Resortu v Brně. Po příjemné večeři plánují 

další aktivity a večer bývá zakončen poby

tem v hotelovém wellness. Pěstovat přátel

ství je hlavním posláním hnutí Inner 

Wheel. Inner Wheel klub Morava si jako 

první cíl zvolil podporu mladé sportovkyně 

– vozíčkářky Petry Pokorné. Členky nafoto

grafovaly a zpeněžily kalendář, výnos šel 

v její prospěch. Účast na světové konfe

renci v Kodani, setkání se světovou prezi

dentkou Charlotte v Grazu, setkání s part

nerským klubem WienNordost – to jsou 

dosavadní mezinárodní aktivity klubu. Na 

letošní rok si dámy naplánovaly návštěvu 

partnerského klubu ve Frankfurtu a rakous

kým kolegyním oplatí pohostinnost v Brně. 

Naplňují tak další z cílů hnutí – meziná

rodní porozumění. Třetím z pilířů hnutí je 

pomoc potřebným. Novým sociálním pro

jektem klubu je pomoc týraným ženám, 

které nalezly útočiště v brněnském stře

disku Magdalenium. 

„Jsem opravdu ráda, že jsme se potkaly,“ 

říká prezidentka klubu Marie Rynešová na 

slavnostním setkání ve Valči. „Jistě, znaly 

jsme se už dříve, ale teprve založení klubu 

nás přivedlo k opravdovému přátelství. 

Prožily jsme toho společně již hodně. Naše 

setkání každý měsíc jsou příjemná, pestrá 

a obohacující. Jsem velmi hrdá na to, že se 

náš klub stal platným členem velké rodiny 

Inner Wheel klubů na celém světě,“ pokra

čuje zakládající prezidentka.

I N N E R  W H E E L  K L U B  M O R A V A

Po roce na zámečku

Text: IRENA CAHOVÁ

První výročí slavnosti předání Charty oslavil Inner Wheel klub Morava na 
zámečku Valeč poblíž Třebíče. Právě tam se začala psát klubová historie. 
Čtrnáct členek zavzpomínalo na začátky činnosti i na to, co klub dokázal.

I

Jsem opravdu 

ráda, že jsme 

se potkaly. 

Jistě, znaly 

jsme se už 

dříve, ale teprve 

založení klubu 

nás přivedlo 

k opravdovému 

přátelství.

MARIE RYNEŠOVÁ
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dyž jsem Noela v roce 1994 potkal ve 

William Davidson Institute v Ann 

Arbor v Michiganu, představoval 

nám fenomén uvařené žáby. Situaci, kdy 

dáme žábu do kotlíku se studenou vodou 

a tu pomalu ohříváme. Žába nevnímá 

postupné narůstání teploty, a když je již 

příliš horká a ona se rozhodne vyskočit, 

její svaly a šlachy jsou horkou vodou tak 

uvolněné, že toho není schopna. Výsled-

kem je, že se uvaří. Noel nám tehdy vy - 

světloval, že toto je velká hrozba nejen pro 

jednotlivce ve irmách či různých organi-

zacích, ale i pro celé koncerny či společen-

ská uskupení. Že vedou ti, kteří konají!

Toto mi při našem osobním setkání loni 

v létě kladl na srdce i Clif L. Dochterman, 

past prezident RI, zakladatel International 

Fellowship of Scouting Rotarians, rotarián 

z Kalifornie. Muž, který je ve svých 90 letech 

stále aktivní. Zúčastnil se 37 Rotary Conven-

tions, napsal knihu ABC Rotary, jež je nej-

populárnější publikací Rotary International, 

a dodnes slouží své komunitě.

 Za svého světového prezidenství, v době 

krize v bývalé Jugoslávii, nashromáždil 

více než 8 mil. dolarů a svou podporou 

lidem v uprchlických táborech zachránil 

dle odhadů od smrti hladem či umrznutím 

100 tisíc lidských životů. To vše navzdory 

tomu, že mu to administrativní předpisy 

nadace Rotary neumožňovaly. Udělal to 

nad jejich rámec, protože poslechl, co mu 

říká jeho srdce a selský rozum. A proto 

služme, dokud můžeme! V rodině, práci, 

ve svém Rotary klubu. Zkrátka všude tam, 

kde je to potřeba! Učme sloužit své děti, 

mladé lidi posílejme je na semináře RYLA, 

podporujme skauty, pro něž je služba 

posláním, stejně jako pro nás rotariány!

l e a d e r s h i p

Vedou ti, kteří konají

Text: Zdeněk Michálek

Emigrant českého původu Noel Tichý kdysi napsal knihu o svém 
šéfovi Jacku Welchovi. Měla název „Vezměte osud do vlastních 
rukou, než tak učiní někdo jiný“.

k

V á ž e n í  r o t a r i á n š t í  p ř á t e l é , 

již delší dobu usilujeme o zapojení mladé 

generace do naší činnosti. Záměr naplňuje

me řadou aktivit v rámci služby mládeži 

(výměnnými pobyty studentů, stipendii, se

mináři ryLa, podporou skautů). a právě 

v oblasti skautingu se nyní objevila aktuál

ní potřeba pomoci. skautská organizace 

roste v obou republikách a její systém vý

chovy připravuje pro naši společnost odpo

vědné mladé lidi. Ukazuje se, že právě skau

ting může být cestou z krize hodnot, v níž 

se společnost právě nachází. Je totiž posta

ven na přátelství, obětavé pomoci druhým, 

inspiruje k dobrovolnictví a zodpovědnému 

vztahu k sobě i společnosti. Zkrátka na po

dobných principech jako rotary!

Podpořit jeho vývoj se rozhodla i mladá 

česká dokumentaristka olga Špátová, kte

rou mnozí znáte jako účastnici gse týmu na 

Floridě nebo autorku filmu no dream is Im

possible. Právě natáčí film o současném 

skautingu nazvaný skautské století. Film 

podpoří i Česká televize. Jak to však již bý

vá, na jeho dokončení schází dostatek pro

středků.

obracím se proto na všechny rotary klu

by v našem distriktu i jednotlivé rotariány 

s výzvou k podpoře tohoto filmu. Částka 10 

tisíc korun na jeden klub plně pokryje veš

keré náklady.

garantem této podpory je Zdeněk Michá

lek z rC ostrava, který zastřešuje náš Inter

national Fellowship skautujících rotariánů. 

