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

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

Listujte dál a najdete například: 

Všichni jsou tu super!  
Dva mladí účastníci úvodního setkání 

45 středoškoláků, kteří se do našeho distriktu sjeli ze 
7 zemí k jednoročnímu pobytu, přinášejí svědectví 

o jeho průběhu – Marek písmem a Katka obrazem.
Strana 14

Učme se od zkušených 
Rotary klub Seattle si vzal za cíl snížit průměrný věk 
svých členů a to jako vhodný nástroj k plánování 
své budoucnosti. Náš článek přináší na jeho příkladu 
návod na dobré mezigenerační vztahy.
Strana 17

Tvorivé dielne pre žiakov s mentálnym postihnutím  
Rotary klub Martin a Rotary klub Loreley (Nemecko) 

opätovne združili fi nančné prostriedky vo výške 
5 400 €, aby zrealizovali spoločný projekt.

Strana 28

RC Ostrava ve službě druhým 
Členové Rotary kllubu Ostrava představují své tři 
dlouhodobé projekty: letní tábor pro handicapované 
děti „Stružielka“, rybářské závody a soustředění 
majitelů vodících psů. 
Strana 33

Suchozemce láká jachting  
Parta nadšenců ze čtyř klubů našeho distriktu, 
čtyři jachty a každoroční dvoutýdenní plavba 

po Jadranu – to jsou zárodky nového zájmového 
sdružení vyznavačů jachtingu.

Strana 36

Náš časopis on-line 
Od července má náš časopis také elektronickou 
podobu, která je zajištěna prostřednictvím služby 
on-line publishing na portále www.fl oowie.com. 
Zde je časopis společně s několika stovkami 
dalších k dispozici pro čtenáře, využívající mobilní 
komunikátory. 

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

Vážené a milé čtenářky, 
vážení a milí čtenáři,

letní období dovolených uteklo jako 
voda a my jsme se opět začali v našich 
klubech scházet v plném počtu k pravidelným 
schůzkám. Tak jako si při nich vzájemně 
sdělujeme zážitky z cest, tak i na stránkách 
našeho časopisu najdete informace o tom, co 
který klub v průběhu léta uskutečnil, čím se 
bavili jeho členové. Bylo to období příznivé 
nejen pro letní kempy dětí a mládeže, ale 
i pro ty, kteří vytvářejí tzv. „fellowshipy“, 
tedy různá zájmová sdružení podle zálib rota-
riánů - pro skautující rotariány, pro rotariány 
hrající golf nebo tenis, pro ty, kteří milují 
cyklistiku. Právě těm všem jsme v tomto 
vydání RGN nechali větší prostor.

Na začátku školního roku k nám 
přijelo 47 středoškoláků ze sedmi zemí. 
Reportáž z jejich úvodního setkání přinášíme 
na str. 14. Celkem 53 českých a slovenských 
středoškoláků naopak vycestovalo na roční 
pobyt v zahraničí. Osudy obou těchto skupin 
budeme v průběhu roku sledovat i na našich 
stránkách. 

V kalendáriu, kde anoncujeme termíny 
připravovaných akcí, je opět řada zajímavých 
tipů. Věřím, že již nyní se zamýšlíte i nad tím, 
jakými benefi čními nebo rodinnými akcemi 
ozvláštníte adventní období. My vám k tomu 
v příštím čísle přineseme navíc i návod, jak od 
příštího roku připravovat projekty s podporou 
nově koncipovaných grantů Nadace Rotary.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor 
ROTARY GOOD NEWS

Svatttttopopopopopluk K. Jedličkaaaaaa
šéfredddddaktor 
ROTARY GOOD NEEEEEWS

Dobré zprávy, 
dobrým lidem
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Mnozí z vás už vědí, že teď máme pět cest, jimiž se má ubírat naše 
rotariánská služba a pomoc. Tou pátou, nejnověji nabídnutou cestou, 
je služba novým generacím. Je mnoho způsobů, jakými lze tyto 

služby poskytovat. V tomto čísle našeho časopisu se o některých z nich dočtete. 
Vše, co děláme pro vzdělávání dětí, pro lepší zdraví maminek, 

pro šťastnější život rodin – to vše je služba novým generacím. Sloužíme 
novým generacím i tím, že pracujeme na vymýcení dětské obrny, aby se 
příští generace dětí rodily do světa bez této hrozby. 

Naše programy pro mládež a pro dospívající, jako jsou Rotaract, 
Interact, RYLA a výměna mládeže v rámci Rotary jsou velmi důležitou 
součástí této cesty našich služeb. Tím, že pomáháme v přípravě vedou- 
cích osobností a přijímáme mladší členy do klubů, posilujeme místní 
komunity – a také zajišťujeme budoucnost Rotary.

Po větší část svého života jsem byl obchodníkem. Už dávno 
jsem přišel na to, že být jen dobrým obchodníkem nestačí. Musíte také 
obchodovat s dobrým zbožím. Pokud umíte prodávat, podaří se vám 
prodat poprvé. Ale pokud neprodáváte dobré zboží, zůstane jen u první-
ho prodeje. Podruhé se to už nemusí podařit. 

Nestačí jen přivádět do Rotary nové členy. Přejeme si, aby s námi 
zůstávali. Chceme mít nové, mladé a dlouhodobě setrvávající členy. 
Chceme z nich mít za 10, 20, nebo 30 let vedoucí činovníky Rotary.

Jak toho dosáhnout? Je třeba se starat o svůj produkt. Je třeba 
vidět Rotary nejen ze své strany, ale prostřednictvím těch nových očí. 
Kdykoli pozveme mezi sebe někoho mladého a dostane se nám záporné 
odpovědi, měli bychom se ptát, proč tomu tak je. Nejde o to, někoho 
k členství nutit. Jde o získání další informace. Co brání členství? Je to 
kvůli nevyhovující době setkání? Je to něčím jiným, o čem jsme ještě 
ani nepřemýšleli? 

Musíme se ptát a musíme být připraveni přijmout odpovědi. 
Nelze říkat „Ne, to nebudeme dělat“ jenom proto, že jsme to nikdy před 
tím nedělali. Proč se při našich setkáních nevěnovat péči o děti? Proč 
do projektů nezahrnout celé rodiny? Proč neuvolnit pravidla účasti nebo 
nesetkávat se méně často?

Naše nová cesta služby novým generacím je důležitým krokem 
k zajištění budoucích generací i pro Rotary a pro pokračování toho, co 
chápeme pod heslem „Service Above Self“. ■

SLUŽBOU K HARMÓNII SVETA

DOPISY PREZIDENTA RI

POSELSTVÍ ZÁŘIJOVÉ
PŘEKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU: PETR J. PAJAS, PDG

Více o aktivitách prezidenta RI Sakuji Tanaka naleznete na www.rotary.org/president

Každý rotarián je iný. Každý rotarián dostal ponuku stať sa 
členom Rotary z iných dôvodov. Mnohí z vás máte iste dodnes 
v živej pamäti ten svoj prvý prelomový moment vo vnímaní „ro-

tariánstva“ – okamih, kedy sa z vás ako bežných členov Rotary klubov 
stali zanietení rotariáni.

Veľmi rád počúvam tieto príbehy a dozvedám sa, čo podnietilo 
jednotlivých rotariánov k väčšej angažovanosti sa v Rotary. Pre niekto-
rých bola impulzom samotná organizácia a jej fungovanie, pre iných to 
bol konkrétny projekt, či účasť na Svetovom kongrese RI. Pre mňa tým 
impulzom bola prednáška pozvaného hosťa na jednom z pravidelných 
zasadnutí nášho Rotary klubu Yashio asi dva roky po tom, ako som 
vstúpil do Rotary.

