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Stretnutie lodí IYFR 2240 na Jadrane, stredná Dalmácia

Plánujeme vyplávať z marín od Zadarupo Murter.  
Cieľ dohodneme na porade kapitánov pred vyplávaním

Posádky lodí (vítaný je akýkoľvek variant): 
jednoklubové, multiklubové, čisto pánske, párové/dvojice, 
zmiešané (čisto dámska posádka zatiaľ nebola, ale radi ju 
uvítame a podporíme) 

Skupiny lodí si zvyknú plánovať spoločné úseky plavby,  
resp. individuálne stretnutia na dohodnutých miestach

Každá posádka si zabezpečuje vlastnú loď a ostatné 
technické náležitosti (radi pomôžeme, podľa možnosti 
poskytneme skippera, prípadne je možnosť doplniť 
existujúce posádky)

Za náležité správanie je zodpovedný skipper

Účastníci nemusia byť len rotariáni a ich partneri, ale aj iní 
rodinní príslušníci, priatelia a známi. Dôležité je, aby ste sa 
s nimi cítili dobre 

Radi uvítame aj posádky z českých zemí (doteraz sa 
pravidelne zúčastňujú len posádky z Moravy, Slezska 
a Slovenska)



dovolte mi vzkázat i touto cestou Ukrajincům, že jim pomáháme a budeme pomáhat 
nadále v tomto nerovném boji. Mají náš obdiv, úctu a respekt, jak se dokážou bránit ruské 
agresi. Děkuji všem našim členům Rotary a Rotaract klubů, všem spřáteleným zahranič-
ním klubům za finanční, materiální i morální podporu našich ukrajinských přátel. Pomoc 
Ukrajině je však otázkou vytrvalosti a přeji si, aby vydržela co nejdéle. Oscarový herec 
Robert de Niro prohlásil, že se na Ukrajině nebojuje pouze o demokracii a o svobodu, ale 
že jde o souboj dobra se zlem. 

Pochopení odpovědnosti, ale i viny za své činy je základní normou v díle Fjodora M. Dosto-
jevského „Zločin a trest“. Člověk jde životem a chápe, co je dobré a co ne, ale chápe to 
většinou rozumem. Jak jinak? Můžeme se ptát. Ale rozum může mít a mívá své důvody, 
své výmluvy nebo jen smyšlená opodstatnění. Raskolnikov jako hlavní představitel ve výše 
vzpomínané knize je typickým příkladem toho, že mravní zákon je možné obejít. Odchýlí 
se od svého lidství a přestoupí tento zákon. Domnívá se, že je to jen na čas, dokonce 
k prospěchu věci a směru. Nezajímá jej právo státu, zákony ani věc víry nebo dokonce 
církve, ale osobní pocit. Teprve až pochopí vědomí viny, teprve od této chvíle se Raskolni-
kov může začít měnit, začínat jinak chápat, a dokonce mít rád své okolí a ono jej. Podle 
pana Miroslava Horníčka je to vůbec nejsilnější příběh na stránkách knih. Je v něm 
všechno, co už Immanuela Kanta, jednoho z nejvýznamnější evropských myslitelů, přivá-
dělo v úžas: hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás. 

Kde se ztrácí lidství v zájmu moci? Odpověď nám dává znovu Fjodor M. Dostojevskij – spi-
sovatel, filozof a vrcholný představitel ruského realismu. Píše, že k typicky ruskému despo-
tismu dochází zejména vinou ztráty morální opory a přehnaného individualismu. Jak 
moudrá slova. Co tak z nich čerpat, poučit se a dát se na správnou cestu, pane Putine, 
vždyť to máte ve jméně?

JAROSLAV ŠURANSKÝ

Guvernér RI distriktu 2240

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

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

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

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

styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty 

(službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“.

 

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

Vážené rotariánky  
a rotariáni,
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Dopisy prezidenta RI

Zdravím vás, 
milí rotariánski tvorcovia 
zmien

Preklad: IVAN BELAN, PDG

SHEKHAR MEHTA

Prezident Rotary International

MAREC Za posledné dva roky sme prekonali nespočetne veľa 
výziev a ovplyvnili životy mnohých ľudí. Obzvlášť ma teší, 
že sme intenzívne zapracovali na raste Rotary prostredníc-
tvom iniciatívy Each One, Bring One (Každý člen, získa čle-
na). Výsledkom je vynikajúci rast členskej základne. Som 
rád, že ste v rámci Rotary dní sústredili pozornosť na všetky 
naše činnosti, ktoré úspešne realizujeme prostredníctvom 
projektov po celom svete. Črtá sa skvelá budúcnosť pre Ro-
tary a jeho 1,4 milióna členov.

 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 11. marca 2020 
celosvetovú pandémiu ochorenia COVID-19. Pandémia stá-
le nehodlá ustúpiť, no my si nemôžeme dovoliť v strachu 
ustrnúť. Dôležité je aj to, aby sme si našli čas na seba navzá-
jom a preto vás vyzývam, aby ste sa zaregistrovali na nad-
chádzajúci Svetový kongres Rotary 2022 v Houstone. Spoloč-
ne tak oslávime službu Rotary.

Pandémia mimoriadne negatívne zasiahla dievčatá na celom 
svete. Výkonná riaditeľka UNICEF Henrietta Foreová pri prvom 
výročí pandémie povedala, že „je potrebné okamžite konať, 
aby sa znížil nepriaznivý dopad na dievčatá a ich rodiny“. Vlny 
pandémie zasiahli dievčatá špecifickým spôsobom – zabráni-
li im získanie vzdelania, oslabili ich vyhliadky na zamestnanie 
a prispeli k ďalším hrozným dôsledkom, ako sú detské sobáše 
a nárast obchodovania s ľuďmi. Údaje z UNICEF jednoznačne 
ukazujú, prečo je naša činnosť taká dôležitá. Od roku 2010 sa 
dosiahol významný pokrok v oblasti predchádzania detských 
manželstiev a UNICEF odhaduje, že na celom svete sa poda-
rilo odvrátiť 25 miliónov takýchto manželstiev. Bohužiaľ, v dô-
sledku pandémie bude do konca tohto desaťročia hroziť ďalším 
10 miliónom dievčat, že sa stanú detskými nevestami.

 Naše zameranie na posilnenie postavenia dievčat je nesmier-
ne dôležité a som rád, že prezidentka Jennifer Jones, zvolená 
na tohtoročnom virtuálnom Svetovom kongrese RI, sa zavia-
zala pokračovať v tejto iniciatíve aj ďalší rok. Nabádam kluby, 
aby naďalej predkladali grantové projekty podporujúce inova-
tívne spôsoby zamerané na posilnenie postavenia dievčat.  

 Nikto z nás nevie ako dlho bude vírus COVID-19 pretrvá-
vať – ale ako organizácia, ktorá desaťročia pracovala na vy-
kynožení vírusu detskej obrny si vieme predstaviť, koľko 
ťažkej roboty svet ešte čaká. Musíme sa sústrediť na budúc-
nosť a neutápať sa v nostalgii za životom aký sme žili pred 
pandémiou, ale s nádejou hľadieť do budúcnosti, ktorá túto 
situáciu využije na Službu na zmenu životov. Teším sa na 
pokračovanie v tejto dobrej práci spolu s vami.

APRÍL Jedna z mojich mantier v Rotary je viac robiť, viac rásť. 
Viac robiť – napríklad vo väčších a významnejších servisných 
projektoch a viac rásť – najmä v oblasti zvyšovania členskej 
základne. V celom rotariánskom svete sa intenzívne diskutuje 
o iniciatíve Each One, Bring One (Každý člen, získa člena). 
Kamkoľvek cestujem, všetci sa veľmi uznanlivo vyjadrujú o úsi-
lí zvýšiť členstvo v Rotary. V tejto oblasti zaznamenávame vý-
raznejší rast. Už sa nemôžem dočkať, ako s vami oslávim všet-
ky dosiahnuté úspechy na júnovom Svetovom kongrese 
Rotary International v Houstone. Keď si aj naďalej udržíme trend 
nárastu členstva, naskytne sa nám oveľa viac príležitostí viac 
dokázať. Apríl je Mesiacom zdravia matiek a detí – skvelá prí-
ležitosť, aby kluby zvážili, čo môžu urobiť pre ich podporu. 
Zlepšovanie prístupu ku kvalitnej starostlivosti o ženy a deti 
na celom svete je pre nás dôležitým cieľom. Oceňujem prácu 
klubov v tejto oblasti zamerania a chcel by som vás povzbudiť, 
aby ste premýšľali o spôsoboch, ako urobiť ešte viac.

S úžasom som sledoval členov Rotary klubov na prezident-
ských konferenciách, kde prezentovali nápady, ako využiť naše 
oblasti zamerania na dosiahnutie veľkých a trvalých zmien vo 
svete. Predchádzajúce a nadchádzajúce prezidentské konfe-
rencie sa zameriavajú na našu novú oblasť zamerania – život-
né prostredie – a na to, ako naša práca na ochranu planéty 
musí podporovať snahu o rozvoj miestnych ekonomík, najmä 
v oblastiach s najväčšou chudobou. Mal som tú česť vystúpiť 
aj na 26. konferencii OSN o zmene klímy v škótskom Glasgowe, 
známej ako COP26. Na tomto dôležitom podujatí sa v priebe-
hu dvoch týždňov stretlo takmer 100 hláv štátov a vlád, aby 
stanovili nové ciele pre emisie v sektore fosílnych palív. Moja 
výzva spočívala v obnove mangrovov – kľúčového ekosystému, 
ktorý dokáže zmierniť účinky zmeny klímy v pobrežných ob-
lastiach. V súčasnosti sa už krajiny na celom svete intenzívne 
zaoberajú touto myšlienkou. V stávke je veľa – ide totiž o pre-
žitie. Škoda spôsobená environmentálnou katastrofou je už 
všadeprítomná. Je na nás, aby sme pozdvihli tých najbiednej-
ších z chudoby a ponúkli im nádej. Musíme nájsť spôsoby, ako 
chrániť našu planétu a zároveň udržať ekonomický rast po-
trebný na dosiahnutie našich najvyšších humanitárnych cieľov.

Svet je na nás pripravený. Je čas zhostiť sa tejto výzvy.
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BŘEZEN Benjamin Franklin v polovině 18. století napsal: „Když 
vyschne studna, poznáme, jak cenná je voda.“ Podle odhadu 
Spojených národů žije téměř polovina světové populace bez 
přístupu k bezpečně udržovaným toaletám a dalším hygie-
nickým zařízením, a téměř jedna třetina lidí nemá mož-
nost umývat si ruce mýdlem a čistou vodou. Nepřipadá vám 
ostudné, že jsme v době okamžitého přenosu informací a ves-
mírné turistiky ještě nedokázali zajistit potřebný přístup 
k vodě, sanitárním zařízením a hygieně (což jsou služby zná-
mé pod zkratkou WASH) pro tolik lidí?

Rotary se v této záležitosti angažuje; projekty WASH spa-
dají mezi nejštědřeji finančně podporované projekty našich 
cílových oblastí: Rotary kluby zrealizovaly od roku 2014 více 
než 2 100 globálních grantů týkajících se služeb WASH v cel-
kové hodnotě 154 milionů dolarů čerpaných z fondů Nadace 
Rotary. Navíc, partnerství Rotary s USAID týkající se zajiš-
ťování služeb WASH trvá již desítky let a je největším part-
nerstvím Rotary hned po PolioPlus. Rotary a USAID společ-
ně poskytly 18 milionů dolarů na služby WASH v rámci 

rozsáhlých strategických akcí na národní úrovni v zemích, 
jako jsou Ghana a Uganda. Toto partnerství umožňuje pro-
pojit profesionály podílející se na rozvoji s místními inicia-
tivami a propagací rotariánů za účelem vytipování provedi-
telných a dlouhodobě udržitelných WASH řešení ve stovkách 
obcí. Více o tom najdete na stránkách www.riusadwash.
rotary.org. Tématem světového dne vody, připadajícího na 
22. březen, je Spodní voda: Učinit neviditelné viditelným. Je 
to příležitost pro kluby, aby se blíže seznámily se záležitost-
mi WASH. Právě rotariáni mohou upozornit na problemati-
ku a potřeby WASH služeb tím, že budou sdílet příběhy, 
zkušenosti s WASH projekty a upozornění na potřeby WASH 
služeb mezi těmi, jimž na celém světě sloužíme. 

Věnujme tento měsíc snaze zjistit, kde všude na světě naši 
sousedé používají jen suché toalety, nebo je ani nemají, či 
kde nemají vodu ani mýdlo. Rotary disponuje prostředky, 
partnerstvím i odhodláním zlepšovat WASH služby pro mi-
liony lidí, kterým chybí kdekoli na světě. Nejdůležitější však 
je, že máme i lidi, kteří to mohou zařídit – to jste vy a já.

Ať je všude na světě dost čisté vody

Teď je ta pravá chvíle!
DUBEN Rotariáni jsou výjimeční. Sílu Rotary vnímám ve svém 
klubu v Chattanooga v Tennessee a nyní, když sloužím jako 
předseda správní rady Nadace Rotary, vidím ji i v činech 
mnoha klubů a distriktů na celém světě. 

Rotariáni z Austrálie, Německa, Nigérie a Švýcarska uskuteč-
ňují své představy, jak by šlo pomoci matkám a dětem v Nigérii. 
V partnerství s řadou dalších organizací se pustili do několika-
letého projektu velkého rozsahu zaměřeného na snížení počtu 
nechtěných porodů a snížení mateřské a dětské úmrtnosti. 
Zpočátku si ten projekt dokázalo představit jen několik rotari-
ánů. Teď je to projekt, který získal globální granty Nadace Ro-
tary a umožňuje zajistit přípravu lékařů, zdravotních sester 
a porodních asistentek ve všech 36 státech federativní Nigérie.

Každý podobný velký projekt začíná v myslích našich členů. 
Jste to vy, kdo si může všimnout třeba toho, že dospívající 
dívky vynechávají výuku, protože není dost toalet zajišťujících 
soukromí. Jste to vy, kdo může vědět o rodinách, které čelí 
nedostatku potravin, kde mají děti, co neumí číst. Ale vy si 
toho nejen všímáte – protože jste v Rotary, můžete pro ty lidi 
také něco udělat. Díky takové angažovanosti vzrostl za před-
chozí desetiletí objem peněz, které Nadace poskytla v rámci 

globálních grantů o více než 100 %. Protože se zapojuje stále 
více rotariánů, museli jsme upravit a rozšířit objem těchto 
fondů tím, že jsme snížili administrativní náklady a učinili 
další opatření. Důvod je vcelku jednoduchý: Ač potřeba tako-
vých projektů roste a nároky na granty pro ně také, zůstal 
objem každoročních příspěvků od rotariánů po celá ta léta na 
relativně stejné úrovni. Jednoduše řečeno: potřebujeme, aby 
se víc klubů a jednotlivých rotariánů rozhodlo podpořit fi-
nančně celoroční fond Nadace. Pro tento rok jsme si stanovi-
li cíl získat pro celoroční fond nejméně 125 milionů dolarů.  

Pamatujte prosím: Nejde o peníze, ale o to, co se za ty pení-
ze může udělat. Osobně jsem si jist, že když každý z nás při-
spěje každým rokem Nadaci tak, jak může, ať už jde o klub nebo 
jednotlivce, pak se tím zase o krok přiblížíme lepšímu světu. 

JOHN GERM

Předseda správní rady Nadace Rotary

Poselství předsedy 
Správní rady Nadace Rotary
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG



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

Kanada
Rotary kluby v Grande Prairie v provin-

cii Alberta sa v posledných rokoch kaž-

dý polrok spájajú s členmi Rotar act 

klubov pri organizovaní zbierok, kto-

rých cieľom je získať základné obleče-

nie pre ľudí v núdzi. Koncom októbra 

sa Rotary klub Grande Prairie spojil 

s ostatnými klubmi v Grande Prairie 

(Swan City, Sunrise a After Five) a Ro-

taract klubom Grande Prairie a na 

spoluprácu oslovili miestny hokejový 

tím z juniorskej ligy. Fanúšikovia zasy-

pali klzisko balíčkami nových pono-

žiek a spodnej bielizne po tom, ako 

ich tím Grande Prairie Storm hneď 

v úvode zápasu s Blackfalds Bulldogs 

strelil prvý gól. Miestne inštitúcie sta-

rajúce sa o ľudí bez domova následne 

vyzbierané oblečenie rozdistribuovali. 

„Len z tohto podujatia sme vyzbierali 

viac ako 705 L ponožiek a spodnej bie-

lizne,“ spolu asi 12 tis. ks oblečenia 

vyzbieraného za mesiac, hovorí členka 

Rotary klubu Grande Prairie Carrie 

Sandboe. „Sú to najpotrebnejšie zák-

ladné kusy oblečenia, no zvyčajne 

tvoria len zanedbateľnú časť darova-

ného oblečenia".

Mexiko
Hned po tom, co se v červenci po zá-

plavách utrhly sesuvy půdy a navalily 

se na horskou obec El Colli, se RC Za-

popan pustil do sbírky oblečení a dal-

šího zboží určeného pro více než 

100 rodin, které při katastrofě přišly 

o střechu nad hlavou. Ramón Diaz 

Mendoza, prezident klubu, říká: „Roz-

dávali jsme věci ze zásob – kolem 

50 balíků s oblečením, mýdlem, dezin-

fekčním gelem a dalšími potřebami 

pro domácnost.“ Na této akci, kterou 

iniciovalo sedm členů klubu, se podí-

leli také někteří místní občané. Ti pře-

váželi balíky do vesnice El Colli ležící 

na pomezí oblasti Guadalajara, asi 

20 minut jízdy od místa setkávání klu-

bu. Šlo o jednu ze 13 iniciativ, které 

v roce 2021 zvládl tento klub o sedm-

nácti členech. Soustředili se přede-

vším na pomoc lidem z domorodého 

kmene Wixárika. Celý ten soubor akcí 

zahrnoval také obvyklou potravinovou 

pomoc vesničanům v rámci obvyklého 

poskytování potravy bezdomovcům. 

Navíc, 12 počítačů dostaly školy slou-

žící dětem zaměstnanců farem. 

ze světa

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

7000000
POČET LIDÍ NA SVĚTĚ, 
KTEŘÍ MUSELI KE KONCI 
ROKU 2020 OPUSTIT SVÉ 
DOMOVY KVŮLI PŘÍRODNÍM 
KATASTROFÁM

608
POČET HRÁČOV 
ĽADOVÉHO HOKEJA 
REGISTROVANÝCH 
V KANADE

TIS.