Poskytne Vám k tomu všechny potřebné 

informace, včetně návrhu darovací smlouvy. 

děkuji Vám za Vaši podporu a spoléhám 

na naši solidaritu!

ing. VladiMír adáMek

Guvernér Distriktu 2240

V ý z V a

Podpořte film 
o skautingu!

Všechny informace vám 
poskytne pan Zdeněk Michálek: 
zmichalek@hmpartners.cz 
+420 606 760 130

První záběry filmu: 
https://youtu.be/
OpHbY3vmqY0
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unkci prezidenta Rotary Golf World 

převzal Gerhard Resch. Slavnost-

ního předání se účastnili také sta-

rosta Kitzbühelu Dr. Klaus Winkler a pre-

zident cestovního ruchu Signe Reisch. 

Nynější prezident Gerhard Resch bude 

předsedat Mezinárodnímu golfovému 

fellowshipu Rotary po dobu tří let.

Slavnostní večer v Kitzbühelu měl přá-

telskou atmosféru a standardně vysokou 

úroveň. Nový prezident Mezinárodního 

golfového fellowshipu Rotary Gerhard 

Resch poznamenal, že jeho snaha bude 

směřovat k zapojení východní Evropy 

a Skandinávie do široké náruče mezinárod-

ního fellow shipu. K této snaze se ochotně 

připojí i naši rotariáni. V současné době 

probíhají pod taktovkou Ing. Jana Hlaváče, 

reprezentanta pro Golf Fellowship Dis-

trictu 2240, ve spolupráci právě s IGFR pří-

pravy turnaje, který proběhne za účasti 

více jak pěti států. Turnaj bude mimo jiné 

i součástí Distriktní tour 2016/2017. Bude se 

konat v rezortu Mnich na jihu Čech v ter - 

mínu 16. a 17. září, a pro prvních dvacet 

účastníků je zajištěno ubytování v ho telu 

Nobis. 16. září se všichni účastníci zaregis-

trují a proběhne trénink. 17. září se již bude 

konat samotný turnaj zakončený slavnost-

ním vyhlášením vítězů.

K I T Z B Ü H E L

Řetězení

Text: jan hlaVáč

Na konci ledna 2016 se na kitzbühelské radnici uskutečnil akt předání 
řetězu prezidentství Mezinárodního golfového fellowshipu Rotary 
(IGFR) z rukou dnes již bývalého prezidenta Ömera Yalkina.

f

Přihlášky zasílejte na adresu: 

jjanhlavac@gmail.com

Více informací o IgFr: 

www.igfr-international.com

1963 — rotary world Congress v Lake 

  Placid, vzniká světový turnaj 

 — IgFr – první Challenge Cup, 

  jehož tradice pokračuje dodnes 

1964 — První světový turnaj v st. andrews 

1974 — Založení IgFr evropy 

2015 — IgFr zastoupena v 36 zemích 

  na všech kontinentech, pořádá 

  rotary golf mistrovství světa 

  a mistrovství evropy

2009 — world Congress v Kitzbühelu

2016 — rakouské mistrovství u jezera 

  achensee a Zillertal

 — IgFr mistrovství evropy na sicílii

 — IgFr mistrovství světa 

  v rotterdamu

Historie IGFR
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zprávy
Více fotografií z akcí najdete 

v elektronické verzi časopisu:

www.rotarygoodnews.cz
KLUBOVÉ

V sobotu 27. 2. 2016 proběhl v hotelu 
Imperial tradiční, již XI. beneiční 
ples RC Ostrava International. Letošní 
ples se konal v choreograii režiséra 
muzikálů na ledě Jindřicha Šimka, 
ostravského rodáka, a nesl se v duchu 
pohádkového příběhu o Popelce.

vojí návštěvou podtrhli význam této 

akce i guvernér našeho distriktu 2240 

Vladimír Adámek, náměstek primá-

tora Statutárního města Ostrava pan Zby-

něk Pražák a starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz paní Petra Bern-

feldová. Večerem provázeli Vladimír Polák 

spolu s Lenkou Vacvalovou. Atmosféru ple-

su umocnil vynikající výkon ostravské ka-

pely Proxima a program byl obohacen o vy-

stoupení Tomáše Savky a Hany Křížkové. 

Pro rotariány z 5 klubů a jejich hosty bylo 

připraveno skvělé občerstvení a bohatá 

tombola. Coby čistý výtěžek ze společné-

ho prodeje vánočního punče po dobu celého 

adventu 2015 dvěma ostravskými Rotary 

kluby – Ostrava a Ostrava International – 

byly v průběhu slavnostního večera předány 

2 šeky, každý ve výši 100 000 Kč, Občanské-

mu sdružení Bílá Holubice se sídlem v Mo-

ravské Ostravě, specializujícímu se na aktiv-

ní začlenění handicapovaných spoluobčanů 

do kulturního života, a dále Lidové konzer-

vatoři a Múzické škole v Ostravě na 23. roč-

ník projektu Stružielka. Obrovské poděková-

ní, respekt a uznání za lví podíl na přípravě 

a organizaci této společenské akce patří na-

šemu past-prezidentovi Dirkovi Bliekovi! 

Text: JOSEF MELECKÝ

O s t R a V a

Bál s Popelkou

S

2× 100 000 Kč
Získali jsme 2× 100 000 Kč ve prospěch o. s. 

Bílá holubice a Lidové konzervatoře a Múzické 

školy v ostravě.
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Rotary klub Opava organizoval prodej 
adventního punče na náměstí v Opavě. 

této příležitosti se zapojil i do projek-

tu Vandy Melecké Punč pro Patrika. 

Na našem stánku byla umístěna ka-

sička, do které mohli zájemci vložit dobro-

volný příspěvek, navíc jsme věnovali koru-

nu z každého prodaného punče. Konečná 

částka ve výši 41 000 Kč byla předána orga-

nizátorce projektu. Patrik je 12letý chlapec 

trpící nízkofunkční poruchou dětského 

autismu. Z projektu, jehož cílem bylo vy-

brat malý příspěvek na školní pomůcky, se 

stala veleúspěšná akce, která končí vyba-

vením nového pokoje pro Patrika. 