Som zakladajúcim členom nášho klubu a pozvanie do klubu som 
dostal od charter prezidenta. Dovtedy som o Rotary nepočul a v tom čase 
som si plne neuvedomoval, čo skutočný význam slova „služba“ znamená. 
Keďže som sa práve prisťahoval do Yashia z Tokia, nepoznal som veľa 
miestnych ľudí. Pomyslel som si, že členstvo v Rotary mi umožní rýchlej-
šie nadviazať priateľské aj obchodné vzťahy s ľuďmi, vážil som si člove-
ka, ktorý ma pozval a preto som pozvanie za člena Rotary klubu prijal. 

Úprimne povedané, v prvých dvoch rokoch existencie klubu sme 
toho veľa neurobili. Každý týždeň som sa zúčastňoval na zasadnutí klu-

bu, dal som si obed a vypočul som si prednášku. Zaplatil som poplatky 
a prispieval som do Nadácie Rotary. Ale nebol som zaangažovaný do 
žiadnej služby. Nemal som ani jasnú predstavu o tom, čo rotariánska 
služba vlastne znamená.

To všetko sa zmenilo jedného dňa, keď mal na klube prednášku 
hosť, ktorý hovoril o profesijnej službe. Pre mňa to bolo niečo nové. 
Predtým som sa veľmi nezamýšľal o zmysle môjho života, alebo prečo 
vlastne podnikám. Bol som príliš zaneprázdnený prácou. Vždy som sa 
sústreďoval na svoju fi rmu, na to, ako svoje podnikanie viac rozšíriť 
a dosahovať čoraz lepšie výsledky. Nikdy som sa nezastavil, aby som 
pouvažoval nad hlbším zmyslom mojej práce.

Stotožnenie sa s myšlienkou profesijnej služby úplne zmenilo 
môj postoj k práci a tiež k zmyslu celého môjho života. Uvedo-
mil som si, že cieľom človeka pôsobiaceho v podnikaní nie je len 
zarábať si na živobytie. Cieľom je byť takým človekom, ktorý je pre 
svoju komunitu prínosom, ktorý ju buduje a posilňuje a ktorý sa za-
sluhuje o to, aby sa zlepšili životy iných ľudí. Keď som si toto uve-
domil a keď som pochopil základnú myšlienku „Služby povýšenej 
nad vlastné záujmy“, zmenil sa mi život – vtedy som rázne vykročil 
na cestu rotariánskej služby. Toto bol môj prelomový moment vo 
vnímaní „rotariánstva“. ■

POSOLSTVO OKTÓBROVÉ 
PREKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU: IVAN BELAN, PDG

GLOBÁLNÍ 
POHLED

Sakuji Tanaka 
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

SLUŽBOU K HARMONII SVĚTA
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DISTRIKTNÍ 
AKTIVITY

ALEXANDER TURKOVIČ,
GUVERNÉR DISTRIKTU 2240 PRO OBDOBÍ 2012/2013

ČLEN RC BRNO

SLOUŽÍME DRUHÝM, ALE DOKÁŽEME POSLOUŽIT I SOBĚ?

Naše krédo „Service Above Self“, pomoc druhým před vlastními 
zájmy, je nepochybně tím, co nás sjednocuje a co je cílem na-
šeho snažení. Je i tím, co nás reprezentuje vůči veřejnosti a od-

lišuje od jiných či jinak koncipovaných podnikatelských, sportovních 
a dalších klubů. Je to ta část klubového života, kdy vytváříme hodnotu 
užitečnou pro naše okolí a kdy za to od našeho okolí získáváme uznání, 
případně další podporu pro rozvoj podobných aktivit. Život v klubech 
je však daleko pestřejší, mnohotvárnější, má členům a členkám klubů 
nabídnout otevřené přátelské vztahy, další rozvoj jejich osobnosti a kul-
tivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů. To všechno láká nové 
adepty k získání členství v některém z Rotary klubů a udržuje dobrou 
atmosféru mezi členy stávajícími. Silný klub je pak takový, který dbá na 
to, aby obě části, ta kterou rozvíjí navenek i ta vnitřní, byly v odpovída-
jícím vzájemném poměru. Prostě klub, který není silný uvnitř, nemůže 
být silný ani navenek a nemůže proto ani efektivně naplňovat ono krédo 
„Service Above Self“. 

Při svých ofi ciálních „guvernérských“ návštěvách v klubech, 
a už jsem jich od začátku svého funkčního období v červenci absol-
voval přes čtyřicet, porovnávám. Porovnávám kluby v distriktu mezi 
sebou, porovnávám je se svými zkušenostmi, které mám z jiných klubů 
v zahraničí i s informacemi, které mám z materiálů kolujících mezi 
činovníky Rotary. A mrzí mě, jak málo pozornosti, energie a času naše 
kluby věnují svému vlastnímu klubovému životu, jak málo rozvíjejí svá 
meziklubová partnerství nebo partnerství s kluby v zahraničí, jak málo 
posilují mezinárodní charakter našeho společenství, tedy to, co Rotary 
dělá Rotary, to, co každý Rotary klub jednoznačně odlišuje od jiných 
jen místně působících občanských sdružení. 

Ptáte se asi, kam mířím. K výrazu „fellowship“. Je to slovo, které 
snad každý z nás už zahlédl někde napsané nebo zaslechl. V našem 
prostředí je doslovný překlad těžký, snad by mohl znít jako „skupina 
přátel“, ale to jsou přeci všechny Rotary kluby. Domnívám se, že každý 
z nás se proto více řídí významem a obsahem tohoto výrazu, než jeho 
překladem. V pojetí Rotary se jedná o skupinu rotariánů nebo členů Ro-
taractu, jejich rodinných příslušníků a přátel, kteří mají zájem o určitou 
oblast lidské činnosti. Taková skupina se může utvořit uvnitř klubu, ale 
svůj význam získá až v meziklubové podobě a skutečný „fellowship“, 
tak jak ho zná Rotary v ofi ciální podobě, prolíná do klubů alespoň ve 
třech zemích. 

Jsem rád, že se u nás v uplynulých několika letech rozvíjí řada 
zájmových aktivit nejen na osobní bázi, ale i v podobě formujících se 
„fellowshipů“. Mezi ty, které jsou aktivní delší dobu, patří skupiny 
věnující se tenisu, golfu, cyklistice a skautingu, utvářejí se zárodky pro 
„fellowship“ jachtařský a letecký. V zahraničí jsou například známé 
skupiny majitelů veteránů, historiků, gurmánů, hráčů kriketu, hudeb-

níků, fotografů, esperantistů, i řady až kuriózních oborů – dnes je jich 
na světě víc jak šedesát. Seznam všech najdete pro inspiraci na str. 39. 
Třeba se právě Vám podaří založit další, originální. 

V rámci „fellowshipů“ je možné naplnit například i jednu ze šesti 
základních služeb Rotary, službu povolání. Znát rotariány ze stejného 
oboru, vyměnit si s nimi zkušenosti, to může být zajímavé i velmi pří-
nosné. Rozmanitá povolání členů navštívených klubů umožňují podívat 
se do míst, kam bychom se běžně nedostali a dozvědět se to, co by nám 
jinak zůstalo utajeno. Výměny rodin se zahraničím, a to nejen při této 
příležitosti, umožňují cestování zcela jiného rozměru. Setkal jsem se 
osobně s australskými rotariány v Marylandu, kteří formou výměny 
v rámci Rotary procestovali polovinu světa.