Clubs of 
Grande Prairie

Club of Zapopan

Club of 
Grande Prairie



7R O T A R Y  G O O D  N E W S  2 | 2 0 2 2

Kambodža
Pan-ázijské partnerstvá podporili 

prácu Rotary klubu Phnom Penh Me-

tro na zvyšovaní možnosti vzdeláva-

nia mladých Kambodžanov. Vďaka 

4 000 dolárom, ktoré venovali Rotary 

kluby Osaka Central v Japonsku 

a Tai pei Yuanshan z Taiwanu, mohol 

RC Phnom Penh Metro spolupracovať 

s miestnymi pracovníkmi mimovlád-

nej dobrovoľníckej organizácie Japan 

International Volunteer Center úpra-

vou učební na základnej škole Osa-

maki v provincii Siem Reap. Škola so 

16 učiteľmi a 405 žiakmi dlhodobo 

zápasila s nedostatočným počtom 

tried, ktoré nezohľadňovali nárast 

počtu žiakov, vysvetľuje Michie Nishi-

guchi. Pred stavebnými úpravami, 

ktoré zahŕňali premenu jednej veľkej 

miestnosti na dve triedy a moderni-

záciu elektrických rozvodov, úpravu 

stien a podláh, škola využívala na vy-

učovanie chatrč na pozemku – „ka-

tastrofálna situácia v období silných 

dažďov,“ hovorí Nishiguchi.

Portugalsko
V snahe čo najefektívnejšie využiť 

lockdown počas pandémie sa šesť 

členov Rotary klubu Estoi Palace In-

ternational podujalo zhromaždiť lát-

ku, priadzu a ihlice, z ktorej uháčko-

vali, alebo uplietli 120 medvedíkov. 

V decembri klub rozdistribuoval ruč-

ne vyrobených macíkov do detského 

domova a centra pre ľudí so zdravot-

ným postihnutím. „COVID nás inšpiro-

val k tomu, aby sme hľadali rôzne 

spôsoby, ako získať veľmi potrebné 

finančné prostriedky,“ poznamenáva 

prezidentka klubu Shirley Dunne, „ta-

kže naši členovia prišli s nápadom 

háčkovať 'šťastných medvedíkov'.“ 

Vyzbieralo sa tiež približne 1 900 do-

lárov, vďaka ktorým sme pomohli 

splniť želania dvoch miestnych prijí-

mateľov pomoci.

Tunisko
Rotaract klub Tanit Carthage zopako-

val módní přehlídku, která byla hitem 

roku 2019. Tentokrát byla uspořádána 

v listopadu. Předváděly se také šaty 

a obleky vhodné pro mladé ženy 

a dívky, které žijí v odlišných podmín-

kách – pro ty, které postihla amputa-

ce končetiny, nějaká kožní nemoc 

nebo jsou poškozené jizvami po po-

páleninách. Na molu ve vyzdobeném 

sále hotelu Ennejma Ezzara Palace 

ve městě Bou Siad předvádělo 12 dí-

vek přibližně 120 divákům speciálně 

vytvořená oblečení, jako např. „kapuci 

à la Mahlek“ nebo šaty označené „Jak 

jsi krásná“. Aziz Jouini, prezidentka 

klubu o 24 členech vysvětluje: „Úče-

lem tohoto projektu bylo ukázat, že 

i tyto ženy se mohou cítit krásné, ne-

hledě na svou odlišnost, a že jsou 

schopné dělat to, co samy chtějí.“ 

Juini připomíná, že oněch devět orga-

nizátorů z klubu nevynechalo žádný 

detail, od výběru účastníků přes vý-

zdobu sálu až po přizvání kadeřnic, 

kosmetiček a fotografů. Projekt byl 

financován z výnosů gala večera. Jui-

ni také zavzpomínala na to, jak „jed-

na matka dívky léčící se na onkologii, 

která se projektu účastnila, přišla 

poděkovat organizátorům za to, že 

její dceři umožnili uskutečnit sen 

o tom, že se také jednou projde po 

takovém červeném koberci“.

1900

7000000

47%
PODIEL OBYVATEĽOV 
KAMBODŽE MLADŠÍCH 
AKO 24 ROKOV

ROK PRVNÍCH MÓDNÍCH 
PŘEHLÍDEK KONANÝCH 
NA MOLU

16.
VZNIK MODERNEJ 
TECHNIKY HÁČKOVANIA

STOROČIE

Club of Tanit Carthage

Club of Estoi Palace
International

Club of Phnom Penh Metro
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KONGRES RI  2022 

Tematické diskusné fóra
K významným podujatiam organizovaným počas Svetového 
kongresu Rotary International každoročne patrí aj široká škála 
diskusných fór. V rámci týchto diskusných stretnutí máte možnosť 
získať informácie o témach, ktoré vás zaujímajú a tiež načerpať 
inšpirácie od iných rotariánskych kolegov. 
Text: JOHN M. CUNNINHAM, překlad: PETR J. PAJAS, PDG (CZ), IVAN BELAN, PDG (SK)

a kongrese v Houstone v dňoch 
4.–8. júna 2022 si môžete vybrať 
z desiatok tematicky zameraných 

stretnutí, ktoré vám pomôžu lepšie sa 
orien tovať v oblasti vodcovstva a získať 
nové nápady, ako podnietiť rast počtu čle-
nov vášho klubu, či ako implementovať 
udržateľné projekty a mnoho ďalšieho.

Diskusné fóra sa týkajú problematiky 
členstva, konkrétne sa zamerajú na po-
radenstvo v oblasti rozširovania členstva 
(Zostavenie plánu rastu členstva špecific-
ky upraveného pre potreby vášho klubu), 
na zavedenie princípu diverzity, rovnosti 
a inklúzie do praxe (Odstránenie prekážok 
pri diverzifikácii vášho klubu) a na prispô-
sobenie sa flexibilným modelom klubo-
vých stretnutí (Aké sú výhody hybridných 
stretnutí?).

Stretnutia zamerané na služby zahŕňajú 
tipy na vytvorenie úspešných projektov 
(Príprava servisných projektov orientova-
ných na výsledky), ponúknu poradenstvo 
pri koordinácii konkrétnych aktivít (Orga-

nizovanie miestnych aktivít na prevenciu 
závislosti) a predstavia stratégie na po-
silnenie klubových schopností (Rozšírte 
dosah činností svojho klubu a využite 
Rotary Community Corps).

Môžete tiež získať návod, ako angažo-
vať mladých lídrov (Budovanie budúcnosti 
Rotary prostredníctvom programov pre 
mládež), vypočuť si osvedčené postupy 
ako zdieľať svoj rotariánsky príbeh (De-
mystifikácia zdrojov na podporu Rotary) 
a získať prehľad o tom, kam organizácia 
smeruje (Akčný plán Rotary do budúcna).

Tematické stretnutia sa budú konať 6. až 
8. júna. Registrácia nie je potrebná, mies-
ta na sedenie sa zaplnia priebežne podľa 
príchodu účastníkov.

když je centrum Houstonu plné mrako-

drapů ze skla a oceli, je ve městě stále 

více než 500 parků a zelených ploch o celkové 

rozloze 40 000 akrů. Až budete na Kongresu 

RI ve dnech 4. až 8. června, využijte nabídku 

města k rekreaci ve volné přírodě. Chcete-

-li se udržet v kondici nebo se jen nadýchat 

čistého vzduchu, máte k tomu všude kolem 

dost příležitostí. 

Asi 6 km západně od centra je houstonský 

největší Memorial Park – je skoro dvakrát větší 

než centrální park New Yorku. Byl zřízen na 

území vojenského cvičiště z první světové 

války, jsou v něm chodníky pro pěší a běžec-

ké stezky o celkové délce přesahující 48 km, 

je tam golfové hřiště světové úrovně a další 

sportoviště. V parku má sídlo také Houstonské 

arboretum a centrum přírody, kde se může-

te kochat pohledem na místní druhy rostlin 

a zvířata na okruzích s informačními tabulemi.

O něco blíže k místu konání kongresu je 

Buffalo Bayou Park, který je znám vodními 

zálivy, jimiž je protkán. Půjčte si kajak nebo 

kánoi a můžete si zaveslovat všemi těmi vodní-

mi zákruty. Také si můžete půjčit kolo a projet 

se mezi přírodními specialitami, jako je např. 

Allen’s Landing, místo připomínající založení 

Houstonu, nebo kolonie netopýrů pod mostem 

Waugh Bridge. Tento rozlehlý park je perfektní 

místo pro rodiny díky jeho zahradám, pavilo-

nům pro piknik a mnoha přírodním místům 

vhodným ke hrám všeho druhu.

Kam se podívat?

Viac informácií a možnosť registrácie 
nájdete na 

www.convention.rotary.org

Pokud byste chtěli dát přednost 
sledování potících se profesionálů, 
pak máte také štěstí: Organizační 
výbor hostujících klubů plánuje 

návštěvu utkání fotbalistů klubu 
Houston Dynamo a ragbistů klubu 

Houston SaberCars.
Oba zápasy se konají 3. června. 

Vstupenky jsou k dostání na 
www.houstonri220.org/events

ze světa
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Téma

dítětem v náručí a psem na vodítku. 
To je vše, co zvládli pobrat, zatímco 
jejich partneři nastoupili se zbraní 
v ruce bránit svou zemi.

A nyní nacházejí místa svého poby-
tu u nás a také díky vám. Postupně, 
s vaší pomocí, se zapojují do všedního 
normálního života. Dát děti do školy, 
najít práci, nechat očkovat psa. A po 
celou tu dobu se snažit být v kontaktu 
s milovaným zpět na Ukrajině a ne-
připouštět si, že to může být poslední 
kontakt, který s ním mají. Je to situace, 
kterou jsme si ještě před nedávnem 
neuměli představit, a nyní doufáme, 
že se nepřenese i k nám. A zatím po-
máháme. Pomáháme, tak jak každý 
z nás může a umí. Tak jak to patří ke 
krédu rotariánů, kteří vždy pomáhají 
tam, kde je potřeba. A modlíme se, 
aby naši ukrajinští přátelé, kteří pří-
mo na místě koordinují naši pomoc, 
mohli s námi brzy zvednout sklenku 
na zdraví. To dáme. 

Sláva Ukrajině.

Žijeme ve zvláštní době. 
Náš konzumní vesmír 
s částečným přesahem 
do občanské společnos-
ti, kde se pomoc „nosí“, 

je najednou konfrontována s realitou, 
kterou jsme přinejlepším znali jen z fil-
mů a knih a přinejhorším z vyprávění 
našich rodičů či prarodičů. Najednou 
tu pomoc potřebují lidé, kteří mluví 
hodně podobně nám, na které útočí jiní 
lidé, kteří mluví skoro stejně. Stejné 
zbraňové systémy na obou stranách 
a miliony lidí, kteří se jim snaží vyhnout 
z cesty. A desetitisíce truchlících na 
obou stranách, drahých těch, kterým 
se to vyhnutí z cesty zbraním nepo-
vedlo. Strašně smutný a taky trochu 
bizarní obrázek dění jen pár set kilo-
metrů od nás.

Na druhé straně je tu ale ohromná 
vlna solidárnosti. Solidárnosti s těmi, 
nad jejichž přízvukem v češtině se ně-
kteří z nás ušklíbali. Pomoc je najednou 
naprosto přirozená reakce. Musíme 
pomoci. Ne můžeme nebo měli by-
chom, ale prostě musíme. Fakt. Bez 
debat. A na čele toho je samozřejmě 
Rotary. Jsme lidé činu, jak dokonce 
jedna z našich reklamních kampaní 
proklamuje. Nyní, i díky nám, proudí 
na Ukrajinu léky, potraviny a nevojen-
ský materiál a druhým směrem prou-
dí ženy bez domova, jen s baťůžkem, 

OBĚTAVOST 
TVÁŘÍ V TVÁŘ HORORU
Text: GEORGE J. PODZIMEK, DGE
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téma

Ľudia na Ukrajine a v celom svete zažívajú 
mimoriadne tragické udalosti a smutné 
obdobie.

V Rotary sme hlboko znepokojení zhor
šujúcou sa situáciou na Ukrajine, narasta
júcimi stratami na životoch a humanitárnou 
katastrofou. Pokračujúce vojenské operácie 
proti Ukrajine devastujú celý región a tra
gické následky tohto vyčíňania budú mať 
dopad nielen na Európu, ale aj na celý svet.

Ako jedna z najväčších svetových hu
manitných organizácií pokladáme mier 
za základný pilier našej globálnej misie. 
Pripájame sa k medzinárodnému spoločen
stvu vo výzve na okamžité zloženie zbraní, 
stiahnutie ruských síl a obnovenie diploma
tických snáh o vyriešenie tohto konfliktu 
prostredníctvom dialógu.

V poslednom desaťročí Rotary kluby 
na Ukrajine, v Rusku a okolitých krajinách 
prekonali národnostné rozdiely a aktívne 
sa zapájali do projektov budovania mieru, 
aby takto prejavovali dobrú vôľu a pomá
hali obetiam vojny a násilia. Dnes sme 
v myšlienkach s našimi kolegami rota
riánmi a ďalšími ľuďmi na Ukrajine, ktorí 
sa vyrovnávajú s týmito tragickými uda
losťami. Rotary International urobí všetko 
čo je v jeho silách, aby regiónu prinieslo 
pomoc, podporu a mier.

25. februára 2022

ROTARY 
INTERNATIONAL 
VYHLÁSENIE 
O KONFLIKTE 
NA UKRAJINE

TRF 
ORGANIZACE POMOCI 
UKRAJINĚ
V REAKCI NA PROHLUBUJÍCÍ SE HUMANITÁRNÍ KRIZI NA 
UKRAJINĚ ZŘÍDILA NADACE ROTARY OFICIÁLNÍ KANÁL PRO 
DÁRCE Z CELÉHO SVĚTA, KTEŘÍ MOHOU PŘISPÍVAT NA PODPORU 
ÚSILÍ O POMOC VEDENÉHO ROTARY DISTRIKTY, A URČILA FOND 
PRO POMOC PŘI KATASTROFÁCH JAKO HLAVNÍ ZDROJ DARŮ. 
NADACE ROTARY PROTO SCHVÁLILA NÁSLEDUJÍCÍ:

Do 30. června 2022 mohou dis-
trikty Rotary sousedící s Ukraji-
nou a distrikt Rotary na Ukrajině 

žádat o granty až do výše 50 000 USD ka-
ždý z  Fondu pro pomoc při katastrofách. 
Tyto granty na urychlenou reakci na ka-
tastrofy mohou být použity na zajištění 
vody, potravin, přístřeší, léků a  oblečení 
pro uprchlíky a další oběti krize. Ve stej-
ném období mohou ostatní postižené dis-
trikty Rotary, které chtějí pomoci uprch-
líkům nebo jiným obětem krize ve svém 
distriktu, požádat o  grant ve výši 25 tis. 
USD z Fondu pro pomoc při katastrofách.

Do 30. dubna 2022 mohou dis-
trikty Rotary převádět nepřiděle-
né prostředky určené pro distrik-

ty (DDF) do Fondu reakce na katastrofy, 
aby přímo podpořily tyto humanitární 
granty určené pro Ukrajinu.

Příspěvky do Fondu pro pomoc 
při katastrofách na podporu 
Ukrajiny můžete posílat na 

my.rotary.org/de/disaster-res ponse-fund. 
Veškeré finanční prostředky, které bu-
dou použity na pomoc Ukrajině, musí 
Fond pro pomoc při katastrofách obdržet 
do 30. dubna 2022.

Ačkoli Fond pro pomoc při ka-
tastrofách bude hlavním kaná-
lem pro podporu Nadace Rotary, 

kluby Rotary a Rotaract jsou rovněž vyzý-
vány, aby organizovaly vlastní humanitár-
ní pomoc v souvislosti s krizí na Ukrajině.

Kromě podpory z Disaster Response Fund 
nadace spolupracuje s  partnery a  regio-
nálními představiteli na hledání účinných 
řešení zvýšených humanitárních potřeb. 
Jsme v  kontaktu s  Úřadem vysokého ko-

misaře OSN pro uprchlíky – USA, aby-
chom se připravili a reagovali na potřeby 
vysídlených osob na Ukrajině a v soused-
ních zemích.

ShelterBox, náš partner v  pro-
jektu pomoci při katastrofách, 
je v kontaktu s členy Rotary ve 

východní Evropě, aby zjistil, jak mohou 
pomoci s dočasnými přístřešky a dalšími 
nezbytnými potřebami.

Akční skupina Rotary pro uprch-
líky, nucené vysídlení a migraci 
rovněž mobilizuje své zdroje na 

pomoc v této krizi.

Z Ukrajiny uprchly více než dva miliony 
lidí, kteří naléhavě potřebují pomoc. Orga-
nizace spojených národů odhaduje, že ten-
to počet by se mohl zvýšit až na 5 milionů 
vysídlených osob. Rotary kluby v Evropě 
a po celém světě zintenzivnily svou pomoc 
a některé z nich pracují přímo na místě, 
aby pomohly vysídleným rodinám.

Situaci na Ukrajině a v sousedních ze-
mích budeme i nadále sledovat. Navštivte 
stránku Moje Rotary a sledujte Rotary na 
sociálních sítích, abyste měli aktuální in-
formace o tom, jak se kluby mohou zapo-
jit, jaké akce členové Rotary zavedli a jak 
díky tomu podporujeme lidi v regionu.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo 
potřebujete další informace, obraťte 

se na centrum podpory Rotary 
na adrese 

rotarysupportcenter@rotary.org

Text: RI, překlad: IVAN BELAN, PDG
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NADACE ROTARY 
UKAZUJEME SVOU 
SÍLU
AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA UKRAJINĚ BEZESPORU 
ZPŮSOBILO CELOSVĚTOVÝ ROZRUCH 
A OBROVSKÁ VLNA SOLIDARITY A SNAHA 
POMOCI UKRAJINĚ ROZHÝBALA EKONOMICKÉ 
I CHARITATIVNÍ GIGANTY.

eakce Nadace Rotary na sebe 
nedala dlouho čekat a 3. 3. infor-
movala vedení distriktů o mimo-

řádných grantech a také o výjimečné sbír-
ce do tzv. Disaster Response Fund (jeden 
z relativně nově vzniklých fondů Nadace 
Rotary), vše na pomoc Ukrajině.