Text: MiRka MeleckÁ

Foto: vanda MeleckÁ

150 rokov v dejinách ľudstva nie je 
až taká dlhá doba. 150 rokov v deji
nách školy je dostatočne dlhým 
obdobím na zamyslenie sa a oslavu. 
Gymnázium Školská oslávilo dňa 
11. 3. 2016 v spišskom divadle a Redute 
150té výročie od prvej maturitnej 
skúšky slávnostnou akadémiou. 

iaditeľ školy, Mgr. Jozef Kačenga, 

v slávnostnom prejave spomenul, 

že škola v čase vzniku bola jednou 

z najstarších stredných škôl na území 

terajšieho Slovenska. Maturitnú skúšku 

za toto dlhé obdobie zložilo takmer 9 000 

študentov. Pri príležitosti výročia gym-

názia boli škole udelené viaceré ocenenia. 

Medzi najvyššie patrilo ocenenie Rotary 

International dištriktu 2240 – cena T. J. 

Baťu za zásluhy v spolupráci pri výmene 

študentov. Rotary klub v Spišskej Novej 

Vsi za 17 rokov výmeny študentov v tejto 

škole umiestnil viac ako 40 študentov 

z rôznych krajín. Cenu T. J. Baťu odov-

zdala pastguvernérka dištriktu 2240 Jo-

zefa Poláková, ktorá pripomenula prio-

rity Rotary International, medzi ktoré 

patrí aj medzinárodná výmena študen-

tov. Pripomenula však, že práca v Rotary 

sa riadi ústredným heslom: „Service Abo-

ve Self“, čo je možné voľne preložiť ako: 

„Služba bez ohľadu na seba“.Popriala 

veľa úspešných ďalších rokov pedagogic-

kej činnosti riaditeľovi školy. Za klub 

Spišská Nová Ves sa zúčastnili prezident 

klubu Jozef Mišík a pastprezident Blažej 

Pirkovský.

Text: blažeJ PiRkovský

O P a V a

Punč pro Patrika

ž I L I n a

Horúčka sobotňajšej 
noci v piatok

s P I Š s K Á  n O V Á  V E s

Ocenenie 
T. J. Baťu

Plesová noblesa zmiešaná s atmosférou 
80tych a 90tych rokov a takmer tristo 
hostí. žilinskí rotariáni sa vedia baviť. 

kázali to na XV. beneičnom plese, 

ktorý bol v piatok 5. februára 2016 

v hoteli Holiday Inn a podľa viace-

rých ohlasov potvrdil top pozíciu medzi 

žilinskými plesmi. Pozvanie prijali osob-

nosti spoločenského života, partneri akti-

vít RC Žilina a členovia klubov z Martina, 

Bratislavy a Liptovského Mikuláša, členky 

klubu Soroptimist a zástupcovia Lion´s klu-

bu. „Latka je nastavené naozaj vysoko, čo 

ľudia oceňujú. Nebojíme sa ani experimen-

tovať. Vlani sme sa preniesli do tridsiatych 

rokov, tento rok sme si pripomenuli obdo-

bie, kedy sa darilo disko štýlu,“ uviedol 

Tony Pospíšil, ktorý ako úradujúci prezi-

dent celú akciu aj organizačne zastrešil. 

Súčasťou benefície bola podpora Nadácie 

krajina Harmónie, Stružielky a Regionál-

neho centra autistov. „Rozdali sme šeky 

v hodnote 3 000 eur, niečo sa vyzbieralo aj 

na tichej aukcii obrazov a v tombole, ale 

tým naša podpora nekončí. Hľadáme aj iné 

cesty, ako podporiť tieto aktivity,“ dodal 

prezident. Hlavnou hviezdou galavečera sa 

stal Michal David.

Text: MaRtin baRčík

u

R

u

3 000 Eur
rozdali jsme 3 000 eur vo forme šekov.

41 000 Kč
Získali jsme pro Patrika 41 000 Kč na vybavení 

pokoje a školní pomůcky.
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Pokojné obdobie vianočných sviatkov 
vystriedal lesk a noblesa plesov. RC 
trebišov už tradične volí termín svojho 
plesu na prvý víkend plesovej sezóny. 

čarovnej atmosfére v sobotu 9. janu-

ára 2016 sa zišla spoločnosť rotariá-

nov a pozvaných hostí, aby sa stre-

tli, zabavili a zatancovali pri príjemnej 

hudbe a atraktívnom programe. Nezabudlo 

sa pritom na dobročinné poslanie plesu, 

ktorým bola pomoc ťažko chorej osem-

ročnej Veronike Hirkovej. Veronika má 

zriedkavú diagnózu, ktorá postihuje sval-

stvo rúk a nôh a sympatické dievča je od-

kázané na invalidný vozíček. Cieľom pleso-

vej zbierky bolo inancovanie kontinuálnej 

rehabilitácie, ktorá pomáha uvoľneniu 

svalov a ktorú neprepláca žiadna zdravotná 

poisťovňa. Účastníci plesu prispeli čiastkou 

2600 Eur, ktorá pomôže Veronike absolvo-

vať ďalší rehabilitačný cyklus a aspoň na  

krátky čas zlepší jej zdravotný stav. Rota-

riánske plesy v Trebišove majú už svoju 

tradíciu a začínajú byť vyhľadávaným 

stretnutím kultivovaných ľudí, ktorí vedia, 

že popri vysokej spoločenskej úrovni a no-

blesnej zábave  je cieľom plesu aj dobročin-

nosť. Viac ako 120 hostí plesu zabával Šte-

fan Skrúcaný a hosťom večera boli aj 

členovia miestneho tanečného klubu a spe-

vák Peter Ondria. 

Text: PeteR sklenčÁR

Foto: JÁn loRinčík

Již tradiční prodej svařeného vína 
a dětského punče, který pořádá 
každoročně Rotary klub Beroun 
při zahájení adventu, byl letos 
dvojnásobně úspěšný. Prodej proběhl 
jak v Berouně na Husově náměstí, 
tak v nedalekém Králově Dvoře. 