Je jenom na nás, na členech klubů, abychom se nevzdávali 
potenciálu, který nabízí zájmová činnost. Abychom ji oživili tam, kde 
došlo k únavě, abychom ji zlepšili tam, kde stagnuje. Jenom na nás je, 
jak využijeme všech možností, které Rotary nabízí.

V mnohých klubech zapomínáme na ty akce, které stmelují kolek-
tiv lidí, kteří mají společný cíl. Patří sem také klubové akce s partnery, 
výjezdní zasedání s programem, kulturní akce, plesy, zabíjačky, košt vína, 
svatomartinská husa, grilování, cestování po tuzemsku i zahraničí, atd. 
atd. Jedna tradiční akce odpadne, druhou nikdo nepřipraví, na třetí se při-
hlásí málo členů. Místo autobusu, kde se cestou z povedené akce zpíváva-
lo, se použijí osobní auta, aktivní organizátor je nahrazen jiným, poněkud 
neprůbojným a následky na sebe nenechají dlouho čekat. Noví členové již 
ani nevědí, jaké to bývalo, kam se všude jezdilo, co se podniklo.

Nečinnost v zájmové oblasti členů poškozuje každý klub. Pokud 
na to zapomeneme, povinnosti převáží ostatní činnost. Povinnosti potom 
máme v zaměstnání, v rodině a ještě navíc i v klubu. To už je na mnohé 
členy trochu moc, přestávají mít důvod se klubové činnosti věnovat, 
ztrácejí aktivitu a nakonec odcházejí. Ani se jim moc nedivím. Přitom 
stačilo si sednout a chvíli se věnovat tipům na volnočasové aktivity. 
S překvapením zjistíte, kolik je možností. Plán, příprava i vlastní účast 
je na nás, na členech klubu. Známý názor, že by to měl někdo udělat, je 
cestou do problému. Ne někdo, ale my jsme ti, kdo to může připravit. 
Jsme to my, členové Rotary klubů, kdo si tyto akce užije, spolu se svý-
mi přáteli, partnery a rodinami. Snad to chce trochu méně stížností na 
nezájem a trochu více aktivity. Výsledky se jistě dostaví.

Uvedl jsem své zamyšlení seriózním krédem Rotary, které platí 
už více jak sto let. Neměli bychom však zapomínat i na jiný slogan, kte-
rý se také často užívá: „Rotary is funny“. Ano, Rotary je také zábavné. 
Snažme se o to.

ALEXANDER TURKOVIČ, DG

GUVERNÉRSKÝ GLOSÁŘ

PODPORUJME DIALOG GENERACÍ
PODPORUJME DIALÓG GENERÁCIÍ
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Puerto Rico
V únoru t.r. navštívili rotariáni z kali-
fornského distriktu 5280 Puerto Rico, 

kde spolupracují s místními rotariány – členy 
klubů, spadajících pod distrikt 7000. Jde celkem 
o 12 různých projektů, jako např. opatřování 
slovníků pro školy, zajištění mobilní recyklovací 
jednotky a vybavení klubů pro chlapce i pro děvčata 
novými počítači. Hodnota jejich pomoci podporované 
Nadací Rotary představuje částku 218 000 US$.

USA
Charitatívne podujatie The Great 
Bridge Rotary Rumble nesúce sa 
v znamení silných motorov je spanilou 
motocyklovou jazdou organizovanou 
Rotary klubom Great Bridge (Chesa-
peake) vo Virgínii. Tento ročník, ktorý 
sa konal v máji, pritiahol viac ako 100 
účastníkov. Trať dlhá 120 až 160 km 
vedie malebnými vidieckymi cestami. 
Účastníci jazdy majú možnosť na konci 
získať ocenenia v rôznych kategóriách, 
napríklad najväčšia skupina, najmladší 
a najstarší jazdec, a mnoho iných. Na or-
ganizácii tohto podujatia sa spolupodieľa 
aj jazdecký klub The Castaways Riding 
Club. Za ostatných osem ročníkov sa 
vďaka registračným poplatkom a spon-
zorským príspevkom podarilo vyzbierať 
viac ako 55,000 USD. Peniaze sa použijú 
na podporu činnosti organizácií pracu- 
júcich s deťmi, vrátane detského hospicu 
Edmarc, združenia skautov a skautiek.

TALIANSKO
Členovia Rotaract klubov z celej krajiny 
intenzívne pracovali na získaní fi nanč-
ných prostriedkov počas štvordňového 
podujatia v Assisi, ktoré poputujú 
na podporu rekonštrukcie budovy 
univerzity v L‘Aquile, ktorú v apríli 2009 

značne poškodilo zemetrase-
nie s magnitúdou 6,3 stupňa. 

K najzaujímavejším 
udalostiam veľkých celo-
národných novoročných 

osláv patrila silvestrovská 
večera v stredovekom štýle, tradičná 
novoročná hostina spojená s ukážkami 
sabrage, čiže elegantného spôsobu 
otvárania šampanského šabľou, s oh-
ňostrojom a tombolou s hlavnou cenou 
– náhrdelníkom od fi rmy Gucci. Vďaka 
úsiliu vynaloženému členmi Rotaract 
klubov v dištrikte 2090 (pokrývajúceho 
Albánsko a časť Talianska) sa podarilo 
vyzbierať približne 21 000 USD. 

KANADA
15 kanad-
ských Rotary 
klubů společně 
s jedním Rotary 
klubem z Austrálie 
a jedním z USA uspořádaly soutěž 
nazvanou „2011 Mobility Cup“, tedy 
regatu plachetnic pro handicapované 
osoby, která se koná pravidelně již 
od roku 1991. Této události, probí-
hající při západních březích jezera 
Ontario, se může zúčastnit kdokoliv 
se zjevným handicapem, aniž by 
ovšem musel mít nějakou plachtař-
skou zkušenost. Regata tak přitahuje 
pozornost účastníků z celého světa. 
Rotariáni pomáhali jako dobrovolníci 
při obsluze mechanických výtahů, 
jako osádka záchranných člunů, při 
registraci účastníků a pomáhali i při 
rozvozu potravin. 

Účastnický 
poplatek 
v soutěži 

Great 
Bridge 
Rotary 

Rumble 
činí 

15 $.

ou

zna
nie

ROTARY VE SVĚTĚ
Zajímavé události 
ze všech kontinentů

GLOBÁLNÍ 
POHLED
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NIGÉRIE
Členové Rotary klubu Falomo uskuteč-
nili svou pravidelnou kaž-
doroční návštěvu ve 
věznici Ikoyi a přivezli 
své dárky jak pro 
personál, tak i pro 
chovance věznice. 
Byly to různé nástroje, 
ale i šicí stroj, dále různá léčiva, holicí 
soupravy, prostěradla a různé domácí 
potřeby. Vše opatřili rotariáni ve spo-
lupráci s hotelem EXCALIBUR BENIN ve 
městě Benin City. Dárky převzal jeden 
z vězeňských dozorců a poděkoval 
rotariánům s poznámkou, že takovéto 
dary jsou pro věznici velmi důležité, 
protože v objektu, který byl postaven 
na 800 osob, jich v současnosti žije 
přes 1.700. Rotariáni obstarali také 
novou matraci, přenosný generátor 
a ventilátor pro ubytovnu vězeňské 
stráže. 