Disaster Response Grant (DRG) je grant 
v maximální výši 25 000 USD, o který mohou 
žádat guvernér spolu s předsedou Nadace 
Rotary v případě, že distrikt zasáhne přírod-
ní katastrofa. Nadace Rotary od 3. 3. upra-
vila pravidla DRG a umožnila distriktům, 
které sousedí přímo s Ukrajinou, o DRG 
požádat až do výše 50 000 USD. Ostatní 
distrikty, které Ukrajině chtějí pomoci, mo-
hou také o DRG požádat, a to až do výše 
25 000 USD. Prostředky lze použít na jídlo, 
léky, vybavení nemocnic, přepravu atp.

Po krátkých koordinačních schůzkách 
jsme za D2240 požádali o DRG v plné výši 
hned tři dny po vydání zprávy, grant byl 
schválen 9. 3. a peníze byly odeslány na 
účet našeho distriktu o týden později. 
DRG spravuje RC Košice Classic ve spolu-
práci s RC Pardubice, kluby velice rychle 
zareagovaly a já jim moc děkuji za pomoc 
a skvělou spolupráci.

V současné chvíli máme už také informa-
ce, že v Disaster Response Fund se na po-
moc Urajině vybralo již přes 3 000 000 USD 
a peníze stále přibývají! Distrikty do tohoto 
fondu mohou převádět své DDF (District 
Designated Funds, což jsou nakumulované 
prostředky jednotlivých distriktů, které lze 
za normálních okolností využít v podstatě 
výhradně na tzv. Globální granty). 

Nadace Rotary nejen překvapila svou 
rychlou reakcí, ale především ukázala, že 
se na ni rotariáni mohou spolehnout.

DISTRIKTNÍ GRANTY POČKAJÍ, 
TEĎ POMÁHÁME UKRAJINĚ
V rámci našeho distriktu nebudeme v rr 
2022–2023 organizovat distriktní granty. 
Taková zpráva by se mohla jevit jako ne-
radostná, ale opak je pravdou! Kluby, které 
distriktní granty v příštím roce zvažovaly, 
se totiž jednohlasně shodly, že upřednost-
ní relokaci prostředků na tyto granty urče-
né ve prospěch Ukrajiny. Děkuji moc všem 
za rychlou reakci a především za vaši ocho-
tu Ukrajině pomoci. Jsem ráda, že jsme se 
shodli, že tato mimořádná událost si za-
slouží naši plnou pozornost.

REZERVNÍ FOND DISTRIKTU 
POD ZÁŠTITOU NADACE ROTARY 
V D2240 PRO NÁS I UKRAJINU
Když nám covid znemožnil osobní setkání 
a nekonal se PETS, distriktní konference 
ani jiná distriktní setkání, většina z nás 
posmutněla. Nicméně zrušení všech těch-
to akcí nakonec přirozeně vedlo k mimo-
řádným úsporám distriktu a to už je spíše 
zpráva radostná. S tehdejším guvernérem 
Gabim Vjeztem i se současným guvernérem 
Jaroslavem Šuranským jsme se domluvili, 
že tyto uspořené prostředky poslouží na 
podporu projektů našeho distriktu a že je 
zaštítí Nadace Rotary. V rr 2021–2022 jsme 
například z tohoto nově vzniklého fondu 
pomohli navýšit příspěvek na distriktní 
granty o cca 200 000 CZK. V okamžiku, 
kdy jsme začali pomáhat na Ukrajině a or-
ganizovat první vlakové transporty s hu-
manitární pomocí, jsme uvolnili z tohoto 
fondu také 100 000 CZK, ty šly okamžitě 
na účet RC Košice Classic, který bravurně 
zvládl a zvládá s pomocí RC Pardubice tyto 
transporty na Ukrajinu vypravovat a oběma 

klubům se daří také velice efektivně organi-
zovat sbírky pro Ukrajinu. Chcete-li se ke 
klubům připojit a společně tak pomoci víc, 
spojte se prosím s Michalem Slámou mi-
chal.slama@implayo.cz nebo Ferem Siskou 
siska.fero@gmail.com pro více informací.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nyní již víme, že po uzavření současného 
Disaster Response Grant pro Ukrajinu bu-
deme moci obratem požádat o další DRG. 
Nadace Rotary teď aktualizuje podmínky 
a upravuje pravidla grantů, jak je známe 
téměř na týdenní bázi. S ohledem na sku-
tečnost, že se do Disaster Response Fund 
vybralo celosvětově již přes 3 000 000 USD, 
nelze ani vyloučit, že Nadace Rotary napří-
klad navýší částku, o kterou bude možné 
prostřednictvím DRG požádat.

Pomáhá váš klub na Ukrajině?
Pomáhá váš klub ukrajinským uprchlíkům 

na území ČR a SR?
Dejte nám vědět, jak pomáháte a nač vám 

případně schází finanční prostředky, 
vyplněním jednoduchého formuláře zde 

https://gamrot.me/TRFukrajina

R

Text: HANA GAMROT
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Zleva dolů:

Členové RC Donetsk 
Advance.

Rotary předává 
humanitární pomoc 
pro obyvatele 
Donbasu.

Tatiana Godok 
představuje svou 
rodnou Ukrajinu 
účastníkům semináře 
RYLA v Istanbulu.
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ež se podíváme na jednotlivé klu-
by, jejich projekty a osobní život-
ní příběhy, rád bych uvedl několik 

základních informací o Rotary na Ukrajině. 
Na otázku, jak staré je na Ukrajině Rotary, 
nelze odpovědět tak snadno. První Rotary 
kluby na území dnešní Ukrajiny byly zalo-
ženy před druhou světovou válkou: Užho-
rod v roce 1929, Černivci v roce 1932, Lvov 
v roce 1935. Po vypuknutí druhé světové 
války se Rotary International rozhodla po-
zastavit činnost Rotary klubů na okupova-
ných územích. První klub v nezávislé Ukra-
jině byl založen v roce 1991 v Kyjevě.

V letech 1991–1994 byla Ukrajina spolu 
se všemi kluby bývalého Svazu sovětských 
socialistických republik součástí distrik-
tu 1430 (Finsko). V listopadu 1999 vypra-
covala RI v Budapešti koncepci vytvoření 
jednotného mezinárodního distriktu, který 
by zahrnoval Bělorusko, Polsko a Ukrajinu. 
To se uskutečnilo 1. července 2000 na zá-
kladě současného distriktu 2230 (Polsko). 
Vzhledem k neustálému růstu Rotary 
v těchto třech zemích byl stávající distrikt 
1. července 2016 rozdělen na D2231 (Polsko) 
a D2232 (Ukrajina, Bělorusko).

Anexe Krymu a  ozbrojený konflikt 
v Donbasu ovlivňují vývoj rotariánského 
hnutí na Ukrajině i dnes – s velmi proti-
chůdnými dopady. Negativní důsledky 
lze pozorovat například na anektovaném 
Krymu a v okupovaných oblastech Doněc-

ka a Luhanska. Z osmi klubů, které měly 
v roce 2013 150 rotariánů, zůstaly pouze dva 
– RC Simferopol a RC Alušta – které mají 
dohromady 14 členů. Ve zbytku Ukrajiny 
je však situace přesně opačná. Od začát-
ku konfliktu došlo k obrovskému přílivu. 
Vůle angažovat se ve společnosti v huma-
nitárním duchu je silná. Od roku 2014 se 
Rotary rozrostlo ze 45 na 62 klubů a dalších 
šest satelitních klubů a z 800 členů na 1100 
rotariánů. V Bělorusku, které je součástí 
našeho distriktu, takový optimismus ne-
panuje: tamní kluby měly loni problémy 
s oficiální registrací kvůli příslušnosti k za-
hraniční organizaci. V Minsku jsou pouze 
čtyři kluby a jeden Rotaract klub.

PROJEKTY PRO MÍR
Mnoho klubů na Ukrajině zahájilo vlast-
ní projekty zaměřené na řešení důsledků 
ozbrojeného konfliktu. Souběžně s tím 
vytvořil distrikt Iniciativu Rotary pro 
rozvoj míru na Ukrajině, která byla před-
stavena v Hamburku během Konference 
RI v roce 2019.

Od ledna 2022 má distrikt 2232 úctyhod-
ných 66 Rotary klubů a 25 Rotaract klubů. 
Od založení distriktu v roce 2016 se po-
čet rotariánů celkově zvýšil o 40 procent. 
Distrikt je velmi optimistický, pokud jde 
o další růst, neboť zejména Ukrajina na-
bízí pro rotariánskou komunitu mnoho 
perspektiv.

MYKOLA STEBLJANKO, 
REDAKTOR ČASOPISU 
THE ROTARIAN (UKRAJINA)
OBROVSKÝ RŮST SPOLEČNOSTI 
ROTARY

N

KLUBY 
NA UKRAJINĚ
SÍLA 
ROTARIÁNŮ 
V DOBĚ 
KRIZE
SOUČASNÉ KONFLIKTY MAJÍ 
ZNAČNÝ DOPAD NA ROTARY 
NA UKRAJINĚ. JEJÍ ČLENOVÉ 
VŠAK NEJSOU ZNECHUCENI, 
PRÁVĚ NAOPAK. PŘI POHLEDU 
NA ROTARIÁNSKÉ HNUTÍ NA 
UKRAJINĚ JE HNED JASNÉ, 
ŽE POLITICKÉ UDÁLOSTI 
A KONFLIKTY NESMÍRNĚ 
OVLIVŇUJÍ A ZAMĚSTNÁVAJÍ 
KLUBY A JEJICH ČLENY. 
TO SE PROJEVUJE NEJEN 
V NEDÁVNÉM VÝVOJI. JAKÝ JE 
VŠAK SOUČASNÝ STAV ROTARY 
V TÉTO VÝCHODOEVROPSKÉ 
ZEMI? NA TUTO OTÁZKU 
ODPOVÍDÁ MYKOLA 
STEBLJANKO, REDAKTOR 
UKRAJINSKÉHO ČASOPISU 
ROTARY, A DALŠÍ PŘÁTELÉ 
ROTARIÁNI. MLUVÍ O SVÉM 
SOUČASNÉM KLUBOVÉM 
ŽIVOTĚ A OSOBNÍCH OSUDECH, 
KTERÉ NÁS NECHÁVAJÍ 
ZAMYŠLENÉ, ALE ZÁROVEŇ 
NÁM DÁVAJÍ NADĚJI.
Překlad: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
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Na počátku 90. let jste byl zakládajícím 
členem RC Kyjev. Jak k tomu došlo?
V té době jsem pracoval na Ukrajině, nejprve jako 
právní poradce ukrajinského parlamentu a poté 
jako zakladatel a vedoucí partner kyjevské po
bočky mezinárodní advokátní kanceláře Baker 
McKenzie. Můj otec byl velmi aktivním rotariá
nem a jeho klub v Clarkstonu (Michigan, USA) 
byl součástí skupiny šesti Rotary klubů z Evropy 
a Severní Ameriky, které se po pádu Sovětského 
svazu snažily založit Rotary klub v Kyjevě. V té 
době zorganizoval několik projektů Rotary, jejichž 
cílem bylo dodávat lékařské vybavení do ukra
jinských nemocnic a provádět oční operace pro 
potřebné. Protože jsem žil v Kyjevě, požádal mě 
otec, abych mu pomohl s projekty a se založením 
kyjevského klubu. Díky těmto aktivitám jsem měl 
tu čest stát se v roce 1992 zakládajícím členem 
kyjevského Rotary klubu.

Jste stále v kontaktu s ostatními 
zakládajícími členy?
Na Ukrajině jsem žil od roku 1991 do začátku roku 
1996 a od té doby jsem se tam několikrát vrátil. 
Kdykoli jsem v Kyjevě, setkávám se s rotariány 
a stále jsem v kontaktu s některými zakládajícími 
členy. Před několika lety jsme bohužel přišli o bý
valého guvernéra. Oleksiy Kozhenkin, výjimečný 
rotarián a dobrý přítel, hrál zásadní roli při zalo
žení kyjevského klubu a rozvoji Rotary na Ukraji
ně. Na západní Ukrajině mám stále rodinu, kterou 
pravidelně navštěvuji, i když to pandemie ztěžuje.

Jaké byly tehdejší projekty 
a co klub dělá nyní?
Jeden ze zakládajících členů klubu, Dr. Illya 
Yemets, dnes jeden z předních ukrajinských dět
ských kardiologů, získal v 90. letech minulého 
století díky rotariánům v Austrálii, USA a Evropě 
skvělé vzdělání. To, co se naučil, využil k založení 
předního dětského kardiocentra v bývalém Sovět
ském svazu, které vzniklo s pomocí Kyjevského 
klubu jako jeho první projekt. Nedávno jsem s ním 
mluvil a uvažovali jsme o tom, jak by mu členové 
Rotary mohli pomoci uskutečnit jeho vizi rozšíření 
nemocnice, která by využívala špičkový lékařský 
výzkum a vývoj. Jednou z nejpůsobivějších ini
ciativ Rotary je v současnosti osvěta Ukrajinců 
o důležitosti očkování, zejména proti dětské obrně.

Otázky položila: FRAUKE EICHENAUEROVÁ

TŘI OTÁZKY 
PRO JOHNA HEWKA

John Hewko je generální 
sekretář a výkonný 
ředitel Rotary 
International 
a The Rotary Foundation

téma
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oje historie s Rotary začala v době, 
kdy jsem chodila do vyššího roč-
níku střední školy. Nově vzniklý 

Rotaract klub v Jaltě si ambiciózně předse-
vzal založit Interact klub a já měla to štěstí, 
že jsem byla v té době jeho součástí. Tehdy 
jsem toho o Rotary a složité klubové organi-
zaci moc nevěděla, ale možnost výměny mlá-
deže se mi zdála velmi lákavá. Několik mě-
síců jsme se skupinou školáků navštěvovali 
další Interact kluby v Charkově a Čerkasech. 
Dozvěděla jsem se více o Rotary a postup-
ně jsem se ponořila do idejí a hodnot této 
servisní organizace. Po nějaké době jsem se 
z přesvědčení přidala k Rotaract klubu v Jal-
tě. Jsem ráda, že se mi podařilo vyzkoušet 
si různé klubové funkce – prezidenta a po-
kladníka – a poznat Rotaract po celé Evropě.

 Období před anexí Krymu bylo nejak-
tivnějším obdobím mé kariéry v Rotaractu: 
Často jsem cestovala na konference REM 
po celé Evropě, na RYLA do Turecka, do 
Portugalska na „Portugal Trip“ a nesčetně-
krát na Ukrajinu na konference, semináře 
nebo jen tak za přáteli Rotaractu. S radostí 
a hrdostí jsme v Jaltě hostili celoukrajin-
ské a distriktní akce.

Anexe Krymu nejenže znemožnila po-
kračovat v těchto aktivitách, ale také při-
nutila mnoho rotariánů a rotariánek opus-
tit poloostrov a uprchnout různými směry. 
Tento osud jsme sdíleli s mnoha dalšími 
lidmi. Přestěhovala jsem se do Lvova, ale 
emocionální trauma, které jsem zažila při 
útěku, mi dlouho nedovolilo usadit se a za-
členit se do nového života. Dobrou zprá-
vou bylo založení Rotary E-Clubu Ukraji-
na, který umožňuje bývalým obyvatelům 
Krymu a rotariánům z dalších okupova-
ných území být i nadále součástí Rotary. 
Vzájemná podpora byla nesmírně užiteč-
ná, zejména v prvních dnech.

STUDIUM V USA
Později jsem se přestěhoval do New Yor-
ku, kde jsem studovala biologii, a poté do 
Filadelfie, kde jsem pracovala ve výzkum-

né laboratoři. Elektronická forma klubu 
mi naštěstí umožňuje zůstat rotariánkou 
bez ohledu na to, kde žiji, jen je třeba brát 
v úvahu různá časová pásma. Od roku 2021 
žiji nedaleko Milána v Itálii, ale s přáteli se 
nadále vídám na klubových setkáních. Je 
dobře, že se náš klub v průběhu let oboha-
til o nové členy z celé Ukrajiny. Poněkud 
překvapivé pro mě bylo zvolení prezident-
kou klubu pro rok 2022/23. Jsem velmi 
vděčná za důvěru, která mi byla dána, 
a těším se na první setkání ve funkci prezi-
dentky. Rozhodně chci, aby se odehrávala 
prakticky na pozadí Jalty. Ta je a zůstane 
mým domovem.

TATIANA GODOK, 
ZVOLENÁ PREZIDENTKA 
ROTARY E-CLUBU UKRAJINA
DŮLEŽITÁ JE VZÁJEMNÁ 
PODPORA

téma

Tatiana Godok na 
evropském setkání 
Rotaractu v polské 
Vratislavi.

M
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istorie Rotary klubu Kyjev Advan-
ce se začala psát koncem roku 
2013, kdy se několik stejně smýš-

lejících lidí v Rotary klubu Doněck Advan-
ce rozhodlo založit satelitní Rotary klub 
Doněck Advance Prokofjev na počest slav-
ného hudebníka Sergeje Prokofjeva, který 
se narodil v Doněcké oblasti. Spojuje nás 
myšlenka sloužit komunitě města a také 
velká láska k umění. Klub od počátku pod-
poroval mladé talenty a věnoval svůj čas 
rozvoji vzdělávacích programů ve městě.

V roce 2014, v důsledku vypuknutí vá-
lečného konfliktu na východě Ukrajiny, 
uprchli členové klubu do různých částí 
země a dokonce i do zahraničí. Když se 
čtyři z nich přestěhovali do Kyjeva, bylo 
rozhodnuto o obnovení činnosti klubu, ale 
již pod názvem Doněck Advance. Další čty-
ři členové, kteří se přestěhovali do jiných 
zemí nebo zůstali v Doněcku, se následně 
rozhodli zůstat členy klubu. Nakonec tedy 
zůstalo osm členů.

O dva a půl roku později bylo rozhod-
nuto o změně názvu klubu v souladu 
s ústavou Rotary International. V té době 

měl klub pět členů žijících v Kyjevě, kteří 
navrhli název Rotary klub Kyjev Advan-
ce. Od té doby je nový název synonymem 
úspěchu, klub se výrazně rozrostl a v roce 
2019 dokonce získal ocenění od guvernéra 
distriktu 2232 za největší počet přijatých 
členů – rozrostli jsme se na 30! Satelitní 
klub Kyjevská synergie, který je nyní pl-
noprávným členem Rotary, se postupně 
oddělil.