ýtěžek z prodeje nadělili rotariáni 

darem Mateřské škole Montessori 

Beroun. Částku ve výši 14 597 Kč 

formou šeku předal prezident RC Beroun 

František Müller při slavnostním setkání 

s dětmi ve školce v lednu 2016 do rukou 

paní ředitelky MŠ Mgr. Petry Illnerové. 

A také v Králově Dvoře byl předán šek na 

částku 7711 Kč zástupkyni Spolku Poča-

pelského kostela Ivě Dobré. Bylo to vyda-

řené! A zase příští advent se těšíme.

Text: vít kolovRat

t R E B I Š O V

Benefičný ples

B E R O u n

RC Beroun 
naděloval

v

v

14 597 Kč
darovali jsme 14 597 Kč Mateřské škole 

Montessori v Berouně.
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Martinskí rotariáni podporili 

prevádzku Centra Pokoj, domova pre 

týrané ženy v obci Kláštor pod Znievom 

a sociálne odkázané rodiny v mestách 

Martin a turčianske teplice.

obci Kláštor pod Znievom, neďaleko 

Martina, prevádzkuje občianske 

združenie Brieždenie zariadenie pre 

týrané ženy s deťmi s názvom Domov Cen-

trum Pokoj. Je to miesto, ktoré sa stáva 

dočasným domovom pre osamelé matky 

s deťmi, osamelé tehotné ženy v sociálnej 

núdzi a ženy, ktoré žijú v neúnosných ro-

dinných pomeroch a stali sa obeťami domá-

ceho psychického alebo fyzického násilia. 

Rotary klub Martin v roku 2015 nadviazal 

komunikáciu s vedením tohto domova 

a zareagoval na prosbu pani riaditeľky 

o poskytnutie materiálnej pomoci na pre-

vádzku domova. Zástupcovia klubu navští-

vili tento domov, oboznámili sa s jeho pre-

vádzkou a pri tejto príležitosti odovzdali aj 

materiálnu pomoc – kuchynské riady a po-

traviny v hodnote vyše 500 Eur. Pomaly 

tradíciou sa stáva aj vianočné stretnutie 

predstaviteľov mesta Martin a Rotary klu-

bu Martin so sociálne odkázanými rodina-

mi. Pracovníci mestského úradu vytipova-

li a na stretnutie pozvali dvadsať rodín, 

ktoré sú buď mnohopočetné, alebo majú 

ťažko zdravotne postihnutého člena a sú 

sociálne odkázané. 

Text: René GuRÁŇ

Foto: Milan novotný

24. ročník Charitativního plesu Rotary 

klubu Znojmo se konal 9. ledna 2016. 

skvělou atmosféru se postarala ka-

pela he Onkels a zejména náš vá-

žený host, zpěvák Petr Bende. Více 

než stovka hostů, včetně našich rotarián-

ských přátel z Třebíče, rakouského Gerasu, 

se bavila dlouho do noci. Z výtěžku plesu 

můžeme pro letošní rok podpořit spolek Ko-

nipiaska, který se podílí na provozu Domá-

cího hospice na Znojemsku, a také spolek 

Přátelé dětí dětského domova ve Znojmě, 

kteří se dlouhodobě starají o volnočasové 

aktivity dětí v domově. Rotary klub Znojmo 

touto cestou děkuje všem podporovatelům, 

partnerům a příznivcům. 

Text: voJtěch JaRoš

Z n O J M O

Provoz hospicové 
péče

M a R t I n

Pomoc domovu 
pre týrané ženy

v

o

S lítostí oznamujeme, že nás 

navždy opustil oddaný rotarián 

MUDr. Herbert Jarošek. 

MUDr. Herbert Jarošek se vždy řídil 

zásadami etiky, čestnosti a ochoty 

být k dispozici potřeb ným. 

Po totálním nasazení ještě za 

2. světové války a po maturitě 

v roce 1945 nastoupil studia na 

lékařské fakultě v Praze, která 

dokončil v roce 1951. Jako odborný 

asistent u prof. Vahaly v nemoc nici 

Pod Petřínem působil do roku 1967, 

poté přešel do Plzně na I. chirur

gickou kliniku do funkce zástupce 

profesora Podzimka. Brzy nato byl 

vyslán do Kuvajtu (1968–1973), kde 

působil jako šéf chirurgie v nemoc

nici Mowasat Hospital. Po svém 

návratu z Ku vajtu pracoval opět 

v Plzni a od roku 1977 až do roku 

1993 jako primář chirurgic kého 

oddě lení nemocnice v Písku. Tam 

se také stal na rok 1991/92 prvním 

prezidentem obnoveného Rotary 

klubu Písek a dostalo se mu tam 

ocenění čestným odznakem Paul 

Harris Fellow.

Rozloučení proběhlo v pondělí 

8. února 2016 na Ústředním 

hřbitově v Plzni. Upřímně děkujeme 

také za jeho oddanost našemu 

společenství Rotary International, 

jehož byl po řadu let čestným 

členem.

dobRoslav ZeMan, PdG 

RC Plzeň

MUDr. HERBERT JAROŠEK 

22. 12. 1925 – 4. 2. 2016

500 Eur
Venovali sme 500 eur v podobe 

materiálnej pomoci.



rotariánskými zásadami je spojena 

práce úspěšného amerického pod

nikatele a rotariána Herberta J. Tay

lora (1893–1978), který jejich základy for

muloval před osmdesáti čtyřmi lety, v roce 

1932. Měly kupodivu hodně společného 

s řešením ekonomické krize, v níž se Spo

jené státy v té době ocitly. Rozhodující 

úlohu zde sehrál pochopitelně program 

New Deal prezidenta Franklina D. Roose

velta, ale podíl rotariánského hnutí na roz

voji podnikání a ilantropie byl jednoznač

ný. O dvacet let později patřilo americké 

ekonomice světové prvenství. Herbert Tay

lor se stal členem Rotary již v roce 1923, 

byl mimo jiné prezidentem klubu v Chica

gu, v němž od roku 1938 propagoval svůj 

FourWay Test. V roce 1952 se tento test 

zcela jednoznačně stal ilozoií celého ro

tariánského hnutí ve vztahu k podnikání. 

V letech 1954–1955 byl Herbert Taylor pre

zidentem Rotary International a veřejně 

ovlivňoval podnikatelskou společnost ve 

všech zemích, aby přijala etiku podnikání 

a chování ve smyslu těchto čtyř bodů. 