PAKISTAN
Pakistanský výbor 
PolioPlus v spolupráci 
so Stolnotenisovou asociáciou v Karáčí 
usporiadal v marci stolnotenisový 
turnaj pod názvom Porazme detskú 
obrnu. Cieľom turnaja bolo poukázať 
na skutočnosť, že Pakistan patrí spolu 
s Afganistanom a Nigériou k posledným 
krajinám sveta, v ktorých výskyt detskej 
obrny ešte stále predstavuje reálnu 
hrozbu. Účasť na turnaji bola otvorená 
pre širokú verejnosť, hrali sa dvojhry 
mužov, žien, chlapcov a dievčat.

FILIPÍNY
Rotary klub Baguio zajistil pro místní 
děti ve věku tří až pěti let multivitaminy 
a přípravky s obsahem železa v rámci 
svého 12-týdenního progra-
mu, zahájeného v srpnu 2011. 
Každý týden spolupracovaly 
na základě přednášek místní 

matky s odborníkem na správnou výživu 
pro děti. Současně od něho dostaly také 
doporučený jídelníček na zbytek týdne. 
V rámci těchto setkání se uskutečnil také 
pediatrický screening a děti byly podro-
beny odčervovacímu režimu. Během 
srpna byla také sledována váha dětí.

NOVÝ ZÉLAND 
Rotary klub Rotorua North pomáha pri 
obnove pôvodnej vegetácie na hore 
Ngongotaha tak, že dištriktného guver-
néra pri jeho prvej návšteve klubu vždy 
zoberie na vrchol hory. Po vyvezení sa 
lanovkou na kopec každý guvernér zasadí 
strom, čím si vyslúži miesto v čestnom 
zozname osobností vytesanom na 
pamätnej tabuli. Táto milá tradícia pod-

poruje iniciatívu nadácie na obnovu 
pôvodnej vegetácie Mount Ngongo-

taha Bush Restoration Trust a prispela 
k založeniu malého lesa domorodých 

stromov druhu totara, kauri a iných.

V po- 
sledních 

25 letech 
se rotariáni 
na Novém 

Zélandu 
podíleli na 

záchraně 
původní 
vegetace 

na svazích 
hory 

Ngongotaha 

Prostredníctvom 
jediného projektu 
darovali rotariáni 

z Kalifornie 
a Portorika 

školám 

12 000 
slovníkov. 

Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP 

do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG, 

do slovenštiny Ivan Belan, PDG

po

k
stro

rámciiiiiiii 
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JOHN REZEK 
PREKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU IVAN BELAN, PDG
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Paríž, Londýn, Rím a Praha. Tieto európske hlavné mestá nám 
najskôr prídu na myseľ, keď uvažujeme o destinácii, ktorá sľu-
buje bohaté kultúrne vyžitie a mnoho príležitostí na zábavu. Ale 

pridajme si k nim ešte jedno – miesto, ktoré sa často prehliada, býva 
nepochopené a nedocenené, pritom prekvitá prekvapeniami a pôžitkami. 
Portugalská metropola Lisabon je v súčasnosti mnohými skúsenými 
svetobežníkmi považovaná za horúci cestovateľský tip v rámci Európy. 
Bude tiež dejiskom Svetového kongresu Rotary International v dňoch 
23.–26. júna 2013.

Portugalsko je krajina na samom konci Európy – okraj kontinentu 
obmývaný Atlantickým oceánom. Rozprestiera sa v strednej a západnej 
časti Pyrenejského polostrova, ktorý z väčšej časti prináleží Španielsku. 
Napriek neveľkej rozlohe krajiny má Portugalsko neštandardne dlhé 
a geografi cky rozmanité pobrežie, kde možno nájsť len málo rovina-
tých úsekov. Okrem pláží lemuje pobrežie mnoho pahorkov a kopcov. 
Návštevníci si môžu vychutnať mierne, takmer stredomorské podne-
bie, vďaka ktorému je tu príjemné počasie po celý rok. Niektorí ľudia 
prirovnávajú miestne klimatické podmienky k tým v južnej Kalifornii. 
V júni sa teploty pohybujú okolo 20–25 ºC. Teplejšou európskou metro-
polou sú Atény. Žiadne iné hlavné mesto sa však neteší väčšiemu počtu 
hodín slnečného svitu za deň ako práve Lisabon. 

Tak ako v celej krajine, aj v Lisabone sa prelínajú rôzne vplyvy 
a štýly. Zástavba v meste je zároveň moderná aj starobylá s červenými 
strechami. Túlať sa možno spleťou krivolakých, často strmých uličiek, 
ktoré prekvapivo privedú návštevníkov na útulné námestia, či do päťsto 
až šesťsto rokov starých štvrtí. Niektoré z budov sú oblo-
žené nádhernými obkladačkami prevažne v modro-bielej 
farbe, ktoré vždy budú vzbudzovať obdiv bez ohľadu na 
to, koľkokrát pôjdete okolo. V Lisabone je záplava tých-
to skvostných obkladov. Zdobia paláce, kostoly, kláštory, 

fontány, železničné stanice, domy, reštaurácie – takmer všetky objekty, 
ktoré majú steny. Tieto obklady, tzv. azulejos (z arabského slova zname-
najúceho „leštený kameň“) sú príjemným dedičstvom dokumentujúcim 
prítomnosť Maurov na Pyrenejskom polostrove, ktorí na portugalské 
územie prišli v 15. storočí zo Španielska. Kráľ Manuel I bol natoľko 
očarený impozantným palácovým komplexom Alhambra v Granade, že 
si objednával podobnú výzdobu svojho paláca v meste Sintra. Prvotné 
ozdobné prvky boli väčšinou modré, žlté, zelené, biele a predstavovali 
iba grafi cké elementy. V súlade s islamskými zvykmi neznázorňovali 
postavy ľudí. V 17. storočí sa prejavili ázijské vplyvy, najmä z obdobia 
dynastie Ming a dlaždicové obklady začali pripomínať nástenné maľby, 
vykresľujúce historické udalosti. V 18. storočí Portugalsko produkovalo 
viac obkladačiek ako ktorákoľvek iná krajina v Európe. V súčasnosti 
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si obkladačky s nádhernými vzormi dokonca 
môžeme aj kúpiť a prekvapivo – nie sú drahé. 
Stačí zájsť do predajne Elisabete Silva a Dina 
Nunes v lisabonskej mestskej časti Alfama. 

Lisabon je mesto rozprestierajúce sa na 
kopcoch, z ktorých každý ponúka pohľadni-
cové výhľady na okolitú panorámu. Z hradieb 
hradu Sv. Juraja vidieť celý Lisabon ako na 
dlani. Na hrade sídlili Rimania (ktorí túto ob-
lasť volali Lusitania), Vizigóti, Mauri a neskôr 
aj prví portugalskí králi. Hrad bol poslednou 
baštou Maurov, po ich vyhnaní defi nitívne 
opustili územie krajiny. Ak sa postavíte čelom 
k rieke Tagus a pozriete sa vpravo, uvidíte 
vežu Belém, ktorá je pamätníkom pripomí-
najúcim námornú slávu krajiny. Práve z rieky 
Tagus vyplávali Vasco da Gama a Ferdinand 
Magalhaes na svoje objavné plavby, vďaka 
ktorým zabezpečili Portugalsku nevídanú éru 
bohatstva a moci. Na ľavej strane od tejto 
rieky sa nachádza areál skultivovaný pre 
potreby výstavy Expo’98. V súčasnosti je to 
pulzujúca komerčná zóna, kde nájdete veľké 
nákupné centrum, prvotriedne oceanárium, 
a kongresové centrum Atlántico Pavilion, 
kde sa budú konať plenárne schôdze v rámci 
Svetového kongresu RI. V Lisabone výborne 
funguje verejná doprava – električkové, auto-
busové, vlakové spojenia aj metro. Premáva 
tu dokonca aj jasno žltá zubačka, ktorá sa 
s príslovečným zvukom pravidelne šplhá zo 
stanice na Avenida da Liberdade do Barrio 
Alto, svojráznej životom pulzujúcej štvrte 
plnej obchodíkov a reštaurácií, obľúbenej 
najmä generáciami umelcov. V meste funguje 
aj mnoho taxi služieb, takže dostať sa do bodu 
určenia je jednoduché a príjemné.