BUDOVÁNÍ MÍRU JAKO HLAVNÍ CÍL
Klub záměrně nepřehlíží konflikt na vý-
chodní Ukrajině: projekty se zaměřují pře-
devším na budování míru a předcházení 
konfliktům. Náš klub má od roku 2017 pro-
jekt, jehož cílem je školit různé skupiny 
obyvatel a vést konstruktivní dialogy. Pro 
ženy z distriktů v Doněcké a Luhanské ob-
lasti, které se nacházejí v blízkosti demar-
kační linie, je plánován „konfliktologický“ 
seminář. Kromě toho se členové klubu již 
pět let podílejí na rozsáhlém mezinárod-
ním projektu psychologické rehabilitace 
dětí postižených ozbrojenými konflikty 
na východě země.

ok 2014 byl pro nás rokem zkou-
šek – zkoušek síly, slušnosti, 
vytrvalosti a lidskosti. Pozitivní: 

v tomto okamžiku se kolo Rotary roztočilo 
s novou silou a opět spojilo velké množ-
ství lidí z různých zemí, různých vyznání 
a různých majetkových úrovní v jedné my-
šlence – služba společnosti. Rotariáni ze 
Lvova, Charkova, Dněpru, Poltavy, Kyjeva, 
Krasnodaru, Moskvy, Ivano-Frankivska, 
Černivců a také z Doněcku – tehdy to ještě 
bylo možné – pomáhali lidem, kteří utek-
li před válkou. Podávali ruku lidem, kte-
ří zůstali sami se svou bídou bez obživy. 

MOBILNÍ ZUBNÍ ORDINACE
Někteří poslali potraviny a dětskou výživu, 
jiní oblečení a prostředky osobní hygieny, 
další léky. Starali jsme se o logistiku na 
místě, organizovali schůzky a dokonce po-
máhali usazovat uprchlíky. Podávali jsme 
jídlo, chodili do sporných oblastí s dárky, 
knihami, oblečením a večer jsme rozváželi 
potravinové balíčky početným rodinám. 
Podařilo se nám dokonce zorganizovat 
mobilní zubní kliniku společně s RC Lvov.

YULIA ZHARIKOVA, 
SEKRETÁŘKA ROTARY KLUBU 
KYJEV ADVANCE
AKTIVNÍ V DUCHU MÍRU

OLEKSIY KULESHOV 
A DALŠÍ ROTARIÁNI ZE 
SLOVJANSKÉHO KLUBU
NIKDO NEZŮSTANE SÁM

Krájení dortu při předání 
Charty RC Doněck 

Advance Prokofjev.

H R
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áš rotariánský život začal v roce 
1996, kdy jsme se připojili k myš-
lence založit první Rotaract klub 

na Krymu – Rotaract klub Simferopol. Od 
té doby je Rotary nedílnou součástí naše-
ho života. Náš desetiletý Rotaract se stal 
klasickým příkladem rozvoje mladých 
vůdčích osobností a připravil půdu pro 
přirozený přechod do řad rotariánů.

 V roce 2006 jsem se já, Mykola, stal 
členem Rotary klubu Simferopol. A byl 
to můj klub, který inicioval vznik nového 
Rotaract klubu Simferopol-Tavrika, jehož 
zakládající prezidentkou byla moje žena 
Olga. V roce 2007 jsem se stal redaktorem 
oficiálního magazínu Rotary, časopisu Ro-
tarians na Ukrajině a v Bělorusku. Od roku 
2011 Olga podporuje výrobu digitální verze. 
Těsně před anexí Krymského poloostrova 
jsem byl v rotariánském roce 2013/14 prezi-
dentem svého Rotary klubu v Simferopolu.

ROTARY DRŽÍ KOMUNITU 
POHROMADĚ
O něco později, v roce 2015, jsme se mu-
seli přestěhovat do Oděsy kvůli anexi. 

Abychom mohli pokračovat v našich ak-
tivitách v rámci rotariánské komunity, 
rozhodli jsme se založit Rotary E-Club 
Ukrajina. Tento tehdy nový typ klubu po-
mohl nám i dalším rotariánům z Krymu 
a Donbasu udržet členství v Rotary. Náš 
klub sdružuje lidi roztroušené tisíce kilo-
metrů po celé planetě. Jednotliví členové 
žijí v Turecku, Itálii a Izraeli – Rotary se 
spojuje napříč státy.

Přestěhování do Oděsy nám umožnilo 
pokračovat v činnosti Rotary nejen na klu-
bové úrovni. Byl jsem zvolen guvernérem 
distriktu 2232 na období 2019/20. Od letoš-
ního roku jsem koordinátorem Rotary Pu-
blic Image pro zónu 21A. Olga byla několik 
let předsedkyní podvýboru Rotary Global 
Scholarships a od roku 2018 je předsedky-
ní výboru pro výměnu mládeže v distrik-
tu. Společně pokračujeme v profesionální 
práci na vydávání časopisu Rotarian a za-
jišťování virtuálních rotariánských akcí 
v Distriktu 2232 a Zóně 21.

 Některé projekty skončily, jiné ztratily 
na významu. Jiné se rozrostly na víc než 
jen distribuci humanitární pomoci. V roce 
2015 byla s pomocí ukrajinských Rota-
ry klubů zřízena multimediální třída na 
umělecké škole města Slovjansk a v roce 
2016 RC Slovjansk vybavil třídu choreo-
grafie, kterou v současné době navštěvují 
děti. Projekt „Pomocníci svatého Mikulá-
še“ nabral na síle a stal se samostatným 
velkým projektem Rotary na východní 
Ukrajině. Doplňování knihoven moderní 
literaturou, podpora sportovních týmů, 
podpora projektu „Věř v sebe“ Viktora 
Smyrnova (účastníka paralympiády, mis-
tra světa a člena RC Slovjansk), patronát 
nad mateřskou školou s dětmi s různými 
zrakovými, mentálními a pohybovými po-
ruchami – to vše jsou projekty, které nyní 
podporujeme.

PŘÍSPĚVEK ROTARY K MÍRU
V tomto období bylo vynaloženo 10 450 
dolarů a rozdáno 40 tun humanitárních 
zásob. To je náš rotariánský příspěvek 
k budování míru v Donbasu. Ať je mír!

MYKOLA A OLGA 
STEBLJANKOVI, ROTARY 
E-CLUB UKRAJINA
ROTARY PROPOJUJE HRANICE

Mobilní zubní ordinace: 
projekt Rotariánského 

majáku na východní 
Ukrajině.

Guvernér Piotr 
Wygnanczuk předává 

Olze Stebljanko 
certifikát.

N
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lavnostní předání zakládací listi-
ny proběhlo 15. listopadu. Chválí 
si spolupráci se svým protějškem 

na rakouské straně Bernhardem Zimbur-
gem. „Společný projekt klubů obou zemí 
zatím neexistuje,“ říká Praus, ale je v tomto 
ohledu optimistický. „Mým cílem je, aby se 
výbor stal úspěšným pro zemi,“ vysvětluje.

Z rakouské strany nestojí nic v cestě. 
„Jsme rádi, že výbor existuje,“ říká Bern-
hard Zimburg z RC Gastein. „Jsme přece 
političtí sousedé. Konflikt s Ruskem nás 
velmi znepokojuje,“ pokračuje Zimburg. 
Drží se svých plánovaných aktivit. Napří-
klad RC Weinviertel-Marchfeld plánuje 
v roce 2023 další prázdninový program pro 
děti z východní Ukrajiny. „Naposledy byl 
prázdninový program v roce 2019,“ uvádí 
Zimburg. Je určen pro 40 až 50 dětí, které 
jsou polosirotky nebo sirotky. „Kvůli pan-
demii korony se loni nemohla uskutečnit.“

„Od projektu Corona jsme v kontaktu 
s našimi ukrajinskými přáteli prostřednic-
tvím opakovaných schůzek přes Zoom,“ 
vysvětluje Fritz Hohnerlein z RC Karls-
ruhe-Albtal. Od roku 2016 je předsedou 
německo-ukrajinského výboru. Pandemie 
měla dopad i na plánované projekty. „Do 
začátku pandemie organizoval stipendij-
ní program Ukrajina-Německo především 
přítel Günther Chrobak z RC Konstanz-
-Rheintor. Od roku 2020 je bohužel po-
zastaven kvůli uzavření univerzit,“ uvádí 
Hohnerlein. Zatím není jasné, kdy by se 

program mohl znovu rozběhnout. Přibliž-
ně 20 členů výboru, který existuje od roku 
2003, se však nenechalo odradit. Platforma 
spend4projects.org má sloužit k vyhledává-
ní podporovatelů pro plánované budoucí 
projekty. Pro platformu se nyní připravuje 
deset potenciálních nápadů.

V nedávné minulosti byla na Ukraji-
ně realizována řada projektů. V roce 2016 
například RC Bautzen-Budyšin daroval 
16 000 eur Fondu svatého Vladimíra ve 
Lvově. Peníze šly na různé projekty soci-
ální nadace, která se stará o rodiče – sa-
moživitele, rodiny s mnoha dětmi a domácí 
uprchlíky, kteří utekli na západ z Krymu 
a Donbasu. „S nadací je dodnes v kontak-
tu,“ uvádí Peter Straube, který byl v té době 
prezidentem klubu. Například v loňském 
roce byly podpořeny jen tři projekty soci-
ální nadace částkou 3 000 eur.

RC Erfurt udržoval se Lvovem po mnoho 
let dobré vztahy. Distrikt 1841 je zase zod-
povědný především za projekt Globální 
grant, o kterém se již zmínil sekretář RC 
Kyjev Advance. Ženy z Ukrajiny budou 
v létě příštího roku proškoleny v řešení 
konfliktů. 

S

téma

KOORDINOVANÁ 
SPOLUPRÁCE
ROTARIÁNI 
NA UKRAJINĚ 
JSOU VELMI 
MOTIVOVANÍ
ALFRED PRAUS POCHÁZÍ Z VÍDNĚ, ALE JIŽ 15 LET  
ŽIJE NA UKRAJINĚ. NEJENŽE ZDE ZALOŽIL NOVÝ 
ROTARY KLUB, ALE V LOŇSKÉM ROCE SE TAKÉ PODÍLEL 
NA ZALOŽENÍ RAKOUSKO-UKRAJINSKÉHO VÝBORU.

Více informací na 
na rotary.de/a19470

Překlad: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
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vé katastrofy. Sbíráme materiální pomoc 
na oficiální účty našeho Distriktu 2232 na 
nákup humanitární pomoci. V posledních 
dnech nabývají vojenské aktivity Ruské 
federace nelidských rozměrů.

UKRAJINSKÉ ZDROJE 
PRO ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH 
INFORMACÍ O VÁLCE 
NA UKRAJINĚ

Vážení kolegové, vyzývám vás, abyste in-
formace o Ukrajině umisťovali a své zpra-
vodajské kanály. Pokud budete potřebovat 
nějaké speciální nebo doplňující informace, 
neváhejte se na mě obrátit. Budu se snažit 
být s vámi v kontaktu s čerstvými novinka-
mi ve svých dalších e-mailech.

Oficiální Facebook Ukrajiny
www.facebook.com/UkraineUA.MFA/

Oficiální webové stránky o válce na Ukrajině
war.ukraine.ua

O Ukrajině před válkou
https://ukraine.ua/?before_the_war

Ukrajinská média v anglickém jazyce
https://kyivindependent.com/

Ukrajinská multimediální platforma 
pro vysílání
www.ukrinform.net

VÝBOR RI 
PRO KOORDINACI POMOCI 
UKRAJINĚ

V současné době výbor vypracovává akční 
plány pro nejbližší, krátkodobé, střednědo-
bé a dlouhodobé období. Bude realizován 
ve spolupráci s organizacemi Shelterbox, 
Disaster Aid Europe, Disaster Relief and 
Crisis Management Coordination Cell, Ro-
tary Action Groups, Rotary Fellowships atd. 

KONTAKTNÍ OSOBY
Kromě ředitele RI – zóna 21/22 
Kateryna Kotsali-Papadimitriou 
email: katerina.kotsali@gmail.com
tel.: +306944411570

Kromě Ukrajiny
PDG Mykola Stebljanko
email: sniko@ukr.net
+380676503018
PDG Vira Syryamina
email: rotaryd2232ua@gmail.com
+380677466521

KOORDINAČNÍ VÝBOR 
PRO HUMANITÁRNÍ 
PREVENCI KATASTROF, 
DISTRIKT 2232

Cílem výboru je poskytovat pomoc obě-
tem válečných akcí na Ukrajině. Žádají 
o pomoc při překonávání této celosvěto-

ROTARIÁNSKÉ 
(NEJEN) ZPRÁVY 
Z UKRAJINY:
JAK POMOCI
JAK MŮŽETE BÝT NÁPOMOCNI? PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE VAŠE POMOC 
BY MOHLA BÝT PROSTŘEDNICTVÍM VAŠICH INFORMAČNÍCH KANÁLŮ. 
ROZHODL JSEM SE PODĚLIT SE S VÁMI O NĚKTERÉ ROTARIÁNSKÉ 
(NEJEN) ZPRÁVY Z UKRAJINY. NA POSLEDNÍM ZASEDÁNÍ 
PŘEDSTAVENSTVA RI PROBĚHL SAMOSTATNÝ ROZHOVOR O SITUACI 
NA UKRAJINĚ. BYLO ROZHODNUTO ZŘÍDIT VÝBOR RI, KTERÝ BUDE 
KOORDINOVAT POSKYTOVÁNÍ POMOCI UKRAJINĚ Z CELÉHO SVĚTA. 

téma

Text: MYKOLA STEBLJANKO, vydavatel časopisu Rotariets

1

2

3
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ZPRÁVA  
UKRAJINSKÉHO 
OMBUDSMANA
„ŽENEVSKÁ ÚMLUVA 
O OCHRANĚ CIVILNÍCH OSOB 
ZA VÁLKY ZAKAZUJE POUŽITÍ 
JAKÝCHKOLI OPATŘENÍ, 
KTERÁ MOHOU ZPŮSOBIT 
FYZICKÉ UTRPENÍ NEBO 
USMRTIT CIVILISTY. SEDMÝ 
DEN RUSKÉ VOJENSKÉ 
INVAZE NA UKRAJINU BYLO 
ZABITO VÍCE NEŽ 2000 
CIVILISTŮ, VČETNĚ 22 DĚTÍ.“ 

OZBROJENÉ SÍLY RUSKÉ 
FEDERACE ZÁMĚRNĚ 
OSTŘELUJÍ CIVILNÍ 
OBYVATELSTVO A CIVILNÍ 
INFRASTRUKTURU ZA 
POUŽITÍ ZBRANÍ, KTERÉ 
ZPŮSOBUJÍ NEPŘIMĚŘENÉ 
ŠKODY NEBO ZBYTEČNÉ 
UTRPENÍ (BALISTICKÉ 
RAKETY, VAKUOVÉ BOMBY, 
KAZETOVÁ MUNICE). TOTO 
NENÍ VOJENSKÁ OPERACE, 
TOTO JE SKUTEČNÁ VÁLKA 
PROTI OBYVATELŮM 
UKRAJINY.

téma



téma
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PARDUBICE 

INTERPORT
HUMANITÁRNA POMOC 
PO ŠIROKOROZCHODNEJ 
TRATI DO CENTRA 
UKRAJINY
OD MYŠLIENKY (UTOROK 1.3. 2022 O 20.00) VYVÁŽAŤ 
HUMANITÁRNU POMOC NÁKLADNÝM VLAKOM PO REÁLNE 
DOHODNUTIE PREVOZU HUMANITÁRNEJ POMOCI PO 
ŠIROKOROZCHODNEJ TRATI SO VŠETKÝMI POVOLENIAMI 
A DOHODAMI UKONČENÝMI V PIATOK O 11.00 HOD. 
UPLYNULO 63 HODÍN. VLAKOVÉ SÚPRAVY S POMOCOU 
MÔŽU ÍSŤ DO HLBOKÉHO VNÚTROZEMIA.
Text: VERONIKA JOKLOVÁ, foto: ŠTĚPÁN BARTOŠ

paletovaného materiálu a sklady v Barci 
na Cínovej ulici 5, kde máme k dispozícii 
halu na vykládku materiálu zo zbierok, 
možnosť jeho triedenia, paletovania, ná-
sledného odvozu a naloženia na nákladný 
vlak na Interporte.

Vďaka práci košických rotariánov (hlav-
ne Martina Pitoraka), dobrovoľníkov 
(hlavne Vladimíra Hostinského, Markéty 
Kubíkovej), študentov, kamiónovej firmy 
Express Group, majiteľa vysokozdvižného 
vozíka Gabriela Szitása a pracovníčky fir-
my Interport Valiky Drotárovej sa za 5 dní 
podarilo roztriediť, napaletovat, vyviezť 
a naložiť na vlak 7 veľkých kamiónov a tri 
veľké dodávky.

 Spolu s ďalšími inými naloženými ka-
miónmi je 10 nákladných vagónov s po-
travinami, zdravotníckym materiálom, 
dezinfekciami, drogistickým tovarom, 
plienkami, prikrývkami, spacákmi, obleče-
ním pripravený na odchod smer Charkov.

piatok 4. 3. 2022 o 10.00 hod. košic-
kí rotariáni absolvovali jednanie 
vo firme Interport servis, s. r. o., 

s prokuristom firmy p. Dušanom Trnkom 
a konateľom spoločnosti p. Štefanom To-
karčikom o možnosti vývozu humanitár-
nej pomoci z nákladnej stanice Haniska pri 
Košiciach. Keďže sme osobne rokovanie 
rozšírili pomocou konferenčného hovoru 
o Michala Slamu z RC Pardubice a o sku-
pinu chlapcov okolo vlaku GepardExpres, 
k dohode sme dospeli pomerne rýchlo. 
K dispozícii na vývoz humanitárnej po-
moci, ktorú vieme nasmerovať do vnútro-
zemia Ukrajiny mame k dispozícii 16 vagó-
nov, čo je zhruba 32 kamiónov materiálu.