Zde se nabízí pro naše kluby přímo ide

ální příležitost, abychom nabídli této spo

lečnosti historií ověřené etické normy, 

které obstály v toku času a přinesly ožive

ní ekonomiky. To je dobrý důvod, proč zvát 

do našich řad další podnikatele a dávat 

veřejnosti zcela otevřeně najevo, že zásady 

FourWay Test mohou pomoci i této zemi. 

Vrátím se k textu o předválečné historii 

RC Opava, kterou svého času zpracoval 

Petr Zahnaš, a uvedu příklad jednoho jed

nání klubu v lednu 1935. Předseda klubu, 

okresní hejtman JUDr. Michálek, přednášel 

o zadlužení a práci obecních samospráv. 

Debaty k tématu se aktivně účastnili členo

vé klubu, vrchní zemědělský rada Ing. Jeřá

bek a předseda Obchodní komory Dr. Reiter 

a další přítomní podnikatelé. Takový pro

gram měl úroveň. Opavský klub si za nece

lý první rok své existence vyslechl 28 refe

rátů ze všech oborů podnikání a činností 

s nimi spojených a 14 schůzek věnoval de

batám o těchto referátech. Mimo to vy

slechli řadu aktualit, podnikli šest exkurzí 

do průmyslových podniků a navštívili pra

covně 16 jiných RC v republice. Na další 

schůzce klubu se členové například sezná

mili s aktuální hospodářskou situací v okol

ních státech, kterou rozebral komerční rada 

Karel Bakalář. Prokurista Dr. Robert Wein

stein tematicky navázal otázkou, nakolik 

byly aktuální hospodářské poměry ovlivně

ny právě probíhajícím italskohabešským 

konliktem. V této souvislosti také výstižně 

pojednal o „Bavlně v dějinách světových“. 

Na jeho vystoupení pak navázal JUDr. Bo

rovička, který členy informoval o snahách 

vyřešit tento konlikt na půdě Společnosti 

národů. Z uvedeného vidíme, že se tehdejší 

členové klubu v žádném případě nevyhýba

li debatám o aktuálních mezinárodně poli

tických otázkách a neměli problémy s hle

dáním a zaujímáním stanovisek k těmto 

záležitostem. Členové klubu informovali 

kolegy o svých cestách a návštěvách part

nerských klubů, jak v rámci distriktu (na

příklad Karel Bakalář pojednal o svých ces

tách po Podkarpatské Rusi), nebo rotariáni 

Kobliha a Dr. Michálek o svých cestách do 

Itálie, či prezident klubu MUDr. Buriánek 

o své cestě a účasti na celosvětové konfe

renci Rotary v Mexiku. Schůze dne 9. srpna 

1935 se konala netradičně, v zahradní re

stauraci v Opavě – Jaktaři. Členové vyslech

li přednášku externího lektora Dr. Františka 

Scheuera „O poměru člověka ke zvířeti“, 

komerční rada Bedřich Herber hovořil 

„O nové úpravě výkupu obilí ze sklizně ro

ku 1935“ a tajemník Obchodní komory,  

ro tarián Dr. Gustav Reiter, o „Pětistém vý

ročí grémia opavských obchodníků“.

 

Rotariáni se scházejí jako přátelé pravi

delně každý týden, aby jednali o aktuálních 

tématech a projektech, zaměřených na po

moc a služby místního i mezinárodního 

dosahu. Svědectví, která přivážejí naši čle

nové z návštěv různých rotariánských se

tkání v zahraničí, svědčí o tom, že v tomto 

směru máme co dohánět. Těžko se nám 

získávají noví členové, když se někdy cho

váme jako organizace v poloilegalitě. Při

tom v našich klubech jsou velice dobří pod

nikatelé, poctiví a ještě ochotní podporovat 

přípravy pro vznik občanské společnosti. 

Brání nám něco v tom, abychom pozvali 

mezi nás i další podnikatele, kteří dělají 

čest této profesi? Brání nám něco v tom, 

abychom ukazovali veřejnosti, že je většina 

podnikatelů v této zemi poctivých a sluš

ných? Brání nám něco v tom, abychom se 

vyjadřovali také k situaci ve městě a v regi

onu, v němž působíme? 

Říkal mi tuhle jeden kolega, že se noví 

členové klubů těžko shánějí. Zejména 

z těch, kteří patří třeba ke značně vytíženým 

podnikatelům. Nevím, jak byli vytíženi 

v únoru 1905 obchodník s uhlím Silvester 

Schiele, báňský inženýr Gustav Loehr, krej

čovský mistr Hiram Shorey, tiskař Harry 

Ruggles a právník Paul Percy Harris, když 

založili první Rotary klub. Vím jenom jedno. 

Oni v té době již rotariány byli, neboť rota

riánem se člověk rodí. A takové hledejme. 

S

z domova HISTORIE
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Text: PETR ANDRLE

Four-Way Test
Je to pravda? Je to slušné ke všem zúčastněným? Bude to rozvíjet 
dobrou vůli a lepší přátelství? Bude to výhodné pro všechny 
zúčastněné? Každý rotarián ví, že jde o jistý etický text, který 
historie našeho hnutí zná pod názvem Four-Way Test.
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ENGLISH

MATH 

NOT SCARECROW 

ANYMORE

Text: ANETA HANOUSKOVÁ

A SECOND-YEAR STUDENT of Gymnázi-

um J. K. Tyla grammar school in Hra-

dec Králové, he started compiling his 

own collection of mathematical pro-

blems with solution commentaries. 

Marek Fanderlik joined him and toge-

ther they started work on a full-ledged 

math textbook. 

Its first version, which saw light 

four years ago, was tested throughout 

the school year by students and tea-

chers at his J. K. Tyl Grammar School. 

he book constantly evolved, original 

graphics were added, chapters were 

systematically ordered and its text 

was unified. In the graduation year, 

the two Mareks wrote a website, talk-

ed to sponsors and won the regional 

Startup of the Year competition. he 

book assumed its final form in the  

summer. Life situations are the core; 

forget calculating the distance be-

tween vehicles A and B, the book takes 

you on the ride from Hradec Králové to 

Košice, overlapping intervals are not 

dry deinitions; we calculate when a 

company can hold a meeting if each 

member is only available on another 

day or in another time. Drill examples 

have QR codes which refer the users 

to speciic websites with solution tips. 