Keby bol prívlastok „očarujúci“ viac 
výstižnejší, snáď by sa Lisabon dalo ľahšie 
popísať. V meste panuje uvoľnená a stre-
domorská atmosféra, no modernosti sa tu 
medze nekladú. Svojimi spôsobmi a mrav-
mi je Lisabon európskou metropolou, no 
v gastronómii sa vyznačuje jedinečnosťou. 

Hoci mnohé rybie trhy v iných metropolách 
kontinentu ponúkajú čerstvé morské ryby, 
v Lisabone si pochutnáte na tých najčerstvej-
ších a najlepších morských plodoch. Svojou 
odvážnosťou a nápaditosťou môžu miestni 
šéfkuchári a majitelia reštaurácií smelo súpe-
riť s kolegami z veľkých európskych miest, 
okrem Paríža (aby sme sa vyhli notoricky 
známym argumentom). Mesto sa pýši čulým 
nočným životom, je mekkou módy a povýšilo 
do závratných výšok sentimentálne piesne 
o neopätovanej láske vďaka typickému fado. 
Možno vôbec niečo vyčítať mestu, ktoré si 
s rovnakou bázňou ctí národnú kuchyňu a zár-
mutok z nenaplnenej lásky?

Pobavme sa trochu o jedle. Rôzne 
reštaurácie navštevujeme z rozličných dôvo-
dov – niektoré kvôli atmosfére, niektoré kvôli 
kuchárovi, niektoré kvôli tomu, že chceme 
byť videní, iné preto, že nechceme byť videní. 
Pokiaľ chcete, aby na vás dýchla história, 
zájdite na hlavné námestie alebo do Martinho 
da Arcade na Praça do Comércio. Je to pekná 
a útulná reštaurácia vo výbornej lokalite, ktorá 
je údajne odpoveďou Lisabonu na parížsku La 
Coupole. Zvykol ju navštevovať aj uznávaný 
portugalský básnik Fernando Pessôa. Jeho stôl 
mu tu ešte stále rezervujú. Pri vchode môžete 
nakuknúť do ľadom vykladaného boxu a zis-
tiť, aké čerstvé morské plody sú v ponuke dňa. 
Niektorí tvrdia, že je to v Lisabone odpoveď 
na Paríž.

V centre mesta nájdete nezvyčajnú 
reštauráciu Guilty, ktorú pod svoje krídla 
zobral známy kuchár Olivier da Costa. V tejto 
reštaurácii sa varí v duchu jednoduchosti, 
pohody, ponúkajú sa vyslovene americké jedlá 
– hamburgery a pizza. Otvorenej kuchyni 
dominuje nerezová pec na pizzu vykurovaná 
drevom, interiér je členený na separé priestory 
s kobercami z hovädzej usne a priečkami 
z debničiek na víno. Klientela je rôznorodá, 
návštevníkom zjavne nevadí ani občas pojaše-
ná obsluha a v sobotu reštauráciu obliehajúce 
davy ľudí. 

Reštauráciu Bica do Sapato vlastní 
John Malkovich spolu so štyrmi partnermi, 
z ktorých jeden je skúsený prevádzkovateľ 

reštaurácií Fernando Fernandes. Reštaurá-
ciu, ktorá sídli na brehu rieky v priestoroch 
starej továrne na výrobu lodí, tvoria tri rôzne 
priestory – sushi bar, samoobslužná reštaurá-
cia a hlavná reštaurácia. Práve tam sa konajú 
kulinárske „ohňostroje“ s inšpiratívnymi 
variáciami tradičných portugalskej surovín. 
Vo veľkom sem chodia štýloví vyznávači 
módnych trendov. Za návštevu určite stojí.

Moja obľúbená reštaurácia je Pedro e 
o Lobo (Peter a vlk) na Rua do Salitre. Dvaja 
mladí šéfkuchári, Diogo Noronha a Nuno Ber-
gonse, využívajú sofi stikovaný prístup k ožive-
niu tradičných príchutí Portugalska. Vyškolený 
personál ochotne podá výklad o jednotlivých 
pokrmoch a poradí pri výbere z bohatej vínnej 
karty pozostávajúcej z regionálnych portugal-
ských vín. Šalát z chobotnice a morský ostriež 
s bielymi fazuľkami a ustricami sú obzvlášť 
chutné. Ale domnievam sa, že nemáte čo 
pokaziť pri objednávaní z ponuky reštaurácie 
a pravdepodobne dostanete niečo, o čom ste ani 
netušili, že na to máte chuť.

Ak nie ste jedným zo 175 miliónov 
ľudí, ktorí hovoria portugalsky, môžete sa 
obávať jazykovej bariéry. Dokonca aj tí, 
ktorí ovládajú základy latinčiny či niektorý 
z románskych jazykov, sa môžu cítiť stratení. 
Rimania priniesli latinčinu na Pyrenejský pol- 
ostrov v r. 212 pred n. l. Neskôr ustúpili pred 
nájazdmi germánskych národov, ktoré prijali 
určité formy ľudovej latinčiny. Portugalčina sa 
vyvinula z týchto vplyvov a z jazyka Galície. 
Ak hovoríte po španielsky, budete rozumieť 
písomnej aj hovorovej forme portugalčiny. 
Ale aj keď sa s portugalčinou stretnete prvý-
krát, všimnete si, že je to jazyk s množstvom 
mäkkých spoluhlások a latinskou pružnosťou. 
Vďaka tomu krásne znie.

Chicago má blues. Lisa-
bon má fado. Blues vyjadruje 
utrpenie a smútok a povyšuje 
ponosovanie sa na tanečný, 
hypnotický, katarzný zážitok. 
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Fado vzdáva hold saudade – neprelo-
žiteľný výraz, ktorý vyjadruje pocity 
osamelosti, smútku, túžby a neutícha-
júci pocit straty. Tu už niet priestoru 
na tanec či katarziu. Fado si osvojuje 
básne z portugalskej minulosti, korene 
má v brazílskych melódiach a hudbe 
severnej Afriky. Tieto tóny splynuli 
niekedy v priebehu 19. storočia v lisa-
bonskej štvrti Alfama. V najznámejšej 
forme fado vystupuje speváčka v sprie-
vode gitaristu, ktorý hrá na 12-struno-
vom portugalskom hudobnom nástroji, 
pravdepodobne pochádzajúcom 
z konžskej lutny. To, čo spolu vyprodu-
kujú, je hudba mimoriadneho utrpenia. 
Uznávanou kráľovnou fado je Amália 
Rodrigues, ktorej hudba žije ďalej 
vďaka nahrávkam. Naplno precítiť fado 
však dokážete najlepšie vtedy, keď 
si ho vypočujete naživo v niektorom 
z lisabonských fado barov (vyskúšajte 
Casa de Linhares). Pohodlne sa usadíte 
a zahĺbite sa do hlasu profesionálky, 
ktorá si ide roztrhať pľúca a vytrhnúť 

srdce z hrude. Ide o 
zvláštny druh zábavy. 
Zábava, ktorá potvr-
dzuje, že v tomto svete, 
do ktorého často ani 

nemáme celkom prístup, je prítomná 
bezútešná emocionálna miazma.