Neplánovaná vykládka osobného vlaku 
v nedeľu 6. 3. 2022 vezúceho humanitárnu 
pomoc do ukrajinského Čopu nás veľmi 
rýchlo prinútila využiť v Košiciach skla-
dy a to v priestoroch firmy Exitsport, kde 
máme zabezpečenú vykládku a nakládku 

V
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MILOTA BESLEROVÁ, 
RC TREBIŠOV 
UBYTOVALI DOMA MAMIČKU 
VIKI S DVOMA DETIČKAMI BELA 
A DANIEL
Milí priatelia, nebojte sa prijať ukrajinskú 

mamičku s deťmi do svojej rodiny. Hľada

jú len pokoj a bezpečie. „Naša“ mamička 

k nám prišla z Odesy. Viki je krásna mladá 

žena, je vzdelaná, ukončila dve univerzity 

a nemá kam ďalej ísť. Odišla s deťmi len 

v tom, čo mali na sebe v kryte a s fľašou 

svätenej vody. Manžel a rodičia zostali na 

Ukrajine. Bela (12) je veľmi múdre dievčatko 

a neustále sa vypytuje, čo sa ako povie po 

slovensky. Chce byť námorníčka. A Daniel 

(6) je slniečko, ktoré si okamžite získalo 

naše srdcia. Nesmierne nás ich prítomnosť 

obohatila. Nebojte sa.“

IVAN SAUDREAU, 
RC BRATISLAVA DANUBE
UBYTOVAL V BB VO VOĽNOM 
BYTE ANASTASIU S RODIMIČMI 
A DCÉRKOU, V BA U SEBA V DOME 
DVE SESTRY, S ICH MAMINOU 
A MALÝM SYNOM
Kontakt na Anastasiu s rodinou sme dostali 

od priateľa nášho Matúša (RAC Martin), kto

rému bola Anastasia kolegyňou v medziná

rodnom tíme, kde pracovala ako softvérová 

developerka. Odlúčenie od rodičov a ich 

čakanie v Krakowe, či sa dostanú do evaku

ačného vlaku, bola veľmi náročná. Mamina 

si veľmi nešťastne po ceste vlakom zlomila 

nohu, tak jej ďalšia cesta z Przemyslu až 

do Krakowa bola vylúčená. Matúš neváhal, 

naštartoval van, ktorý mu veľmi ochotne 

zapožičala spoločnosť ZWL Slovakia vďaka 

Jozefovi Pustayovi (RC Martin) a vydal sa na 

spolu vyše 11 hodinovú cestu po celú rodin

ku. Cesta prebehla našťastie bezproblémovo 

a v Bystrici ich už čakal Ivan s pripraveným 

bytom, spolu s dievčatami z RAC Banská 

NIEKTORÉ 
UMIESTNENIA, KTORÉ 
SA NÁM PODARILO 
USKUTOČNIŤ 
PROSTREDNÍCTVOM 
KOMISIE A NÁŠHO 
DOTAZNÍKA

UBYTOVACIA 
KOMISIA
SME VEĽMI RADI, 
ŽE AJ MY SME MOHLI 
POMÔCŤ VAŠIM 
UKRAJINSKÝM ZNÁMYM 
NÁJSŤ ČI UŽ DOČASNÉ, 
ALEBO TRVALEJŠIE 
ÚTOČISKO NA SLOVENSKU 
A V ČECHÁCH
Text: VERONIKA JOKLOVÁ

rvou úlohou našej ubytovacej ko-
misie bolo vytvoriť dotazník docs.
google.com/forms/d/e/1FAI-

pQLSfpXv9spEfKSCtqu6vPJUFrjI1HWr-
zEmqzl0AReCLbWQA1Xow/viewform? 
usp=sf_link, kde nám môžete nahlasovať 
svoje voľné ubytovacie kapacity. 

Vítané je všetko – izby v domoch na 
pár dňové prespatie, záhradné domčeky, 
kancelárske priestory, samostatné byty, 
apartmány, naozaj čokoľvek, lebo dopyty 
chodia veľmi rôzne a čím ďalej, tým viac. 
Našou úlohou je snažiť sa správne napá-
rovať ponuku s dopytom, keď na nás príde 
požiadavka od Rotary člena, resp. Rotary 
blízkej osoby. Preto je pre nás najdôleži-
tejšie mať čo najväčšiu databázu voľných 
ubytovacích kapacít. Ako správni rotariá-
ni totiž nečakáte len na telefonát od nás, 
ubytovacej komisie, ale aktívne ponúka-
te a využívate svoje voľné kapacity tomu, 
kto sa prvý ozve. Od prvého vyplnenia 
nášho dotazníka ste nám dali k dispozícií 
až 405 miest, z ktorých sa nám podarilo 
do 14. 3. využiť a obsadiť 80 miest pre 
ľudí, domov pre 4 psov a 1 mačku. A to 
sú len miesta, ktoré sme obsadili na zák-

lade našej databázy! Vieme veľmi dobre, 
že naprieč všetkými klubmi ide aktívna 
pomoc a hľadanie ubytovania v menšom 
či väčšom rozsahu a tie počty sú ďaleko 
väčšie. Ak ste doteraz váhali a máte voľ-
nú kapacitu, ktorú napríklad aj ponúkate 
ale cez iný kanál, resp. dotazník inej or-
ganizácie, prosíme vás ešte raz, vyplňte 
aj náš Rotary dotazník a pomôžte nám 
pomáhať. Možno práve na vaše ubytova-
nie niekto čaká a uľahčí mu aspoň na čas 
jeho životnú situáciu. Rotary opätovne 
ukazuje svoju silu a naplňovanie motta 
Service above self.

ZLOŽENIE 
UBYTOVACEJ 
KOMISIE
Zina Škorňová (RAC MT)

Barbora Veľká (RAC BB)

Veronika Joklová (RAC MT)

Magdaléna Maňková (RCValtice Břeclav)

Roman Mitsoda (RAC KE Classik)

P
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Bystrica, ktoré veľmi pomohli s materiálnou 

prípravou bytu. Prepojenie Rotary a Rotaract 

ukázalo svoju synergiu v plnej sile aj v tomto 

prípade. Mamina Anastasie má už za sebou 

aj operáciu nohy v Banskej Bystrici, našťastie 

dopadlo všetko dobre a my budeme tejto 

rodine držať palce, aby sa v Bystrici cítili čo 

najlepšie, ale najmä bezpečne.

Keď sme sa spýtali Ivana ako to spätne vní

ma: „Človek nerozmýšľa ani sekundu a všetko 

akýmsi prirodzeným inštinktom, bez úvahy 

čo to môže komplikovať do budúcna aj do 

súkromia, na to človek nemyslí lebo treba 

rýchlo pomôcť a nekalkulovať a za pochodu 

sa všetko vyrieši. Sme silná Rotary komunita 

a všetko spolu zvládneme. Chcem vyzdvihnúť 

obrovskú pomoc Rotaractu v tejto situácii, 

naozaj niečo neskutočné. Úžasné byť súčas

ťou takejto energie a pomoci.“

VERONIKA A MATÚŠ, 
RAC MARTIN
NAŠICH 12 HODÍN V UBLI
„Mi to tak príde, že každý má potrebu sa ísť 

odfotiť do Uble, nech ľudia vidia, že pomá

hal,“ mi povedala jedna známa, keď som jej 

povedala o našej ceste na hranicu. Spočiatku 

by sa ma takéto tvrdenie dotklo, avšak po 

absolvovaní dobrovoľníckej služby si z hraníc 

nesieme oveľa viac ako len fotku. Po jednom 

dni tam si uvedomujeme, že každý z nás by 

sa ozaj mal ísť pozrieť do tej Uble, ale fotiť 

to určite nikomu ani len na stotinu sekundy 

nenapadne. Jediné čo človeka napadne je 

vďačnosť, byť vďačný za všetko čo máme. 

Hoc i len byť vďační za to, že nás naši part

neri vedia niekedy vytočiť do nepríčetna, ale 

stále sú tu pri nás. Vďační za to, že môžeme 

platiť účty za kúrenie, vodu, elektrinu, telefó

ny, televízory, lebo všetky tieto vymoženosti 

máme. Vďační za to, že musíme behať za 

deťmi a nahánať sa s nimi po krúžkoch, ale 

nemusíme sa s nimi skrývať v bunkri. Vďační, 

ze zase musíme ísť na STK, či tankovať, lebo 

máme auto.

Počas nášho dobrovoľníčenia sme sa pri

hlásili na pomoc do kuchyne, kde sme mali 

na starosť varenie čaju, kávy, zabezpečovanie 

drobného teplého občerstvenia – hotdogy 

a toasty, prípravu balíčkov občerstvenia na 

ďalšiu cestu. Okrem kuchynského zaradenia 

treba pomáhať aj v centrálnom sklade, kde 

sa triedi materiálna pomoc. Tu sme sa pre

svedčili o tom, že drobné zbierky nie sú vždy 

v takomto veľkom rozsahu efektívne, lebo sa 

nakopia niektoré položky až neúmerne a nie

ktoré iné majú úplnú absenciu. Preto naozaj 

cestu, ktorú si zvolilo Rotary a to robiť fi

nančnú zbierku a následne nakupovať cielenú 

pomoc, ktorú konkrétne dopytuje ukrajinská 

strana, je veľmi efektívne a v skladoch sa ne

kopia nepotrebné veci.

Počas dňa človek zažije stres na rôznych 

úrovniach, nikdy však nie v takom rozsahu, 

ako títo utečenci. Preto treba mať vždy na 

mysli, že ich reakcie na našu pomoc nemusia 

byť vždy adekvátne, resp. také, aké by sme za 

pomoc očakávali. Je to však úplne v poriadku 

a netreba za to nikoho odsudzovať.

Triážne stanovisko v Ubli pomaly končí 

svoju pôsobnosť a presunie sa do Sniny 

najmä z kapacitných dôvodov. Výborná a prí

kladná organizácia, ktorú tam predviedol 

tím dobrovoľníkov na čele s Evou Kocanovou 

v spolupráci s pani starostkou a hasičmi, 

môže spraviť príručku pre štát, ako rýchlo 

a efektívne konať v krízových situáciách také

hoto typu. Ozaj by sa od nich mali čo učiť.

Ako dobrovoľníci na pomoc sa môžete 

prihlásiť aj vy, prostredníctvom FB, majú 

vytvorenú už aj vlastnú aplikáciu na prihla

sovanie a zadávanie úloh. Určite neoľutujete, 

keď uvidíte, ako aj vy môžete pomôcť svojou 

snahou aspoň trošku uľahčiť situáciu, v ktorej 

sa títo ľudia ocitli nie vlastnou vinou. Balzam 

na pery, teplý čaj, kinder vajíčko, potrava pre 

domáce zvieratká? To sú všetko maličkosti, 

ktoré sa zrazu pod ťarchou situácie stali tou 

veľmi váženou matériou pre mnohých z nich. 

Nepodceňujte preto akúkoľvek formu pomoci, 

lebo niekde tam je Ukrajinec, pre ktorého aj 

to málo bude nesmierne veľa.
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KOŠICE 

ROTARIÁNI 
REAGUJÚ 
POMOC 
UKRAJINE 
HODINU 
PO HODINE

13.00 Súhlas ukrajinskej 
strany na pristavenie vlaku 
do Čopu;
od myšlienky po udelený sú-
hlas uplynulo 28 hodín.
13.00–19.00 Osobná účasť na 
všetkých hraničných prie-
chodoch.
16.00 Prvé písomné požia-
davky, potreby materiálov od 
ukrajinských rotariánov.

Od tohto dňa sa postupne 
humanitárna pomoc vyváža 
do pohraničných oblastí 
a samotného Užhorodu 
dodávkami a kamiónmi.

12.00 Príchod 1. humani-
tárneho osobného vlaku 
do Čopu s humanitárnou 
pomocou.
17.00 Odchod prvého vlaku 
z Čopu do Česka s 500 ute-
čencami.

10.00–11.00 Jednanie košic-
kých rotariánov s konateľom 
spoločnosti Interport (pre-
kladisko) a uzavretie dohody 
o vývoze. Od myšlienky po 
uzatvorenie dohody uplynu-
lo 63 hodín.

9.00 Zriaďovanie jednotlivých 
komisií. Prvá zmienka o mož-
nosti zriadenia vlaku do Čopu 
s humanitárnou pomocou 
a s odvozom utečencov do 
Čiech.
17.00 Zriadil sa účet na príjem 
darov pre pomoc Ukrajine.
19.40 Prvá informácia guver-
nérovi o kontaktoch s ukra-
jinskými klubmi.

5.00 Napadnutie Ukrajiny 
vojskami Ruska.
17.39 Žiadosť Františka  
Sisku guvernérovi D2240  
o vymenovanie za 
koordinátora humanitárnej 
pomoci pre Ukrajinu.
18.40 Guvernér vystavil 
poverovací dekrét pre 
Františka Sisku.

20.00 Prvá zmienka o mož-
nosti zriadenia nákladného 
vlaku na širokorozchodnej 
trati v Haniske pri Košiciach 
a možnosť vývozu huma-
nitárneho materiálu do 
vnútro zemia Ukrajiny.

Od tohto dňa pracujú všetky 
komisie naplno s požiadav-
kami na zabezpečenie hu-
manitárnej pomoci.

Text: FRANTIŠEK SISKA

24. 2.
ŠTVRTOK

28. 2.
PONDELOK

25. 2.
PIATOK

1. 3.
UTOROK

26. 2.
SOBOTA

2. 3.
STREDA

27. 2.
NEDEĽA

4. 3.
PIATOK
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František Siska

koordinátor humanitárnej pomoci pre 

Ukrajinu

Monika Kočiová

koordinátor medzinárodnej pomoci

Jaroslav Šuranský

guvernér RI Dištriktu 2240

Ladislav Gáll

sekretár Dištriktu 2240

D 2240 
ŠTRUKTÚRA POMOCI 
PRE UKRAJINU

FINANČNÁ KOMISIA

František Siska, RC Košice Cl.

siska.fero@gmail.com 

+421 949 120 512

Martin Pitorák, RC Košice

mpitorak.s@gmail.com 

+421 917 324 342

Lucia Cíglar, RC PrešovŠariš

ciglarlucia@gmail.com 

+421 902 835 888

Ivan Saudreau, RC Bratislava 

Danube

isaudreau@yahoo.fr 

+421 905 011 428

Peter Miklovič, RC Košice 

Classic

peter.miklovic75@gmail.com 

+421 908 093 740

Štefan Kabát, RC Košice

stefan.kabat@101percent.sk 

+421 905 535 931

FARMACEUTICKÁ KOMISIA

Ivana Lengová, RC Košice Cl.

ilengova@gmail.com 

+421 905 892 237

Pavol Veselý, RC Bratislava

palo.vesely@vecelyok.com 

+421 908 393 491

Pavel Svítil, RC Jihlava

pavelsvi@yahoo.com 

+420 737 489 191

Milota Beslerová, RC Trebišov

milotabeslerova@gmail.com 

+421 917 660 426

KOMISIA MATERIÁLNO-
-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA

Maroš Rizman, RC Košice Cl.

rizman@aqualive.sk 

+421 903 626 911

Pavol Šalátek, RC Bratislava 

Danube

pavol.salatek@gmail.com 

+421 917 393 136

Štefan Petkanič, RC Košice Cl.

petkanic@klimateplo.sk 

+421 905 136 015

POTRAVINOVÁ KOMISIA

Alexandra Bernathová,  

RC Nitra Harmony

sandy@olip.sk 

+421 905 654 091

Zvonimír Bednarčík,  

RC Bratislava International 

zbednarcik@gmail.com 

+421 918 325 333

Denisa Sklenárová, RC Košice

denisa@sevade.sk 

+421 910 237 317

UBYTOVACIA KOMISIA

Zina Skornová, RAC Martin

zinus.skornova@gmail.com 

+421 948 265 088

Veronika Joklová, RAC Martin

joklova.veronika@gmail.com 

+421 902 222 099

Barbora Veľká, RAC B. Bystrica

velka.barbora@gmail.com 

+421 944 106 791

Roman Mitsoda, RAC Košice Cl.

rom.mit2003@gmail.com 

+421 908 592 840

Magdaléna Manková,  

RC ValticeBřeclav

magdalena.mankova@gmail.

com +420 777 957 487

Marcel Pajtáš, RAC Košice Cl.

marcel.pajtas@gmail.com 

+421 907 165 184

PR KOMISIA

Jan Kemr, RC PrahaStaré 

Město

jan.kemr@rotary2240.org 

+420 775 660 079

Petr Machovec, RAC Most

machovec89@gmail.com 

+420 732 823 371

Denisa Sklenárová, RC Košice

denisa@sevade.sk 

+421 910 237 317

Monika Kočiová, RC Košice

ua.aid.rotary2240@gmail.com 

+421 904 120 998

Štefánia Ďuricová

ua.aid.rotary2240@gmail.com 

+421 915 476 151

Zuzana Fečová

ua.aid.rotary2240@gmail.com 

+421 904 219 227

Koordinácia činnosti všetkých komisií a vý

sledkom spolupráce je nákup a vývoz všet

kých potrebných a požadovaných materiálov

Jaroslav Šuranský

guvernér RI Dištriktu 2240

Ladislav Gáll

sekretár Dištriktu 2240

František Siska, RC Košice Classic

siska.fero@gmail.com 

+421 949 120 512

Monika Kočiová, RC Košice

ua.aid.rotary2240@gmail.com 

+421 904 120 998

Michal Sláma, RC Pardubice

michal.slama@implayo.cz 

+420 774 656 178

Andrej Baganič, RC Košice

abrotary@gmail.com 

+421 917 972 269

SKUPINA 
VLAK UKRAJINA

KOMISIA PRE KOORDINÁCIU 
MEDZINÁRODNEJ POMOCI

PREDSEDOVIA VŠETKÝCH KOMISIÍ
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racovna zvolené prezident-
ky Jennifer Jones ve světové 
centrále Rotary International 
v Evanstonu, Illinois, USA, se 

liší od těch, které užívali její předchůdci, 
což ale nesouvisí s tím, že se 1. července 
stane první ženou ve funkci prezidentky RI. 
Na stěně má pověšený dárek, který dostala 
od přítele – černou poznámkovou mapu, na 
kterou si může vyznačit každé rotariánské 
místo, které hodlá navštívit v průběhu na-
stávajících dvou let. Tento rozhovor vede-
me v září, což je dva měsíce před tím, než 
ji potvrdili ve funkci zvolené prezidentky. 
Na mapě je zatím označeno jen Chicago – 
mnoho původně plánovaných akcí bylo buď 
zrušeno, nebo odloženo kvůli zvětšujícímu 
se počtu výskytů nemoci covid-19. V této 
chvíli je Jennifer Jones jedinou osobou na-

cházející se na 18. poschodí budovy One 
Rotary Center. Nikde nezvoní telefony, ni-
kdo neťuká na klávesnice v boxech před její 
pracovnou. Dalo by se jezdit kolem dokola 
po zasedací místnosti Rotary a nikdo by si 
toho ani nevšiml. 