Their textbook is an open-ended 

venture. RC Hradec Králové was one 

of the first sponsors of this project. 

“Two years ago, when we received our 

irst support, nobody knew if the book 

will ever be released. But they belie-

ved in us and I hope we haven’t dis-

appointed them,” says Marek Liška, as 

he presents the inal artifact to a me-

eting of RC Hradec Králové. 

Math for Classmates is winning 

over the hearts of high school stu-

dents and their parents. In future, the 

two authors plan to produce a physics 

textbook for secondary schools.

here are dozens of mathematics instruction books. But high 
school student Marek Liška would not settle for any one of 
them. He never had problems with mathematical assignments, 
but many of his friends found math quite challenging.

R O T A R Y  G O O D  N E W S  2 | 2 0 1 6
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Education is one of the activities in the 

focus of our Rotary Clubs. his realm 

comprises a wealth of ields. During my 

frequent visits to clubs I have discerned 

aid to centres in the area of helping the 

handicapped in primary education. 

Elsewhere the Rotary Clubs help 

support activities that promote young 

talent regardless of health conside

rations. hese include minilibraries, 

reading books to children and elderly 

people, summer camps, material 

support in purchasing aids, musical 

instruments and computers. 

Education would not be complete 

without RYLA and youth exchange 

programmes. Many longterm 

exchange students have found jobs 

with foreign companies thanks to their 

newly acquired language skills and 

knowledge of local customs; likewise, 

foreign students often utilized their 

Czech and Slovak language skills in 

their countries. 

We are really proud of our club’s 

activities in the ield of education, 

and can be a gift to the world.

VLADIMÍR ADÁMEK 

District 2240 Governor for 2015–16

g L o s s a r y

Dear Reader,

Inner Wheel Club Moravia marked its 

irst chartering anniversary at Valeč 

Chateau near Třebíč. 

nner Wheel Club Moravia is the first 

Czech club of this type. The Club was 

admitted in the International Inner 

Wheel family on 8 October 2014 as the sixth 

club of the Austrian District. The Charter 

Date was set to 7 March 2015. Inner Wheel 

Club Moravia set as its irst task the support 

of young wheelchair athlete Petra Pokorná. 

Participation in a world conference in Co-

penhagen, a meeting with World President 

Charlotte in Graz, and a meeting with part-

ner club Wien-Nordost — this about sums 

up the club’s international activities repor-

ted to date. heir new social project focuses 

on helping the battered women, who found 

a refuge at Brno’s Magdalenium Centre. 

“I am really happy that we’ve met together,” 

Club President Marie Rynešová said at the 

gala meeting in Valeč. “Sure, we’ve known 

each other before, but it was the chartering 

of the club that made us friends in earnest.” 

Text: IRENA CAHOVÁ

germany’s Würzburg hosted a meeting 

of the germany International 

Cooperation Committee. 

his April, too, four young members from our 

District took part in the German se-

minar for young RYLA leaders in St. 

Marienthal. They discussed long-

-term exchange programmes for high 

school students. PDG Bernd Koob introdu-

ced the RC Gera’s project designed to help 

refugees in their countries. he Rotary Sa-

ved Heritage project proceeds this year with 

an exhibition in Dresden. Our district was 

represented by PDG Dobroslav Zeman and 

PDG František Ryneš. He recalled RC Košice 

Classic’s Global Grant for the reconstruc-

tion of a seniors’ home at Yasina, Ukraine 

and briefed our German partners on the 

state of preparations. he annual meeting 

of ICC Czech Republic-Slovakia-Germany 

will be held on 7-9 October in Dresden. 

Text: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ

Photo: PDG DOBROSLAV ZEMAN

I C C

Proceedings 
of Germany 
cooperation 
committee

I W C  M o r a V I a

The Year After

I

T
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A N N A  P U T N O VÁ  is a teacher and was 

Dean of Brno University of Technology 

Faculty of Business and Management 

before being elected a member of the 

Chamber of Deputies of the Czech Parlia

ment. she became the Chair of its Com

mittee for science, Education, Culture, 

youth and Physical Education. she is 

a permanent guest member of the govern

ment Council on research, Development 

and Innovation. 

What about the shape of the Czech school 

system?

It can boast of a splendid tradition and still 

has good potential for high-quality educa-

tion. In the past 20 years or so, schools and 

teachers have worked in a volatile, unpre-

dictable environment. his is also one of 

the neuralgic points of the school system. 

We have been lacking a long-term strategy 

for more than two decades now. 

How should the state go about it? 

he role of the State in the ield of educati-

on must be clearly deined and following 

principles must be taken into consider-

ation, namely transparent financing of 

educational institutions, quality and acce-

ssibility of education, supporting talent 

and taking care of underprivileged pupils, 

mutual permeability and linkage of the va-

rious degrees of education, standards of 

early education of teachers and their career 

development, and a strategy of key steps 

for education policy in the next 20—30 

years. 

Good primary education is a passport to life, 

a prerequisite of the further development, 

and prevention against social exclusion. 

A school is no better than its teachers. It is 

necessary to strengthen the public prestige 

of teachers. Of late, the approach to upbring-

ing has been appreciably more liberal. 

It’s happening worldwide, not only in the 

Czech Republic. Discipline and good be-

haviour are in decline. Parents often remind 

teachers of children’s rights, but neglect 

duties, their duties towards their school. 

What are your priorities? 

I have long tried to encourage schoolchil-

dren to pursue a healthy lifestyle. I see the 

physical itness of children as an important 

element of the health of the new generati-

on. Moreover, it’s a good way to let off 

steam and prevent socio-pathological phe-

nomena. However, the Czech school sys-

tem can also boast of some exceptionally 

successful forms. Our unique network of 

primary art schools has a long tradition 

and quality. But shortage of skilled techni-

cal craftspeople is a sore spot. Honing 

a trade requires both material support and 

societal respect for crafts and menial la-

bour. We must promote the pride of crafts-

manship, take into consideration the requi-

rements of regional employers and include 

apprentices in our foreign internship pro-

grammes. 