Pokým budete obdivovať niekto-
rú z nespočetných pamiatok Lisabonu, 
nezabudnite sa pozerať aj pod nohy. 
Vápencová dlažba, tzv. calçada, je 
ručne robená. Čierne a biele kamene sú 
tvarované a špeciálne vykladané tak, 
aby vytvárali vzory, tvoria umeleckú 
dlažbu, aká nikde inde neexistuje. 
Prepracovanejšie motívy sa nachádzajú 
na rovných plochách, kde mesto klesá 
k rieke Tagus. Celé zvlnené kontúry 
Lisabonu sú však zdobené touto mozai-
kovou dlažbou. Kvalifi kovaní robotníci, 
ktorí robia túto prácu, sa nazývajú 
calceteiros. Dúfajme len, že táto dlažba 
nikdy nebude musieť ustupovať počet-
ným rekonštrukciám a modernizáciám 
mesta. Na záver upozornenie: chodenie 
po vykladanom chodníku, ktorý chodci 
časom vyhladili a vyleštili, môže po 
daždi pripomínať prvé neisté kroky na 
korčuliach.

Knižní sprievodcovia vám 
pomôžu nájsť tú správnu trasu a tiež 
spôsob, ako sa dostať do cieľa. Ale žia-
den z nich dostatočne farbisto neopíše 
inakosť Lisabonu. Svoju záhadnosť 
si zachováva aj keď vám odhaľuje 
svoje tajomstvá. Cítiť intímnosť tohto 
mesta, ktoré si zároveň zachováva silné 

povedomie o okolitom svete. Napriek 
ekonomickým problémom, ktoré zdieľa 
so svojimi európskymi susedmi, hrdo 
vzdáva hold svojej komplikovanej 
minulosti a pozoruhodnému umeniu 
a usiluje sa čo najviac vyťažiť z množ-
stva svojich potešení. Navyše je úplne 
oddaný myšlienke ukázať sa vám v čo 
najlepšom šate. ■

Výlety:
• Belém • Sintra • Mafra • Óbidos 

• Porto • Cascais • Algarve

Zaregistrujte sa na Svetový kongres RI 
do 15. decembra za zvýhodnené ceny. 

Viac na stránke www.riconvention.org. 



121212122

Dne 5. 12. 2012 se na zámku v Kuníně u No-

vého Jičína sejdou všichni, kteří mají zájem se 
aktivně zapojit do hledání cest ke zlepšení kul-
tury života a podnikání v České a Slovenské re-
publice. 

Z první nenápadné akce iniciované rotariánem 
českého původu žijícím v Kanadě, Petrem Ur-
banem, se po konferencích v roce 2005 a 2009 
stalo skutečně hodnotné setkání zajímavých 
osobností, které svou prací a osobním příkladem 
významně ovlivňují dění kolem sebe.

Jména jako Miroslava Kopicová, Jan Keller, 

Vratislav Kulhánek, Libor Láznička, Jiří Cie-

neciala, stejně jako Andrej Babiš nebo Milan 

Lášek jsou všem, kteří se o etiku zajímají, zná-
má. Výše jmenovaní a mnoho dalších osobností 
je připraveno podělit se o své zkušenosti, inspi-
rovat k novým činům a dodat odvahu k jejich re-
alizaci.

Záštitu nad konferencí převzala místopředsed-
kyně senátu Lenka Gajdůšková a účast zvažuje 
i předseda senátu Milan Štěch.

KONFERENCE

Etika v podnikání 
a ve společnosti 2012

SE BLÍŽÍ!

Nenechte si tuto jedinečnou akci ujít! 

Více na www.rotary2240.org

Za organizátory – Zdeněk Michálek, RC Ostrava
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Tehdy tomu svou iniciativou přispěli bývalý guvernér vlastně 
i „našeho“ distriktu 1920 Rudi Buchmeiser, člen rakouského RC 
Rohrbach, společně s Otou Veselým z RC Českého Krumlova, 

v roce 2005/06 guvernérem našeho Rotary D2240. Od té doby se ke 
krásnému podzimnímu výletu do pohraničních hor vydávají rotariáni 
každoročně a vytvářejí tak velmi hodnotnou tradici.

Bylo tomu tak i letos 8. září, kdy se ve velmi příjemném horském 
hotelu Berggasthof Dreisessel setkalo téměř 60 rotariánů a jejich rodin-
ných příslušníků. Z českých klubů byly zastoupeny České Budějovice 
(PDG Martin Timr), Písek, Plzeň (PDG Dobroslav Zeman), Tábor, 
Trutnov a Třebíč (PDG František Ryneš), z rakouských Linz-Altstadt, 
Linz-Urfahr, Rohrbach a Urfahr. (Z Německa nepřijel letos bohužel 
nikdo, i když jde o naše již tradiční „Dreiländertreffen“.) Ovšem byly 
zastoupeny i velmi vzdálené země a to díky mladým studentům, kteří 
tráví tento školní rok v Rakousku, resp. v Česku výměnou za naši 
mládež: byli s námi pohromadě za Rakousko Avalon Andrews z Nového 
Zélandu a Andres Barbeito z Argentiny, za Českou republiku Martha 
Cofones z Portugalska a Juliana Dugue z Floridy. A jak se jim v našich 
horách líbilo! K tomu ovšem přispělo i nádherné počasí pozdního léta: 

slunečno, teplo, vzdušno, s neuvěřitelnou viditelností hluboko do Čech 
i do Bavorska a Rakouska... co víc si na horách přát?

Za organizační zajištění je třeba poděkovat především Daliboru 
Truhlářovi, členovi RC Linz-Altstadt a předsedovi rakouské sekce 
mezidistriktního výboru pro naši vzájemnou spolupráci s Rakouskem 
(LA A-CZ-SK). Ten také všechny účastníky ještě před velmi chutným 
obědem srdečně přivítal a předal pak slovo jednak Martinu Saitlovi 
z Třebíče, předsedovi české sekce tohoto LA, jednak Thomasi Mitter-
lehnerovi, letošnímu prezidentovi RC Rohrbach. Všichni připomněli 
velký společenský význam těchto přátelských setkání pro vzájemné 
porozumění mezi národy.

A hned nato vstoupil do dveří restaurace Theo van den Bosch 
z RC Rohrbach s přepravkou, plnou krabic s tulipánovými cibulkami: 
tentokrát byly určeny jako pozornost účastníkům našeho setkání. Jinak 
jde ovšem o velmi zajímavý projekt jeho klubu ZASAĎTE NADĚJI!, 
který cibulky prodává a penězi z výnosu z tohoto prodeje fi nancuje své 
charitativní projekty. Snad i dobrá inspirace pro některý z našich Rotary 
klubů! ■

Cibulky tulipánů udělají radost nejen 
těm, kteří je vysadí, ale i těm, kteří 
potřebují sociální pomoc. 