Jennifer Jones se se svými návštěvníky, 
Dianou Schoberg, vedoucí korespondentkou 
časopisu Rotarian, a šéfredaktorem Geof-
freyem Johnsonem zdraví dotekem loktů. 
A potom, odděleni stolem v její pracovně, 
s nimi hovoří o své vizi pro příští rok. „Po-
kud se zamyslíte nad tím, s jak exponenci-
álně rostoucí silou může Rotary ovlivňovat 
svět,“ říká Jones, „pak si uvědomíte, že jsme 
víc než nějaký klub. Jsme hnutí.“

Jennifer Jones je prezidentkou a výkonnou 
ředitelkou společnosti Media Street Produc-
tions, Inc., ve městě Winsdor v kanadské 

provincii Ontario, kde je členkou RC Wins-
dor-Roseland. (Její manžel, Nick Krayacich, 
je past-prezidentem RC La Salle Centennial 
a nedávno byl nominován na funkci guver-
néra distriktu 6400.) Společnost Jonesové 
se specializuje na produkci rozhlasových 
a televizních pořadů a videoklipů pro ob-
chodní společnosti i neziskové organizace, 
což zahrnuje i pořady vysílané naživo.

S využitím svého mediálního zázemí hod-
lá Jennifer Jones uvést globální profil Rotary 
na vyšší úroveň. Je to jedním z jejích pri-
márních cílů. Má v plánu představit několik 
celosvětových a udržitelných projektů rea-
lizovaných v rámci každého cílového zájmu 
Rotary. Má pro to turné označení „Imagine 
Impact Tour [Přemýšlej o tom, co dokáže-
me]“. Říká, že to vnímá jako cestu k zvýšení 
počtu našich členů – „když předvedeme, co 
jsme dokázali, budou se k nám chtít připojit 
lidé, kteří smýšlejí podobně jako my“.

Jako členka Rotary klubu od roku 1996 
sehrála Jennifer Jones vedoucí roli při 
hledání nových způsobů prezentace jako 
předsedkyně Poradní skupiny pro posílení 
Rotary. Je také spolupředsedkyní výboru pro 
dokončení projektu End Polio Now, který za 
tím účelem potřebuje shromáždit nejméně 
150 milionů dolarů na další aktivity směřují-
cí k vymýcení dětské obrny. V roce 2020 také 
organizovala velmi úspěšný virtuální seriál 
#Rotary Responds, který vynesl významnou 
část prostředků pro boj s následky pande-
mie a který sledovalo více než 65 000 lidí.

Mimo vážná témata, jakými je zvyšování 
úrovně prezentace Rotary a její úsilí zaměře-
né na otázky rozdílnosti, rovnosti a inkluze, 
se náš rozhovor také stočil ke vzpomínkám 
na sérii pořadů „Zlaté dívky“, který byl velmi 
populární v roce 1980 (Jennifer se domnívá, 
že jeho sociální význam je stále aktuální), 
jakož i na taneční večírky (k tomu řekla jen 
„Kdykoli člověk zaslechne dobrou písničku, 
je těžké odolat a začne to s ním hýbat“). 

Ke konci rozhovoru zadrnčel telefon 
a ozvala se jednoslovná zpráva „prošel 
jsem“, kterou jí Jenniferin otec, téměř osm-
desátník, který stále ještě pracuje, sděloval, 
že právě úspěšně prošel každoroční pro-
věrkou své práce. „Je tak milý!“ s úsměvem 
komentovala Jennifer. Před pár dny jí poslal 
zprávu s ikonkou smíška a otázkou „Jak se 
daří měnit svět?“. S celou rodinou Rotary se 
to Jennifer Jones bude jistě dařit. 

SPOJUJÍCÍ
ČLÁNEK
Zvolená prezidentka Jennifer Jones 
je připravena vést Rotary do měnící 
se a životaplné budoucnosti.

Text: DIANA SCHOBERG, GEOFFREY JOHNSON
Foto: MONIKA LOZINSKA
Překlad: PETR JAN PAJAS, PDG

ze světa

P
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ze světa

Budete první ženou v úřadu prezidenta 
Rotary. Co to pro Rotary znamená?
Když mě na tu funkci nominovali, což pro-
bíhalo virtuálně, lidé se vyptávali, o čem 
se během vstupních rozhovorů hovořilo. 
Nuže, opakovaně zaznělo, že jsem byla 
vybrána kvůli tomu, co umím, a ne proto, 
že jsem žena. 

Otázky týkající se gender problematiky 
se mi při těch rozhovorech hlavou nehonily. 
Přesto si myslím, že jde o neuvěřitelně vý-
znamnou chvíli pro naši organizaci. Respekt 
k rozdílnosti, rovnost lidí a začleňování 
těch, kdo jsou něčím odlišní, nejsou ideje 
důležité jen pro Rotary, jsou důležité pro 
celý náš svět. Možná, že ta moje nominace 
přišla ve správný čas. 

Ve svém děkovném projevu na virtuálním 
Kongresu RI v roce 2021 jsem se úvodem 
zmínila o mé desetileté neteři. Dala mi svůj 
obrázek, na který napsala „Jiné je vždy lepší. 
Já jsem jiná.“ Moc se mi to zalíbilo a byla 
jsem pyšná za takové její prohlášení natolik, 
že jsem ten svůj projev opět končila těmi 
jejími slovy. Za to, že je člověk nějak odliš-
ný, se přece není třeba omlouvat. Respekt 
k rozdílnosti je jednou z našich nejvyšších 
hodnot a odlišnost jednotlivce je jen jedna 
z forem, jakými se diverzita projevuje. Jen 
to trvalo 117 let, než jsme k tomu dospěli. 

Co diverzita znamená pro vaši 
organizaci?
Náš Rotary svět je různorodý, ale projevuje 
se různost i v našem vlastním nejbližším 
okolí, v našich klubech? Když se něčím liší-
me v názorech, věkem, kulturou, pojímáním 
genderové problematiky, povoláním, nebo-
jíme se to přiznat. Je to takový náš tajný 
recept. To nám umožňuje nacházet řešení 
tam, kde se to jiným nedaří. Nahlížíme na 
diverzitu kaleidoskopem zkušeností, o něž 
se dělíme. 

Určitě se najdou kluby, které o sobě bu-
dou říkat „ne, ne, u nás je všechno v pořád-

ku. My víme, co diverzita znamená“. Mož-
ná vědí, možná ne. Myslím si nicméně, že 
jako organizace jsme výjimečně připravení 
k tomu, abychom byli čestnými zprostřed-
kovateli podobných rozhovorů. Protože 
jsme nepolitickou a nereligiózní organizací, 
můžeme pro takové dialogy vytvářet příle-
žitosti v bezpečném prostředí, kde každý 
respektuje každého. 

Změníte nějak roli prezidenta Rotary?
Nemyslím, že bych k té funkci přistupo-
vala s přáním ji změnit. Nahlížím na ni 
z perspektivy toho, že existujeme jako 
organizace odpovídající současné kultuře 
a společenskému klimatu. Co děláme pro 
to, abychom zůstali proaktivní a pozitivní 
vzhledem k naší budoucnosti?

Možná je to trochu posun v tom, oč jsme 
se v několika minulých letech snažili, pokud 
jde o dosažení určité demografické skladby. 
Nejspíš se k tomu musíme postavit s vět-
ší autenticitou. Pokud chceme získat pro 
naši organizaci více žen, a zatím se nám 
to moc nedařilo, pak přišla chvíle, kdy je 
třeba ostatní inspirovat, aby se dokázali do 
budoucna podívat se slovy „Pokud to může 
dělat ona, pak mohu i já“. Pokud chceme 
získat pro naši organizaci více mladých pře-
mýšlivých lidí a více mladých členů, pak 
se musíme podle toho chovat. Musíme jim 
ukázat, proč je to pro ně důležité – ujistit je, 
že lidem nabízíme smysluplné a promyšlené 
náměty. Pro které by se k nám měli přidat.

To nejdůležitější, čím bych snad mohla 
přispět, nejsou otázky genderu, ale ko-
munikace – jak o těchto záležitostech ko-
munikujeme s našimi předními členy a se 
všemi, kdo tvoří naši rodinu, aby chápali, 
že být něčím, být právě teď odlišný, je dobré 
a nijak to nemění to, čím jsme. Naše DNA 
se nemění. Naše základní hodnoty zůstáva-
jí. V tom se v ničem nebudeme měnit. Ale 
mohli bychom se snad na některé problémy 
dívat přes trochu jiné brýle, nebo ne?

Mluvíte o mladých přemýšlivých lidech 
a také o mladých členech. Jaký je mezi 
tím rozdíl?
Už jste potkali někoho, komu je 25 a je starý? 
Všem se nám to stalo. A potkali jste něko-
ho, komu je 86 a je mlád? Určitě ano. Proto 
mluvím o lidech, kteří myslí jako mladí. 
Je to něco, co rezonuje všude, kam přijdu. 

Když mluvím o tom, že jsme lidé aktivní, 
je to sdělení i naší radosti ze života – joie de 
vivre. Přicházíme s iniciativou. Děláme kon-
krétní věci. To chápu pod pojmem mladých 
přemýšlivých lidí. Jsme ti, kdo uskutečňují 
věci na světě a v našich komunitách.

Máme teď skvělou příležitost zmocnit se 
toho, co nazývám vzájemnou instruktáží. 
Někdy nás něco podstatného napadne díky 
našim zkušenostem, jindy je to něco, s čím 
přijde někdo, komu ještě nikdo neřekl, že 
něco udělat nelze, nebo že se to musí dě-
lat tím či oním určitým způsobem. Když se 
dívám na mladé v naší organizaci, naplňují 
mě nadějí, že se dokážeme na věci dívat 
neopotřebovanýma očima, že budeme stále 
ve stavu evoluce. 

To lze opravdu široce zobecnit: Kdykoli při-
jdete s velkým novým nápadem a svěříte jej 
některému Rotary klubu, pak oni si během 
pár dní dokážou spočítat, co pro to mohou 
udělat. Použijí nějakou sociální síť. Zavolají 
partnery a spojí se s nimi. Udělají, co jde. 
Reagují opravdu rychle. Ale také to můžete 
svěřit jinému klubu, a co tam udělají? Zřídí 
výbor a pak se scházejí a scházejí. Nechci tím 
nijak zlehčovat takovou rozvážnou cestu; ří-
kám to spíš z žertu. Ale byrokracie nás občas 
může pomalu udolat a je pro lidi frustrující. 
Snaha o omlazení je pro nás příležitostí. Ti 
mladí prostě myslí jinak. Myslím si, že to je 
něco, co bychom se od nich měli učit. 

Vy jste přirozená vypravěčka. Co bude 
vaší první větou na začátku vašeho 
prezidentování?
Je to jedno slovo: Přemýšlej.

To je vaše téma, že?
Přemýšlej o Rotary.

Jak vás to napadlo?
Přemýšlet, to pro mě znamená snít a povin-
nost jít si za takovým snem. Ráda bych, aby 
lidé přemýšleli o tom, čeho by rádi dosáhli, 
a pak použili Rotary jako nástroj, který je 

UŽ JSTE POTKALI NĚKOHO, KOMU JE 25 
A JE STARÝ? VŠEM SE NÁM TO STALO. 
A POTKALI JSTE NĚKOHO, KOMU JE 86 
A JE MLÁD? URČITĚ ANO. PROTO MLUVÍM 
O LIDECH, KTEŘÍ MYSLÍ JAKO MLADÍ
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k tomu dovede. Máme před sebou ohrom-
nou spoustu výzev a příležitostí, ale musí-
me soustředit naši energii, abychom dělali 
něco, co odolá času a co má skutečný dopad. 
Nejvýznamnější, co člen klubu může udělat, 
je schopnost říct „mám nápad“. A potom se 
o ten nápad podělit s ostatními, tím jej po-
sílit a dospět k představě, jak jej uskutečnit. 
Slovo přemýšlet posiluje, umožňuje lidem 
vyslovit, co by chtěli udělat pro zlepšení 
jejich světa, a mohou toho dosáhnout, pro-
tože jsou součástí této naší rodiny. 

Jak funguje současné vedení a jak s tím 
ladí váš styl vedení?
Ty dva minulé roky nám poskytly opravdu 
významnou příležitost k tomu, abychom 
si uvědomili, co je pro nás důležité a čeho 

bychom se měli zbavit, co nás příliš zatě-
žuje. Teď se můžeme snažit o to, abychom 
leccos dělali trochu jinak, ale hlavně na 
základě ověřených skutečností. Otevřeně 
a pravdivě si přiznat, čemu chceme věno-
vat náš čas, s kým chceme náš čas trávit 
a co můžeme udělat pro to, abychom jeden 
druhého podporovali lépe, nejenom jako 
přátelé a sousedi, ale jako součást lidstva. 

Z pohledu současného vedení musíme 
udělat to nejlepší ze špatných možností. Až 
dosud jsme naslouchali světovým lídrům, 
kteří k nám promlouvali z kuchyně nebo 
ze svého sklepa. 

Pochopili jsme, čím se můžeme odlišovat 
a jak si ještě více cenit zkušeností ostatních 
lidí. Vždy se nám to v Rotary dařilo. Teď se 
musíme ukázat i my.

Jaké silné nebo slabé stránky přinesete 
do prezidentství?
Hrdě se hlásím k tomu, že umím lidi spojo-
vat. Ráda to dělám a ráda lidi spojuji sdíle-
nými příběhy. Teď bych to ráda využila. Za 
svoji silnou stránku považuji také schopnost 
komunikovat a hledat cesty, jak věci dělat 
jinak. Nejdůležitější je, abychom zajistili, že 
každý člen naší organizace chápe, co to je být 
součástí tohoto úsilí. Je řada nástrojů, jak to 
sdělovat, a rozhodně nejde jen o rozesílání 
e-mailů. Musíme najít důvod, proč se lidé 
zajímají o to, co dělá jejich organizace. 

Ráda bych osobně informovala bezodkladně 
o výsledcích jednání rady ředitelů RI. Chtěla 
bych sdělovat lidem, co dělá jejich organizace 
– co se právě stalo. Prostě okamžité zpravo-
dajství z 18. poschodí v Evanstonu s vysvětle-
ním, co to znamená pro váš klub. Můžeme to 
dělat? Ráda bych užívala modernější nástroje; 
kdykoli někam budu cestovat, budu si s sebou 
brát svoji malou profesionální kameru. Chtěla 
bych tvořit reportáže z mého vlastního pre-
zidentství. Prezentovat, co jsem právě viděla 
a co mi ten či onen člověk právě řekl. 

Slabiny? Snad vyváženost. Snažit se dbát 
o sebe – jíst, jak se má, cvičit, udělat si čas 
na přátele a na rodinu. V tomhle nejsem vždy 
dobrá. Trochu nás to vrací zpátky k debatě 
o pandemii. Dala nám všem šanci trochu 
přibrzdit. Často se na tisíc procent pouštíme 
do něčeho, na čem právě pracujeme, a přitom 
to nemusí být ten správný přístup. Může nás 
posílit, když na sebe budeme hodnější. To 
jsme se, myslím, naučili. Tedy aspoň já ano. 

Na jedno jsem byla hrdá celý život – nikdy 
jsem v ničem neslevovala. Dospěla jsem do 
stadia, kdy je třeba toho udělat hodně, a já 
si přitom už dovolím trochu upustit páru. 

Dnes existuje spousta způsobů, jak spolu 
lidé komunikují, ať už jde o e-maily, textové 
zprávy, WhatsApp, Facebook, LinkedIn nebo 
Twitter. Já mám u sebe vždy dva telefony. Vím 
to, respektuji to, ale potřebuji být víc v pří-
tomnosti. Jinak bych mohla komunikovat 
24 hodin denně. A to by nikomu neprospělo. 

Je o vás dobře známo, že se ráda  
při setkání s lidmi objímáte.  
Jak to děláte teď?
Uf, těžká otázka. Nepochybně se teď bude 
dlouho užívat dotek loktem, možná tu a tam 
jiný letmý dotek. Objímání asi ještě chvíli 
počká.
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V Ý M Ě N A  M LÁ D E Ž E 

PŘÍPRAVA 
NA MEETING 
A MOTIVACE

z domova

ANNEMARIE DAVIDOVÁ, 

VÝMĚNNÁ STUDENTKA PRO ROK 2022/23, 

NOMINOVANÁ RC OSTRAVA INTERNATIONAL

iž od mého brzkého věku jsem ces-
tovala s rodiči všude po Evropě. 
Táta, vášnivý lyžař, nás přes zimu 

bral na hory a přes léto jsem jezdila s ma-
minkou k moři. Poté nebylo tolik času, pro-
tože jsem se plně ponořila já sama do lyžař-
ského světa a začala jezdit závodně. I když 
teď s rodiči necestuju tolik, jako když jsem 
byla menší, ani po letech se má vášeň k po-
znávání nových zemí a jejich kultur nevy-
tratila. Ba naopak – ráda bych procestova-
la jednou celý svět a ochutnala co nejvíce 
pokrmů ze světové kuchyně!

Když jsem v mých 10 letech zjistila, že 
existuje výměnný program, hned mě to na-
dchlo. V tu dobu mi to připadalo jako šílený 
a nemožný nápad. Něco málo jsem si tenkrát 
zjistila, ale moc toho popravdě nebylo. Uply-
nuly nějaké roky. Já jsem v autě na cestě na 
soustředění do Rakouska. Byla tma. Číst se 
nedalo. Vytáhla jsem mobil a začala prohlí-
žet sociální sítě. Najednou vidím na Insta-
gramu mého kamaráda z dětství, že za pár 
dní odjíždí do Ameriky na rok studovat. 
Páni! Znovu se mě chytla ta vášeň a chuť 
studovat v zahraničí. Tentokrát to bylo jiné. 
Věděla jsem, že to již zvládnu! Hlavně mi ne-
bylo 10 let a já nebyla malá holka s velkýma 
očima a hlavou plnou dětských hloupostí. 

Hned jsem mému kamarádovi napsala 
zprávu a začala se horlivě vyptávat. Po pár 
minutách psaní jsem zjistila vše potřebné 
k další analýze. Tentokrát již po vlastní ose. 
Strávila jsem pár dlouhých dní a nocí sur-
fováním po netu s dobrým kafíčkem a kva-
litní hudbou. Zapisování informací bylo 
mou hlavní náplní dne. Snažila jsem se 
zorientovat v tomto novém světě – světě 
výměnných pobytů, stipendií a zahranič-
ních škol! Začalo podrobné zkoumání člán-
ků, nabídek a různých pofiderních stránek, 
které mi nabízely vše možné i nemožné. 
Hledání toho správného mi trvalo déle, než 
jsem zpočátku očekávala.