What about universities?

We have many top-class areas in our 

higher education system, but we also have 

many that are average or subpar. But fun-

ding goes equally to all of them. I see the 

importance for this country of a legislation 

which would encourage students by a sys-

tem of loans and stipends to get on their 

feet and stop being dependent on their pa-

rents. Such a novel approach would open 

study programmes to talented young peo-

ple from socially deprived families and 

most importantly, it would enhance their 

sense of responsibility for the future. 

Where do we lag behind the advanced 

nations? 

Only a third of our adult population takes 

part in education for life; at the same time 

we have untapped teaching capacities and 

enough room in schools, which would in-

vite the extension of lifelong education, 

and here we can also tap European funds. 

Senior education also belongs to the edu-

cation system. 

Nowadays students can take their cour

ses abroad. 

Erasmus is one of the most successful EU 

projects. It had funding problems in the 

past, sometimes a bogus student turns in, 

but since the programme is tailored to the 

needs of bona ide applicants and organi-

zed by higher education institutions, em-

bezzlement and fraud is virtually stamped 

out. Czech students had their irst oppor-

tunity in academic 1998; and 879 students 

went abroad, which number increased to 

almost 7,000 last year. In the past 15 years, 

49,300 students of 70 schools availed them-

selves of the opportunity. 

Text: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ

I N T E r V I E W

Education is Key 
to Future
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M Y  D E A R  R O TA R I A N  F R I E N D S , 

We have long worked to engage young 

people in our activities and implemen

ted many projects in this area. But 

scouting deserves assistance here and 

now. It shows that scouting might be 

a way out from the crisis of values, 

experienced by our society. Scouting is 

friendship, selless help to others and 

responsibility for oneself and his/her 

society: in short, it is based on prin

ciples shared with Rotary!

Young Czech documentary ilmmaker 

Olga Špátová is shooting a movie to be 

called Scouting Centenary: Czech Tele

vision provides studio time and facilities 

and has promised to air the ilm. 

But the project has run of its budget.  

I’d like to ask all Rotary clubs in our 

District, and all Rotarians, to help 

sustain this project. 10,000 crowns per 

club would cover all expenses. 

Any and all info, including a draft deed 

of donation template, will be provided 

by Zdeněk Michálek from RC Ostrava; 

umbrella support is provided by the 

International Fellowship of Scouting 

Rotarians.

VLADIMÍR ADÁMEK 

district 2240 governor for 2015–16

F E L L o W s H I P

Support Scouting

Please contact 

Mr. Zdeněk Michálek: 

zmichalek@hmpartners.cz 
+420 606 760 130

Every rotarian knows the ethics 

principles outlined as the FourWay 

Test by our movement. 

he Rotary principles are linked with 

the bequest of a successful Ameri-

can entrepreneur, Rotary’s own Her-

bert J. Taylor (1893—1978), who formulated 

their basics 84 years ago, in 1932. As the 

President of Rotary International he en-

couraged business worldwide to embrace 

an entrepreneurial and behavioural spirit 

in consistency with these four main prin-

ciples. Here, an opportunity lends itself to 

our clubs to ofer our society with histori-

cally tried and proven ethical standards 

that stood the test of time and ushered 

economic revitalization. We ind it diicult 

to recruit new members, since we someti-

mes act like semi-illegal organizations. At 

the same time, however, some of our club 

members are very good entrepreneurs—ho-

nest and prepared to work for the good of 

the budding civic society. Is there anything 

that prevents us from inviting newcomers 

who grace this profession? Is there any in-

hibition for us to show to all and sundry 

that most businesspeople in this country 

are honest and reliable? And is there any-

thing that prevents us from commenting 

on the situation in the towns and regions 

where we are active? A colleague tells me 

new club members are hard to ind, espe-

cially among the ever-busy entrepreneuri-

al community. I don’t know how busy they 

were in February 1905—the coal vendor 

Silvester Schiele, the mining engineer Gus-

tav Loehr, tailor Hiram Shorey, printer Har-

ry Ruggles and lawyer Paul Percy Harris, 

when they founded the irst Rotary Club. 

But I know one thing: they were Rotarians 

by then, for Rotarians are born as such… 

Let’s go search for them. 

Text: PETR ANDRLE

My twelve days in Taiwan furnished me 

with many unforgettable impressions, 

including the visit to Taipei 101 

skyscraper from where we watched 

amazing New year’s Eve ireworks. 

e also visited a tea factory. By lu-

cky coincidence I stayed with the 

owner’s family and was able to 

closely inspect a living style that really dif-

fers from Europe. We spent most of our 

time at Sun Moon Lake. We stayed in a stu-

dent hostel where we cooked traditional 

Taiwanese meals under the supervision of 

our guides. Local students joined us for 

a couple of days, when we climbed moun-

tains and walked in the scenic landscape. 

Most interestingly, we built a raft and sai-

led the lake. Two evenings were devoted to 

the presentation of our Rotary Club and 

my country, attended by our host families, 

other members of the club, and their pre-

sident: she really took a good care of our 

company. I was enchanted by Taiwan and 

hope to revisit there in future. 

Text: ANEŽKA HORNOVÁ

E x C H a N g E  P r o g r a M M E

Traipsing Taiwan

H I s T o r y

Four-Way Test

T

W
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Ballroom noblesse inely mixed with 
the eighties atmosphere and almost 300 
guests—that was the 15th Fundraising 
Ball at the Holiday Inn Hotel. 

nvitations were extended to notable 

public igures, RC Žilina partners and 

members of RC Clubs from Martin, Bra-

tislava and Liptovský Mikuláš, along with 

Soroptimist and members of the Lion’s Club. 

he charitable efort also targeted the Har-

mónia Land Foundation, Stružielky and 

Regional Autism Centre. “We handed out 

3,000 euros’ worth of cheques, something 

was collected at a silent auction of pain-

tings and in rules, but our support does-

n’t end there. We are looking for other 

ways to support these activities,” the Pre-

sident said. Singer Michal David was the 

star of the gala evening, and Video DJ Ma-

estro saw to it that the dancing floor is 

crowded till the wee hours. Plus, there 

were some symbols of the 1980s in promi-

nence, including the legendary “C’s” and 

PEDRO chewing gum. 