ZASAĎTE NADĚJI! 
ZAZNĚLO NA 
TŘÍSTOLIČNÍKU

TEXT A FOTO: DOBROSLAV ZEMAN, PDG, RC PLZEŇ

Ani se nechce věřit, že je tomu už 14 let, co se poprvé 
setkali naši rotariáni se svými přáteli z Rakouska 
a Německa na Třístoličníku, na jednom z nejkrásnějších 
míst Šumavy, kde se hranice těchto tří států setkávají. 

Výměnné studentky z Portugalska a Floridy

Thomas Mitterleher, prezident RC Rohrbach (vlevo) a Dalibor 
Truhlář, RC Linz Altstadt
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VŠICHNI JSOU TU SUPER!

TEXT: MAREK HÁNDL ROTEX / FOTO: KATKA PLATKOVÁ ROTEX

Druhý zářijový víkend hostilo malebné slovenské městečko Strečno již tra-
dičně první orientation meeting inboundů. Letos máme v našem distriktu 
opět studenty z USA, Kanady, Mexika, Brazílie, Kolumbie, Taiwanu a Ja-
ponska. Někteří zde již strávili měsíc, někteří pouze pár dnů, všem se však 
v Česku i na Slovensku moc líbí a užívají si svůj výměnný pobyt. Právě ve 
Strečně se konečně všichni poprvé potkali a užili si pěkný a poučný víkend.

Před slavnostním zahájením - předseda distriktního výboru Výměny mládeže Ivan Lamoš (v pozadí 
vpravo) představuje distriktnímu guvernérovi Sašovi Turkovičovi některé studenty

Rotexáci připravují seznamovací aktivity Ledy se lámou… před dvěma hodinami se ještě neznali

DISTRIKTNÍ 
AKTIVITY
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Nejprve byli studenti lehce zakřiknutí, 
ale ledy se prolomily již v pátek večer, 
kdy byly pro inboundy připraveny 

seznamovací hry a soutěže. Studenti byli také 
rozděleni do týmů, ve kterých budou po celý 
rok soutěžit. Všechny velmi překvapilo, když 
při představování týmů zazpívala jedna stu-
dentka z USA slovenský hit „Žijeme len raz“. 

V sobotu studenty již nečekala pouze 
zábava. Hned ráno byl pro ně připraven jazy-
kový test. Studenti si však vedli velmi dobře 
a někteří dokonce napsali v rámci testu i pří-
běhy ze svého života v Česku a na Slovensku. 
„Do školy musím pěšky, protože tatínek potře-
buje auto na cestu do práce.“ napsal Mason 
(USA) po třech týdnech života v Praze. 

Studenti si také museli vyslechnout 
pravidla výměny, podle kterých se musí celý 
rok řídit, mnoho rad na zvládnutí kulturního 
šoku a shlédnout prezentaci, o akcích, které 
je během celého výměnného pobytu čekají. 
Členové Rotexu, kteří se starali o program bě-
hem celého víkendu, předvedli scénky o životě 
v Česku a na Slovensku. Studenti sami potom 
interaktivní formou ztvárnili situace, které by 
během jejich výměny nastat neměly (drogy, 
alkohol atd.) a také způsob, jak se těchto věcí 
vyvarovat. Dokonce i rotariáni a mnozí distrikt-
ní funkcionáři občas se zájmem přihlíželi, jak 
studenti během aktivit navazují přátelství na 
celý život. Alexis (Mexiko) říká: „Bylo úžasné 
potkat se s tolika studenty z různých zemí 
a skamarádit se s nimi. Všichni jsou tu super!“

V sobotu odpoledne studenti navštívili 
historický hrad Strečno. Nebyla to však pouze 
strohá prohlídka. Pro studenty byly nachys-
tány atrakce od dravých ptáků přes střelbu 
z historických zbraní až po hudební předsta-
vení v hradní kapli. Drakovi (USA) se hrad 
Strečno moc líbil: „Nejlepší bylo představení 
letů dravých ptáků. Viděli jsme sokoly, jestřá-
by a dokonce i orla. Bylo to super!“ 

Po návratu z hradu studenti ve 
skupinách spolu s členy distriktního výboru 
mládeže a Rotexáky diskutovali o důležitých 
otázkách, jako jsou víza, pojištění a problé-
my, se kterými se doposud setkali. Poté měli 
možnost využít hotelového bazénu a večer už 
je čekala pouze zábava v podobě diskotéky. 

Během celého víkendu samozřejmě 
studenti probírali své zbrusu nové zážitky 
z českých a slovenských škol, hostitelských 
rodin a výletů. Chelsea (USA) říká: „V Česku se 
mi moc líbí, bydlím ve Znojmě a je tam krásně. 
Škola je super, jen jsem zmatená z toho, že mám 
každou vyučovací hodinu v jiné třídě.“ Když 
jsem se jí zeptal, co je v Česku jiného, okamžitě 
mi odpověděla: „Je tu úplně odlišné jídlo. Ještě 
jsem si úplně nezvykla, ale nejraději mám 
trdelník.“ Alexis, který žije na Slovensku v Pieš-
ťanech, zase říká: „Miluji bryndzové halušky!“

V neděli ráno byl orientation meeting 
slavnostně ukončen a studenti se plni nových 
zážitků vraceli do svých nových domovů 
v Česku i na Slovensku. Výměnný rok pro ně 
tedy začíná velmi nadějně a jistě si ho nadále 
budou užívat tak, jako dosud. ■

Studenti se rozdělili do týmů, ve kterých byli kolektivně hodnoceni např. co se znalosti 
jazyka a disciplíny týká

Většina činností uváděla studenty v neutuchající nadšení

Hrad Strečno byl dobyt!
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Zkraje minulého roku pozval Dana Nicholsona jeden jeho přítel na 
pravidelnou schůzku svého Rotary klubu. Dan je majitelem jedné 
účetní fi rmy v Seattlu a nadšeným profesionálním uživatelem 

internetu. Pátral po smysluplnějších vztazích ke své obci, byl však 
skeptický. 

„Podle mého mínění byl Rotary klub skupinou starších lidí 
a myslel jsem si, že bych měl při kontaktu s nimi problémy,“ vzpomíná 
si 31letý Dan. Jeho přítel jej však ujišťoval, že klub má zájem o přijí-
mání mladších členů, takže na schůzku klubu s ním šel – a nyní je už 
jeho členem. 

První bod získal asi před deseti lety Rotary klub Seattle, známý 
jako „Seattle č.4“: to proto, že byl ve společenství Rotary vůbec čtvrtým 
nejstarším. Vzal si za cíl snížit průměrný věk svých členů a to jako 
vhodný nástroj k plánování své budoucnosti. Narazil ovšem na stejný 
problém, který trápí i mnoho jiných klubů: generace vynikajících ve-
doucích pracovníků dosáhla věku, který začíná být obtížnou překážkou 
při předávání řídících pozic. Klub sice vzkvétal se solidními fi nancemi, 
s rozmanitými aktivitami v oblasti služeb a pomocí a s přednáškami, 
které měly stejnou úroveň jako v elitních podnikatelských kruzích. 
Ovšem někteří jeho členové sledovali své stárnoucí kolegy a kladli si 
otázku, kdo z nich povede klub v budoucnosti. 