Rozhodování bylo těžké. Možností mno-
ho. Po dlouhém zvažování a přemýšlení 
jsem došla k závěru. Nejlepší volbou pro 
mě bude Rotary! Ohromilo mě, jak dlou-
hou má historii a jak rozšířená je tato orga-
nizace po celém světě. Dojem na mě uděla-
ly taktéž aktivity, na kterých se podílí. 
A teď už přišel čas na to nejdůležitější! 
Vyplnění osobního formuláře. Po pár klik-
nutích a zmateném hledání telefonního 
čísla na mou paní třídní profesorku jsem 
formulář úspěšně odeslala. A bylo to! Má 
cesta za roční výměnou započala.

Čas plynul… první meeting se blížil. Toto 
období začalo být hodně náročné. Závodní 
sezóna byla v plném proudu a já se bála, že 
něco zameškám a přijdu o tuto úžasnou 
šanci. Naštěstí se vše povedlo a já byla 
doma právě včas na první orientační mee-
ting. Toto zasedání trvalo pár hodin. I přes 
to, že jsem o roční výměně a Rotary věděla 
dopředu hodně věcí od Toma – na meetin-
gu nám řekli spoustu dalších důležitých 
informací. Nejzajímavější pro mě byly pre-
zentace studentů, kteří již výměnu absol-
vovali. Všichni je měli velice pěkně připra-
vené. Meeting skončil. Teď už byla hlavní 

část na mně. Musela jsem do konce roku 
vyplnit potřebné dokumenty. To byl pro mě 
závod s časem! Tréninky byly skoro každý 
den, protože jsem za pár dní odjížděla na 
závody do Bosny a hned z nich jsem se pře-
sunula do Beskyd na Bílou na instruktor-
ský kurz. Ten skončil den před Vánoci a de-
adlines se velice rychle blížily! Šup domů 
a k počítači. Byl to stres, ale vše jsem stih-
la včas odeslat. UFF!

Období mezi prvním a druhým meetin-
gem velice rychle uteklo. Trénink, práce, 
škola a znova. Přišel nový rok a s ním i další 
závody. Blížil se ten osudný týden. Závody, 
Klubový výběrový meeting a OM II. byly již 
za rohem. Ani jsem se nenadála a už jsem 
měla dva závody za sebou. Klubový meeting 
proběhl podle mých představ. Trochu se mi 
ze začátku klepal hlas, ale strach a tréma 
rychle opadly. Dopadlo to dobře. Den před 
orientačním meetingem jsem si ještě jednou 
přepsala všechny zápisky z jednoho sešitu 
do druhého. Zbytek dne jsem strávila uče-
ním se historie Rotary, důležitými osobnost-
mi v organizaci a všemi dalšími informace-
mi, které jsem v tu chvíli považovala za 
důležité. Před večeří jsem uměla celý sešit 

J
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A K T UÁ L N Ě 

UKRAJINA 
A ROTARY YOUTH EXCHANGE

nazpaměť jako básničku. I ze spaní bych 
vám dokázala odvykládat rok po roku, co se 
stalo, kdy a kde.

A bylo to tu. Meeting II., který měl roz-
hodnout o celém mém dalším osudu. Všich-
ni jsme se postupně připojili k hovoru. Po 
krátkém přivítaní přišel čas na testy. Prvně 
reading. Dočetla jsem. Měla jsem ještě do-
statek času a mé odpovědi jsem si stihla ješ-
tě jednou překontrolovat. Teď listening. Toho 
jsem se bála více. Test jsem dodělala a ode-
slala. Nedopadlo to taktéž nejhůř. Měla jsem 
radost, že jsem to zvládla. Poté přišel čas na 
důležitý blok o přihlášce. Chvilka pauzy. 
A druhá část meetingu, která se skládala již 
jen ze čtyř pohovorů, byla přede mnou! Prv-
ní pohovor mě čekal s panem ředitelem Ba-
rákem. Vážně jsem se bála, že něco nebudu 
vědět. Ale uplynulo to rychleji, než jsem 
očekávala. Dokonce jsem dostala i pochvalu. 
V ten okamžik mi spadl kámen ze srdce. Ná-

sledující pohovor byl vážně super, příjemně 
jsem si s nimi popovídala a odpověděla na 
všechny jejich dotazy. Třetí pohovor byl 
v angličtině a já se na něj těšila ze všech nej-
více. Od první chvíle až do poslední jsem 
v kuse mluvila. Poslední meeting byl s dvě-
ma velice sympatickými slečnami. A najed-
nou byl konec. V tu chvílí jsem už jen mohla 
doufat, že jsem udělala dobrý dojem a že mé 
výsledky byly vyhovující.

Nastalo období, kdy jsem každým dnem 
očekávala e-mail s finální odpovědí. A bylo 
to tu – příchozí hovor od pana Jandíka z RC 
Ostrava International. Chvilka napětí… 
a jsem vybraná. V tu chvíli se mi na tváři 
vykouzlil obrovitánský úsměv. Poděkovala 
jsem a šla to okamžitě zavolat mým rodi-
čům a mé nejlepší kamarádce, která byla 
mou podporou od samého začátku. Další 
den přišel e-mail od pana Baráka a já si 
uvědomila, že jsem se vážně dostala do už-
šího výběru.

Mám z toho ohromnou radost a již teď se 
neskutečně těším na vše, co mě čeká na mé 
výměně. Jsem připravená se poprat se vše-
mi případnými komplikacemi a již teď vím, 
že toto celé je úžasná životní zkušenost.

d našich zahraničních partnerů 

však máme naopak i velmi pozi-

tivní a podpůrné reakce. Michael 

Lin z multidistriktu TRYEX, který sdružuje 

čtyři distrikty na Taiwanu, našemu distriktu 

nabídl podporu našich rotariánských pro-

gramů pro ukrajinské uprchlíky ve výši 20 

až 30 tisíc amerických dolarů. Doufám, že 

tento dar už na distriktní účet určený pro 

tyto účely dorazil. Lou Mello, PDG distriktu 

7770 z Jižní Karolíny, USA, který je i kore-

spondentem zajišťujícím organizaci výmě-

ny s naším distriktem, nabídl zase ubyto-

vání pro několik ukrajinských studentů.

My jsme aktivně oslovili všechny naše 

partnerské distrikty, s kterými výměny 

v roce 2022/23 připravujeme, s ujištěním, 

že jejich studentům žádné nebezpečí ne-

hrozí. Současně jsme jim poslali výzvu DG 

Jaroslava Šuranského s prosbou o finanční 

podporu našich projektů pro uprchlíky.

Ondrej Kollár z RC Poprad, zástupce ře-

ditele RYE CZ&SK, oslovil Olgu Stebljanko, 

předsedkyni výboru pro mládež ukrajin-

ského – běloruského distriktu, s nabídkou 

na jednosměrnou výměnu: „Ponúkli sme 

prvých 6 miest pre ukrajinských študen-

tov na dlhodobý pobyt bez akýchkoľvek 

nákladov pre týchto študentov a ich diš-

trikt a bez reciprocity. Oľga Stebljanko je 

za našu ponuku veľmi vďačná, aktuálne ju 

však nedokáže využiť. Ukrajinská strana, 

vzhľadom na prebiehajúce boje, žiaľ nevie 

zaistiť bezpečnosť týchto študentov počas 

ich dopravy na Slovensko a do Česka. Rov-

nako sme jej a jej príbuzným a priateľom 

ponúkli bezpečný pobyt počas vojny v na-

šom dištrikte.“

17. března 2022, na pravidelné měsíční 

schůzce reprezentantů evropských zemí, 

kde se věnujeme koordinaci RYE a užší 

spolupráci v Evropě, byla převážná část 

programu věnována hledání podpory pro 

Ukrajinu v rámci našich aktivit. Několik 

dalších zemí také nabízí ukrajinským stu-

dentům jednosměrné výměnné pobyty, 

některé uvažují o uspořádání speciali-

zovaných letních táborů. Protože nelze 

očekávat, že bychom na Ukrajině našli 

vhodné kandidáty, zaměřili jsme svoji 

pozornost na studenty z řad uprchlíků. 

Pokud jsou mezi ukrajinskými uprchlí-

ky ve vašem okolí středoškoláci, kteří by 

měli zájem o roční pobyt v rámci našeho 

programu v našem distriktu, v některé 

jiné evropské zemi nebo v USA, dejte 

nám prosím vědět. Stejně tak, pokud by 

váš klub měl zájem uspořádat pro tyto 

studenty letní tábor.

ING. JAROMÍR BARÁK

O

KDYŽ JSEM V 10 LETECH 
ZJISTILA, ŽE EXISTUJE 
VÝMĚNNÝ PROGRAM, 

HNED MĚ TO NADCHLO

Válka na Ukrajině zasáhla samozřejmě i do přípravy výměnných 
pobytů. Především některé partnerské distrikty z USA nám 
tlumočily obavy rodičů studentů, kteří mají na roční výměnu do 
našeho distriktu v srpnu přijet, z blízkosti našich zemí ukrajinské 
hranici a probíhajícímu konfliktu. Dva z nich s námi dokonce 
už předem dojednanou výměnu zrušily, některé další jsou sice 
ochotny naše outboundy přijmout, ale inboundy k nám nepošlou.
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FELLOWSHIP

Rotary golfová sezona 
je před námi

Tento článek vzniká v těžké době, kdy nedaleko na východě zuří krutá 
a nesmyslná válka, kterou nikdo z nás neumí pochopit. A můžeme jen věřit, 
že se vše brzy uklidní a s jarem přijde opět radost z našeho oblíbeného 
sportu na zeleném pažitu, golfu.

loňském roce se osvědčila kombi-
nace golfových turnajů s gourmet 
večeřemi a takto budeme pokračo-

vat i letos ve spolupráci s Rotary Gourmet 
Fellowship, menu, většinou zaměřená na 
místní gastronomické speciality, bude ko-
ordinovat Vojta Havránek.

Máme připraveno několik akcí jako po-
kračování túry o guvernérské sako, dovol-
te mi vyjmenovat dvě, o ostatních budete 
informováni průběžně:

Letos zveme rotariány zapojit se do akce 
Návraty ke kořenům (tentokrát Lašska), 
v rámci víkendu 10.–12. 6. 2022 v Hukval-
dech bude v sobotu 12. 6. pořádán golfový 
turnaj o Janáčkovy housle – s péčí jemu 
vlastní navrhl Ivo Franc, Vicepresident RC 
Fr.-Místek a Kopřivnice. V dalších dnech ví-
kendu je nabízen bohatý kulturní program. 

Více informací na https://rotary2240.
workplace.com/groups/All.RotaryD2240/
permalink/1434185363680318/.

Hned v následujícím týdnu bude závě-
rečný turnaj roční túry, a to na oblíbeném 
resortu v Berouně, nyní Royal Beroun Golf 
Resort. Bude se konat ve středu 15. 6. 2022 
v optimálním termínu, jeden den před za-
hájením mezinárodního turnaje nejlepších 
evropských golfistek, Ladies European Tour. 
Tuto příležitost si golfoví znalci jistě nenechají 
ujít, málokdy se stane, aby si amatér mohl 
vyzkoušet hřiště připravené pro turnaj profe-
sionálních golfistů. Jistě vás budu informovat 
i o turnajích v dubnu a květnu, již tradičně 
každoročně organizovaných v K. Varech a Bí-
tozevsi. S dalšími nápady jistě přijdou i kole-
gové ze Slovenska. Na všechny turnaje jsou 
zváni i negolfisté, kteří budou mít možnost 
zkusit základy tohoto sportu přímo na místě.

V mezidobí se někteří golfisté chystají na 
Evropské mistrovství Rotary golfu v dubnu 
v Turecku a díky našemu členství v IGFR 
máme možnost zvát na naše turnaje i golfis-
ty ze zahraničí a tím je zatraktivnit a posílit 
tím mezinárodního ducha Rotary. Prosím, 
přijměte tedy pozvání na letošní Rotary 
golfovou sezonu a všem přeji: hezkou hru!

V
Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

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

Martinskí rotariáni už niekoľko rokov 

podporujú ľudí trpiacich Parkinsonovou 

chorobou. Na začiatku roka 2022 natočili, 

vydali a rozdistribuovali filmový dokument, 

ktorý obozna muje s Parkinsonovou 

chorobou a pomôže pacientom so 

sociálnou integráciou. 

osledný februárový pondelok privítali 
martinskí rotariáni zástupcov regio

nálneho klubu Spoločnosť Parkinson Slo
vensko (SPS). Stretnutie sa uskutočnilo pri 
príležitosti vydania filmového dokumentu 
o Parkinsonovej chorobe. Po vzhliadnutí 
odpovedali na otázky odborný garant pro
jektu MUDr. Milan Grófik, neurológ Univer
zitnej nemocnice Martin a pani Slávka Bo
bocká, predsedníčka regionálneho klubu 
SPS Martin. Zásluhu na vzniku filmu majú 
hlavne martinskí rotariáni Milan Novotný, 
ktorý celý film nezištne zrežíroval, natočil 
a zostrihal a Ján Žiak. Im dvom patrí veľká 
vďaka. Dokument bol rozdistribuovaný do 
všetkých regionálnych klubov SPS a bez
platne aj do regionálne príslušných RC 
s prosbou o jeho zverejnenie v regionál
nych televíziách.

Ján Žiak organizuje pomoc v mene RC 
Martin už niekoľko rokov. Bol garantom 
pomoci parkinsonikom pri organizácii 
Športových hier na Strečne, aj rekondič
ných pobytov v Liptovskom Jáne. V spolu
práci s RC L. Mikuláš podporili rotariáni aj 
Parkinsoniádu – Medzinárodné športové 
hry v Liptovskom Mikuláši, ktorých sa zú
častnilo vyše 250 ľudí s Parkinsonovou cho
robou zo Slovenska a zahraničia. 

Text: RENÉ GURÁŇ, foto: JÁN ŽIAK

M A R T I N

Pomoc martinským 
parkinsonikom

P

2 200 EUR
Priama finančná pomoc RC Martin pre športové 
a rekondičné aktivity členom o.z. Spoločnosť 
Parkinson Slovensko, regionálny klub Martin.
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řed 95 lety se stala významná událost 
nejen pro rozvíjející se hnutí Rotary 

v Československu, ale i pro tehdy malé Lázně 
Poděbrady. V neděli 26. června 1927 v místní 
restauraci U Lva proběhl První sjezd Rotary 
klubů Československa, kde bylo rozhodnuto 
o založení distriktu č. 66. Rotary Internatio
nal. Proč a za jakých okolností byly zvolené 
právě Poděbrady a jak to ovlivnilo fungování 
celého Rotary International? 

Je zajímavé, že ještě před rokem 1926 Po
děbrady vůbec nebyly zmiňované jako mís
to, kde by se měl Rotary klub objevit. Sice 
to bylo město známé již od roku 1179 s krá
lovskou historií, ale v tu dobu Poděbrady 
měly spíš provinční charakter. 

V roce 1926 se však stalo hned několik vý
znamných událostí. Byla založená akciová 
společnost Uhličité lázně a zřídla v Poděbra
dech, která zahájila rychlý rozvoj cestovní
ho ruchu ve městě. Lázněmi byl odkoupen 
poděbradský zámek, který 20 let poté ode

hrál velkou roli v historii činnosti klubu 
a města Poděbrady. Ale o této době se něco 
dovíme později v některém z dalších článků 
o historii klubu. Rozvoj lázeňství přivolal 
do města desítky významných lékařů, far
maceutů a kardiologů, jako byl MUDr. La
dislav Filip, MUDr. František Bouz, Dr. Ka
rel Hellich a MgPh. Ferdinand Wurm. 
A zrovna oni stáli u organizace Prvního 
lékařského sjezdu v Poděbradech roce 1926 
zaměřeného na oblast lázeňství. 

S vývojem lázeňství rozkvetlo i podnika
telství. Díky snahám Josefa Tamchyny Po
děbradský pivovar zvýšil výrobu, odstarto
vala renesance sklářství s  přičiněním 
Zdeňka de Giorgi. Pan Vojtěch Vyhnal ote
vřel knihkupectví, Rudolf Dušek se pak po
staral o první drogerii. Takto není divu, že 
si československá smetánka oblíbila nové 
lázně jako centrum příjemného a zajímavé
ho kulturního života nedaleko Prahy. 

Vzrůstající popularita hodnot Rotary In
ternational v Československu prezentova
ná prvním Rotary klubem v Praze a násled
ně vzniklých blízkých klubů v Pardubicích 
a Hradci Králové vyvolala zájem poděbrad
ských podnikatelů. Proto všechny zde zmí
něné osobnosti se rozhodly založit Rotary 
klub Poděbrady, který existuje až dodnes. 
Formálně bylo rozhodnuto propojit dvě 
události: založení distriktu 66 a vznik klu
bu Rotary v Lázních Poděbrady. 

V neděli 26. června 1927 se v Poděbradech 
uskutečnil První sjezd Rotary klubů Česko
slovenska, kterého se zúčastnili zástupci 
klubů již založených klubů a generálního 
zmocněnce Rotary International Mr. Teeleho. 

Usnesení z tohoto zasedání se nepodařilo 
dohledat, nicméně lze se domnívat, že za
hájení činnosti distriktu č. 66 a Rotary klu
bu Poděbrady je spojeno právě s touto akcí.

Pokračování příště!
Text: NATALLIA MAKOVIK, PETR JAVOŘÍK

P O D Ě B R A D Y

Poděbrady a Rotary International, 
jak to celé vzniklo

RC Frýdek-Místek a Kopřivnice vás zve 

na akci „Návraty ke kořenům Lašska“, 

spojené s prohlídkou atraktivit měst 

Lašské brány Beskyd – Kopřivnice, 

Příboru, Štramberku a Hukvald, která 

se koná 11. 6. 2022 v Kopřivnici.

 
udete si moci prohlédnout nové 
muzeum nákladních automobi

lů Tatra i zrenovovanou Slovenskou 
strelu, navštívit muzeum Sigmunda 
Freuda a novou galerii jeho pravnuč
ky Jane McAdam Freud, podívat se do 
nové expozice nejlepšího atleta mi
nulého století Emila Zátopka. Můžete 
si prohlédnout historické město 
Štramberk nebo rodný domek Leoše 
Janáčka a hrad Hukvaldy. 

Součástí doprovodného víkendo
vého programu bude i golfový turnaj 
O housle Leoše Janáčka, viz informa
ce Marie Jehličkové v tomto čísle 
RGN. Během společenského večera 
vystoupí regionální umělci a proběh
ne dražba, jejíž výtěžek bude věno
ván na přímou pomoc uprchlíkům 
z Ukrajiny a novou sochu Emila Zá
topka v Kopřivnici, která bude odha
lena u příležitosti oslav 100 let od 
jeho narození.