Text: mArtin bArčík

Trebišov’s rotary Balls have a long 
tradition and attract sophisticated 
young people, who know that high 
social standards and noble entertain 
ment are suitable foils for charity. 

his time, the focus was on the severely 

handicapped eight-year-old Veronika 

Hirková, who sufers from a rarely dia-

gnosed condition affecting the muscles of 

her limbs. he little beauty is conined to the 

wheelchair. The goal was to raise enough 

money to help inance a continuous rehabi-

litation programme that eases muscle 

strain—treatment no health insurer is prepa-

red to fund. he ballroom dancers collected 

2,600 euros that will help Veronika through 

a rehab cycle and at least partly improve her 

health. More than 120 guests were greeted by 

entertainer Štefan Skrúcaný and the evening 

proceedings were directed by a local dance 

club and singer Peter Ondria. 

Text: Peter sklenčár

Photo: Ján lorinčík

T r E B I Š o V

Fundraising Ball

Ž I L I N a

Saturday 
Night Fever

Rotary 
Good News
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hese ive pages contain 
English-language highlights 
of the content of the Czech 

and Slovak magazine 

T R A N S L AT I O N 

Libor Trejdl 

E D I T O R I A L  B O A R D 

+420 602 343 314 
rgn@rotary2240.org

i

t

his is to announce the sad departure 

of our faithful Rotarian friend, 

Dr. Herbert Jarošek. 

He always observed the principles of 

ethics, honesty and preparedness to 

serve the needy. Following slave labour in 

World War II and inishing high school 

in 1945, he enrolled to the Prague faculty 

of medicine, graduating in 1951. He was 

an assistant to Professor Vahala at Pod 

Petřínem Hospital until 1967, when he 

relocated to Plzeň’s First Surgery Clinic 

as a deputy of Professor Podzimek. In 

19681973 he was chief surgeon of the 

Mowasat Hospital in Kuwait. hen he 

returned to Plzeň to resume his duties as 

Head Surgeon at the Písek Hospital. It 

was there that he became the irst 

President of the restored RC Písek in 

1991/92 and won his prestigious Paul 

Harris Fellow badge. 

His funeral took place on Monday 8 

February 2016 at the Plzeň Central 

Cemetery. We will be forever grateful for 

his loyalty to the Rotary International 

community, a honorary member of 

which he was for many years.

dobroslAv ZemAn, Pdg 

RC Plzeň

MUDr. HERBERT JAROŠEK 

22/12 1925 — 4/2 2016
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sledujte a aktualizujte kalendář aktivit:
www.rotary2240.org

Všechna čísla časopisu
(od roku 1999) si můžete 
přečíst na:
www.rotarygoodnews.cz
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Brno 

Brno City 

České Budějovice 

Český Krumlov 

Cheb/Eger 

Frýdek-Místek 

Hluboká 

n. Vltavou – Golf 

Hradec Králové 

Jičín 

Jihlava 

Jindřichův Hradec 

Karlovy Vary 

Karlovy Vary Spa

Klatovy 

Kroměříž 

Liberec, Jablonec 

Most 

Olomouc 

Olomouc City 

Opava  

Ostrava 

Ostrava International

Ostrava City 

Pardubice 

Písek 

Plzeň 

Plzeň Beseda 

Poděbrady 

Prag Bohemia 

Praga Caput Regni 

Praga Ekumena 

Prague International 

Prague Platinum 

Praha 

Praha City 

Praha – Staré Město 

Přerov 

Prostějov 

Tábor 

Telč 

Třebíč 

Trutnov 

Uherský Brod 

Valtice – Břeclav 

Zlín 

Znojmo

R O TA R A C T

Brno

Hradec Králové

Ostrava

Pardubice

Poděbrady

Praha

R O TA R y  k l u by  / č R /

d AT u m p O ř A d AT e l A k T i v i TA m í s T O
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Vzdělání 
je schopnost 
porozumět 
druhým

 duben DVVM EUROTOUR inboundi ČR+SR Evropa 

 8.–10. 4.  D 1950  6. mezinárodní RYLA: Změny hodnot ve společnosti  Görlitz 

 27. 4.–1. 5.  D 2240  RYLA seminář na téma: Moderní otroctví  Kopřivnice 

 30. 4.  RI  Setkání rotariánů s papežem Františkem  Vatikán 

 30. 4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2016/3 (vychází 10. 6.)  Všeobecná aktivita 

 6.–7. 5.  D 2240  Distriktní konference 2016  Ostrava 

 11. 5.  RC Opava  Začarovaná písnička  Opava 

 26.–29. 5.  DVVM  OM III. pro inboundy a outboundy SR  Slovensky raj 

 28. 5.–1. 6.  RI  Světový kongres RI 2016  Seoul/Korea 

 28. 5.–4. 6.  RC Ostrava  VI. ročník Rotary Sailing Week (uzávěrka 28. 2. 2016)  Jadran 

 2.–5. 6.  DVVM  OM III. pro inboundy a outboundy ČR  Křižanov 

 11. 6.  D 2240  Setkání s prezidentem RI K. R. Ravindranem  Praha 

 15.–19. 6.  DVVM  Farewell Weekend ČR+SR  Valtice 

 30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2016/4 (vychází 10. 8.)  Všeobecná aktivita 

 29. 7.  RC Telč  Golfový turnaj  Šiškův mlýn 

 29.–30. 7.  RC Telč  10. výročí založení klubu  Telč a okolí 

 3. 9.  ICC  A-CZ-SK 18. setkání na Třístoličníku  Dreisesselberg, SRN 

 7. 9.  RC Opava  Opavská míle  Opava 

 11. 11.  RC Praha City  Charitativní ples ve znamení doby Karla IV.  Autoklub ČR 

aktivity

kluby



For students between the ages of 3 to 18 years with student accommodation

admissions@riversideschool.cz riversideschool.cz

Riverside School, Roztocká 9, 160 00 Prague

+420 224 315 336

COUNCIL OF
BRITISH
INTERNATIONAL 
SCHOOLS

Senior High

Early Years Primary School

Junior High

Cambodia Connect Project 2015

A UNIQUE INTERNATIONAL SCHOOL



ALEŠ BUKSA – BUKSA & PARTNER