Text: PETR CZEKAJ

F R Ý D E K - M Í S T E K 

K O P Ř I V N I C E

Návraty ke 
kořenům Lašska

B

P

Dokumenty o počátcích činnosti Rotary klubu v Poděbradech nejsou 

úplné. Můžeme se pouze domnívat, co bylo podnětem právě pro vznik 

Rotary klubu Poděbrady jako čtrnáctého v pořadí. 

Více informací včetně registrace 
na webové stránce 

www.navratykekorenum.cz
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Máme za sebou složité období let 2020 

a 2021. Byla omezena možnost stýkat se 

a vést nor mální klubový život.  

uvedeném období nás opustilo něko
lik členů (z důvodu změny bydliště 

a bohužel i z důvodu úmrtí na covid19). 
Přestože jsme byli počtem členů pod „exis
tenční hranicí“, dařilo se nám stále vyvíjet 
činnost a v duchu rotariánských zásad po
máhat dle svých možností: spolku SNAD
NO, z. s., Přerov jsme v dubnu 2020 přispěli 
na jeho činnost částkou 5 000 Kč a stejnou 
částkou jsme mu přispěli i v srpnu 2021. 
V červenci 2020 jsme přispěli Dětskému do
movu Přerov na nákup turistických potřeb 
částkou 10 000 Kč. V listopadu 2020 jsme 
přispěli částkou 500 eur (tehdy 13 200 Kč) na 
pomoc arménským obyvatelům postiže
ným válečným konfliktem. V červnu 2021 
jsme přispěli 20 000 Kč na pomoc postiže
ným tornádem na Břeclavsku. Kromě peně
žité pomoci jsme pomáhali i formou věc
ných sbírek Charitě Přerov. Takže i při 
pouhých osmi členech klubu se určitě ne
máme za co stydět. Naše finanční pomoc 
dosáhla částky 53 200 Kč a při započtení 
nefinanční pomoci se blíží částce 60 tis. Kč. 
A doufejme, že se nám snad i podařilo pro
lomit smůlu při získávání nových členů!

Text a foto: MILAN CIBULKA

P Ř E R O V

Blýská se 
na lepší časy?

V

uboš vstoupil do řad rotariánů 

v roce 1992 a byl jedním z těch, 

kteří se zasloužili o obnovení činnosti 

klubu po roce 1989. Svojí aktivitou ne-

malou měrou přispěl k třetímu Charteru 

klubu v téměř 100leté historii klubu 

v březnu roku 1993. Následně se věno-

val převážně rozvoji klubové činnosti 

a služby mládeže.

Ve svém profesním životě byl podni-

katelem v oblasti služeb a oděvnictví 

jako subdodavatel významných firem 

v oděvním průmyslu. Jeho životní láskou 

byl sport, zejména stolní tenis a cyklis-

tika. Se svými přáteli projel téměř celé 

Česko a Slovensko. Své zkušenosti z po-

bytů v přírodě využíval při organizaci 

letních táborů klubu pro zahraniční stu-

denty.  Prakticky celou dobu své 

rotariánské cesty pracoval ve výboru 

klubu jako sekretář, přičemž funkci pre-

zidenta vykonával v roce 2004 a 2014. Za 

svoji dlouholetou službu v Rotary se stal 

v roce 2014 nositelem ocenění Paul Ha-

rris Fellow. Jeho životní elán přerušila 

vážná nemoc, která prakticky znemož-

nila jeho dosavadní sportovní činnost, 

včetně aktivit v Rotary klubu. Tuto situ-

aci velmi těžce nesl a v posledním ob-

dobí přestal věřit ve své alespoň částeč-

né uzdravení.

Luboš zůstane v našich srdcích i na-

dále. Čest jeho památce.

PETR JAVOŘÍK

čase zahájení nesmyslných a zby-

tečných konfliktů na východě nás 

zaskočila již druhá smutná zpráva, že nás 

náhle ve věku 83 let navždy opustil náš 

drahý přítel Ing. Petr Novotný. Svým ce-

loživotním dílem a ochotou kdykoliv dru-

hému vypomoci nám byl opravdovým 

přítelem a velkým vzorem. Téměř 20 let 

zajišťoval rovněž články do RGN a plnil 

funkci webmastera našeho klubu.

Petr Novotný zcela jistě reprezentoval 

jednu z významných hradeckých rodin, 

ve které se dědí nejen jméno, ale i čest, 

spojená s rotariánským chováním a vel-

kým smyslem pro spravedlnost. Petr 

s jeho rodinou se vždy velkou finanční 

částí aktivně spolupodíleli na podpoře 

charitativních akcí, pořádaných naším 

klubem. Z nejvýznamnějších akcí nutno 

zmínit náš koncert Tmavomodrý večer 

a také charitativní koncerty Nadačního 

fondu MUDr. Stanislava Nováka na pod-

poru nadaných studentů v našem dis-

triktu D2240, kde byl Petr jedním z hlav-

ních patronů knihy o zakladateli fondu.

V roce 2004–2005 byl prezidentem 

a následně byl za svou činnost pro Ro-

tary a snahu o obnovu a udržování hod-

not, jež patří mezi základní body Rotary 

International, odměněn cenou Paul Ha-

rris Fellow (2004). 

Všem nám, kteří jsme jej znali, zůsta-

ne navždy v srdcích krásná vzpomínka. 

Čest jeho památce.

ROMAN ŠIMEK

in memoriam

LV

53 200 Kč
Při pouhých osmi členech klubu dosáhla naše 
finanční pomoc částky 53 200 Kč a při započtení 
nefinanční pomoci se blíží částce 60 000 Kč.

S lítostí 
oznamujeme, 
že dne 9. února 2022 
nás navždy opustil 
dlouholetý člen 
RC Poděbrady, přítel 
Lubomír Mucha

Odešel vzácný  
přítel a jeden  
z pilířů novodobé 
historie 
československého 
rotariánství,  
Petr Novotný
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Rotary International Statement 
on the Conflict in Ukraine

e in the Rotary are deeply con-
cerned over the deteriorating 
situation in Ukraine, growing 
human losses and a humanita-

rian catastrophe. The continuing military 
operation against Ukraine devastates the 
whole region, and these brutal actions will 
have tragic consequences not only for 
Europe but for the whole world.

Being one of the world’s biggest huma-
nitarian organizations, we consider peace 
the basic pillar of our global mission. We 
join the international community in the 
appeal to immediately lay down arms, 
withdraw Russian forces and restore diplo-

matic efforts to solve this conflict by dialo-
gue. In the last decade Rotary clubs in 
Ukraine, Russia and the neighboring coun-
tries overcame nationality differences and 
actively joined projects of building peace 
and showed good will to help the victims 
of war and violence. Today, our thoughts 
are with our colleague Rotarians and other 
people in Ukraine who are facing up to 
these tragic developments. Rotary Interna-
tional will do its utmost to bring help, sup-
port, and peace to the region. 

25 FEBRUARY 2022, ROTARY INTERNATIONAL

People in Ukraine and all over the world experience extremely 
tragic events and sad times. 

JAROSLAV ŠURANSKÝ
District Governor 2020/2021

W

G L O S S A R Y

Dear Fellow 
Rotarians,

let me use the opportunity to send 
a message to the Ukrainians that we 
help them and will continue to do so in 
this unequal battle. They have our ad-
miration and respect for their courage 
to resist the Russian aggression. 
Thanks to all our Rotary and Rotaract 
cub members, all friendly foreign clubs 
for their financial, material, and moral 
support to our Ukrainian friends. Ho-
wever, we must persist in helping 
Ukraine as much as we can.Understan-
ding responsibility, but also the guilt 
for one’s own acts is the essential norm 
in Fjodor M. Dostojevsky’s „Crime and 
Punishment “. Raskolnikov, the main 
character in the above-mentioned no-
vel, is a typical example of someone 
who thinks that it is possible to get 
around the moral law. He thinks that it 
only takes time to get along the pro-
blem even to its benefit. He is not inte-
rested in the legal system of the count-
ry, the laws, the faiths or even the 
religion, he is interested only in his 
personal feeling. Only after he becomes 
aware of the essence of guilt, Raskolni-
kov starts to change, and he even starts 
to like his neighborhood, and the nei-
ghborhood responds likewise. Where is 
humanity lost in the interest of power? 
It is again Fjodor M. Dostojevsky. He 
writes that the typical Russian despoti-
sm is especially owing to the loss of 
moral backing and exaggerated indivi-
dualism. How fitting, wise words! What 
if you draw from these words, learn 
from them, and set on the right path, 
Mr. Putin. Your very name (Putin – puť 
= path) invites you to do so. 
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We have gone through a difficult 
period of 2020-2021 which was 
marked by the COVID-19 
pandemic. 

Přerov lost several members, 
some because they moved to 

other places, and some, unfortuna-
tely, because they died of the COVID-
19 disease. As a result, our small club 
shrunk to eight members. We tried 
to enlarge the membership to avoid 
the club’s extinc tion. Although our 
membership was “below the existen-
tial limit” we were able to develop 
our activities and help as much as 
we could, in the spirit of the Rota-
rian principles. 

Even though there are only eight 
of us we have no reason to be asha-
med of anything. Our financial help 
has amounted to 53 200 CZK and 
including a non—financial help, the 
amount is almost 60 000 CZK. Ms. 
Leticie, welcome to the Rotarian 
family! 

Text and Photo: MILAN CIBULKA

P Ř E R O V

Is There a Light 
at the End of 
the Tunnel?

RC

The war in Ukraine has obviously interfered in preparations of youth 
exchanges. Some partner districts in the United States have conveyed us fears 
of parents of the students who should arrive for a yearlong exchange to 
a country close to the Ukrainian border and the ongoing conflict. Other two 
students have canceled the pre-arranged exchange, some others are ready to 
receive our outbounds, but they will not send inbounds to our country. 

n the other hand, we have also very 
positive and supportive responses 

from our foreign partners. Michael Lin of 
the multidistrict TRYEX, which associates 
four districts in Taiwan, offered support to 
our Rotarian programs for Ukrainian refu-
gees amounting to 20–30 thousand USD. 
Lou Mello, PDG of the 7770 district of South 
Carolina, offered accommodation for seve-
ral Ukrainian students. 

We have actively addressed all our part-
ner districts with which we have prepared 
exchanges in 2022/23 and assured them 
that their students will not face any dan-
ger. We have also sent them DG Jaroslav 
Šuransky’s appeal, asking them to kindly 

provide financial support to our projects 
for refugees. Several other countries also 
offer one way exchange stays to Ukrainian 
students; some think of organizing specia-
lized summer camps. Since we cannot 
expect to find suitable candidates in Ukra-
ine, we focused our attention to refugee 
students. 

If there are high school students among 
Ukrainian refugees in your neighborhood 
who would be interested in a yearlong stay, 
within our program, in some other Euro-
pean country or the United States, please 
let us know. 

Text: JAROMÍR BARÁK

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

Ukraine and Rotary Youth Exchange

O
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In response to the deepening 
humanitarian crisis in Ukraine, the 
Rotary Foundation established an 
official channel for donors worldwide 
who can join the Rotary districts 
assistance and designated the Disaster 
Response Fund as a main source of 
donations.

herefore, the Rotary Foundation has 
approved the following guidelines: 

– Rotary districts neighboring with Ukra-
ine and the Rotary District in Ukraine, can 
apply for grants up to 50 000 USD from the 
Disaster Response Fund until 30 June 2022. 
These grants for fast reaction to disasters 
can be used to provide water, food, shelter, 
medicaments, and clothing to refugees and 
other victims of the crisis.
– In the same period other affected Rotary 
districts which want to help refugees or 
other victims of the crisis in their respec-
tive districts can apply for a grant amoun-
ting to 25 000 USD from the Fund for Help 
in Catastrophes. 
– Rotary districts can transfer non-alloca-
ted funds designed for districts (DDF) to 
the Disaster Respond Fund by 30 April 
2022, to directly support these humanita-
rian grants intended for Ukraine.
– You can send contributions to the Disas-
ter Response Fund: my.rotary.org/de/
disaster-res ponse-fund. The Disaster Res-
ponse Fund must obtain all financial reso-
urces to be used for help to Ukraine by 30 
April 2022.
– Although the Disaster Response Fund is 
the main channel of support to the Rotary 
Foundation, Rotary clubs and Rotaract are 

encouraged to organize their own humani-
tarian help to Ukraine.
– Besides the support from the Disaster 
Response Fund, the Foundation cooperates 
with partners and regional officials in see-
king effective solutions of increased huma-
nitarian needs.

We are in contact with the UN High Com-
missioner for Refugees of the United Sta-
tes, to get prepared and to respond to the 
needs of displaced persons in Ukraine and 
in neighboring countries.
– ShelterBox, our partner in the project of 
help in catastrophes is in contact with 
Rotary members in Eastern Europe to find 
out how they can help in providing tempo-
rary shelter and other necessary needs.
– The Rotary action group for refugees, for-
ced displacement, and migration also 
mobilizes resources for help in this crisis.
More than two million people have fled 
Ukraine, and they urgently need help. The 

United Nations estimates that the number 
could rise to five million displaced persons. 
Rotary clubs in Europe and worldwide 
have intensified their assistance, and some 
of them work on site to help displaced 
families. 
– We will continue monitoring the situa-
tion in Ukraine and the neighboring coun-
tries. Visit the webpage My Rotary and 
follow Rotary on social networks to get 
updated information about how clubs can 
get involved, what actions Rotary mem-
bers introduced, and how we, thanks to 
that, support people in the region. 

Should you have any question or need 

further information, contact the Rotary 

Support Center at: 

rotarysupportcenter@rotary.org.

T R F

Assistance 
to Ukraine
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ad news: suddenly, at the age 
of 83, our dear friend Ing. Petr 

Novotný passed away. With his life's 
work and willingness to help others 
with any matter at any time, he was 
a true friend, support and great role 
model for us all. For almost 20 years 
he also provided articles for RGN and 
served as the webmaster of our club.

Petr Novotný certainly represented 
one of the important families in Hra-
dec Králové district, in which not 
only the name but also the honour, 
associated with Rotarian behaviour 
and a great sense of justice, is inheri-
ted. Petr and his family have always 
actively participated in the support 
of charitable events organized by our 
club. One of the most important 
events are our Dark Blue Evening 
concert and also the charity concerts 
of the MUDr. Stanislav Novák Fund to 
support gifted students in our dis-
trict D2240, where Petr was one of 
the leading patrons of the book 
about the founder of the Fund.

All of us who knew him will have 
a beautiful memory forever in our 
hearts. Honour his memory.

Text: 

I N  M E M O R I A M

Petr Novotný

supplement

S

Rotary 
Good News
2 | 2022

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

Translation: 
Helena Markusová

EDITORIAL BOARD 
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Last year was a good test of 
a combination of golf tournaments and 
gourmet dinners. Thus, we decided to 
continue organizing similar events in 
cooperation with Rotary Gourmet 
Fellowship.

e have prepared several events:  
"Back to the Roots" /this time of 

Lachia region/: At the weekend of 10-12 
June 2022 in Hukvaldy we will organize the 
Janáček Violin Golf Tournament on Satur-
day 12 June /conceived with care, by Ivo 

Franc, Vicepresident of RC Frýdek-Místek 
and Kopřivnice/. You can enjoy a rich cul-
tural program on other weekend days. 
More information at rotary2240.work place.
com/groups/All.RotaryD2240/permalink/ 
/1434185363680318/. Soon after follows 
the final annual tournament in Beroun on 
the Royal Beroun Golf Resort. It will be 
held on Wednesday 15 June 2022, the opti-
mal term, one day prior to the opening of 
the international tounament – the Ladies 
European Tour. 

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

Rotary Golf 
Season Is 
on the 
Horizon

Rotarians in Martin support people 
suffering from the Parkinson disease 
in the region. Early in 2022, they made 
and distributed a documentary 
informing patients and the lay public 
about the Parkinson disease. 

he last Monday in February the Mar-
tin Rotarians arranged a meeting 

with representatives of the regional club of 
the Slovak Parkinson Association (PSP). 
The documentary was distributed in all ele-
ven regional SPS clubs so it could serve 

their members and family members. The 
film was also distributed for free in eleven 
regional RCs asking them to try making it 
public in regional televisions so it could 
mediate the knowledge to public. 

Text: RENÉ GURÁŇ, Photo: JÁN ŽIAK

F E L L O W S H I P

Helping 
Parkinsonians 
in Martin

M A R T I N
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aktivity

kluby

P O Č T Y  K L U B Ů

ROTARY: 36 782
ROTARACT: 10 063
INTERACT: 15 035K 18. 5. 2021

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

P O Č T Y  Č L E N Ů

ROTARY: 1 198 766
ROTARACT: 217 186
INTERACT: 368 805

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

Vzhledem k okolnostem koronavirové 
pandemie si prosím ověřte 

aktualizovaná data konání akcí na 
rotary2240.org

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

Poděbrady 
Prag Bohemia 
Praga Ekumena 
Prague International 
Prague Platinum 
Praha 
Praha City
Poděbrady Spa – satelit-
ní klub RC Praha City 
Praha – Staré Město 
Přerov 
Prostějov 
Tábor 
Telč 
Telč – satelitní klub 
Prague Golf (v zakl.)
Třebíč 
Trutnov 
Uherský Brod 
Valtice – Břeclav 
Zlín 
Znojmo

R O TA R A C T

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha 
Zlín

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

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

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

R O TA R A C T

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

R O T E X

Společně pro ČR a SR

30. 4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2022 (vychází 10. 6.)  všeobecná aktivita

14. 5. RC Prague 

  International  Závody dračích lodí  Žluté Lázně, Prague   

14. 5. RC Piešťany Benefičný majáles  Piešťany   

14. 5. RC Bratislava 

  International Charitatívny golfový turnaj na ihrisku Red Oak  Lužianky

20.–22. 5. D 2240  Dištriktová konferencia  Zlín  

28. 5.–4. 6. International 

  Yachting Fellowship 

  of Rotarians Rotary Sailing Week  Stredná Dalmácia   

4.–8. 6. RI  RI Convention  Houston, Texas

30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2022 (vychází 10. 8.)  všeobecná aktivita



Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv  
do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají.  
Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi.
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Meetings

CZECH REPUBLIC´S  LEADING BUSINESS HOTEL,  

WITH PANORAMIC VIEWS ACROSS PRAGUE,

IS  THE PERFECT PLACE TO HOST BUSINESS MEETINGS
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