Pro vůbec největší Rotary klub na světě s jeho více než 600 členy 
to nebyla jednoduchá rada, aby získal za své nové členy mladší osoby. 
Jako jeden z nejvlivnějších profesních klubů v oblasti Puget Sound byl 
klub Seattle č.4 znám nejen exkluzivitou své členské základny, ale i svý-
mi příspěvky pro potřeby obce. Aby však zajistil své přežití, rozhodl se, 
že je přece jen třeba otevřít své dveře mladším úspěšným lidem. Od konce 
roku 2003 proto přivítal mezi svými členy 56 nových osob, mladších než 
40 let. Zpráva o tom, jak si tento význačný klub vychovává další generaci 
svých nových vedoucích činitelů, nabízí i řadu úspěšných rad. 

Rozhodujícím inspirátorem v úsilí o získání mladších členů byl 
Ralph Munro, který se stal členem klubu již v roce 1977 a který působil 
jako státní sekretář ve Washingtonu po 21 let. Říká: „Porozhlédněte se 
po svém městě, projděte se po městském hřbitově a čtěte, co je napsáno 
na náhrobcích: V Seattlu byly velmi významné kluby „Moose“ a „Elks“, 
ovšem všichni jejich členové již zemřeli. Náš klub však byl vždy plný 

života. V roce 2001 jsme měli asi 700 členů – avšak podíval jsem se na 
jejich průměrný věk.“

Ralph Munro, který v roce 2002/03 zastával funkci prezidenta 
klubu, uvedl, že přestože byly na seznamu jeho členů skutečně prestižní 
osobnosti, daleko důležitější bylo, kdo na schůzkách klubu chyběl. 
Mladší generace se tedy v Seattlu měla stát hnací silou klubu, ovšem 
byla v něm zastoupena jen spoře.

„Podíváme-li se zpět do 50. a 60. let, bylo v celém státě jen asi 
15 až 20 milionářských rodin. Dnes jsou však v Seattlu stovky a stovky 
milionářů ve věku pod 40 let, kteří založili nové společnosti a byli 
úspěšní. Nejlepší mezi nimi byl Microsoft. Podívejme se tedy kolem 
sebe a zeptejme se: kdo z nich je členem našeho klubu? 

Odpověď zní: nikdo. Klub přijímal za své členy pouze výkonné 
ředitele a majitele fi rem, starší než 40 let. To však teď už nefunguje“, 
říká Munro, „nemůžete čekat, až se stanou prezidenty svých vlastních 
společností. Jsou až příliš zaměstnáni – a neměli-li žádnou předchozí 
vazbu na Rotary, nemají dostatek důvodů k tomu, aby se do našeho 
společenství zapojili.“

Ve spolupráci s několika dalšími usiloval o změnu v přístupu klubu 
při získávání nových členů ve snaze získat mladší a cílevědomé řídící 
pracovníky. „V této otázce jsme se dostali do docela pěkného sporu“, 
připomíná si Munro a uvádí, že většina členů neznala odrazující údaje 
týkající se členské základny a neuvědomovali si, kam příští roky směřují. 

Někteří se obávali, že snaha o získání mladších členů by 
zkompromitovala standardy klubu. Měli by mladší členové dostatek 
fi nančních prostředků, aby se mohli stát členy klubu? Budou mít při 
svých rodinách a pracovních povinnostech dost času pro klub? Byli by 
schopni se k čemukoliv odpovědně zavázat?

Ovšem demografi cké údaje mluvily hlasitěji než jejich obavy. 
Prvním krokem bylo zahájení programu nazvaného „Vedoucí síly 
zítřka“ právě v roce, kdy byl Munro prezidentem klubu. Šel až tak 
daleko, že se zabýval nejen získáváním nových členů, ale i překážkami, 
stojícími v cestě mladším lidem. Klub vyhlásil na příštích pět let nové 
stanovy, podle nichž ti, kteří byli mladší než 35 let, platili nižší členské 
příspěvky. Namísto toho, že se členství v klubu omezovalo vždy pouze 
na jednu osobu za příslušný podnikatelský subjekt, vyhodnocoval klub 

UČME SE OD ZKUŠENÝCH
Mladí rotariáni v Seattlu působící v řídících funkcích mají požehnání svých mentorů

TEXT: KATE NOLAN / FOTO: JOHN KEATLEY
Z ANGLIČTINY PŘELOŽIL DOBROSLAV ZEMAN, PDG

NOVÉ 
GENERACE

TOM BETTS 
38 let v Rotary

NICOLE NAZZARO
5 let v Rotary

VIRGINIA KIRN  
5 let v Rotary
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JEAN SEIDLER THOMPSON
9 let v Rotary

RALPH MUNRO
35 let v Rotary

DAN NICHOLSON  
1 rok v Rotary

STŘÍDÁNÍ GENERACÍ JE PŘIROZENÉ I V ROTARY KLUBECH

Zásady nazvané 
„Young Rotary Leaders“
a zpracované RC Seattle 
jsou určeny pro seminář 

max.100 členů ve věku do 35 let, 
zaměřených na vedoucí a řídící 

funkce v oblasti podnikání, 
vzdělávání, správních orgánů 

a neziskových organizací, které 
jejich zaměstnavatel podporuje. 

Více na: www.clubrunner.ca/
Data/5030/2728/HTML/157325//

FullPacket_NewMember_App.pdf
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kandidáty podle toho, jaký mají potenciál v oblasti vedení a řízení. Po 
pěti letech klub očekával, že se mladší členové s platnými kritérii pro 
získání členství v klubu vyrovnají.

A tak postupně přicházeli do klubu Seattle č.4 mladší členové 
a – podle Munroa – odpor proti nim v rámci klubu slábnul, když začali 
přejímat i aktivní role. Jednou z prvních byla Jean Seidler Thompso-
nová, advokátka, která se zapojila do služeb obci, aby využila svého 
právního vzdělání na fakultě v Notre Dame. Před devíti roky a poté, co 
si vyzkoušela několik jiných podnikatelských fi rem, se stala ve svých 
30 letech členkou klubu. Rozhodujícím faktorem bylo pro ni rotariánské 
úsilí konat obecné dobro. „A protože jsme globálním společenstvím, 
zajímají se mladí lidé i o služby a pomoci v mezinárodním měřítku,“ 
říká Thompsonová a dodává, že Rotary je ideální volbou pro zásadové 
mladé profesionály.

Vzpomíná si, že tehdy, když se poprvé dostavila na rotariánský 
meeting, viděla mnoho šedivých hlav a přála si, aby větší účast měli 
právě mladší členové. Později našla další spolupracovnici ve své snaze 
o zřízení a rozvoj rodícího se programu pro mladé vedoucí síly. 32letá 
Virginia Kernová, náborová pracovnice, se stala členkou Rotary v roce 
2007 poté, co dokončila vysokoškolské studium v oboru organizačního 
rozvoje a toužila po uplatnění svých znalostí.

Její první otázka zněla: „Kde jsou všichni mí staří členové?“ 
Očekávala, že budou její náměty ignorovat, ale místo toho ji odkázali 
na Thompsonovou. Oběma pak vedení klubu napomáhalo při založení 
výboru zvaného „Young Rotary Leaders“ (YRL), který se stal rozhodu-
jící silou, spojující mladší členy klubu a napomáhající jim, jak se stát 
rotariánem. 

Obě tyto ženy pozvaly všechny členy klubu mladší než 40 let, 
aby se do aktivit jejich výboru nazvaného „Sdružení mladých rotari-
ánů“ zapojili. Začali se scházet po práci na pár pěkných hodin – až se 
členové hlavního výboru klubu od jednoho sympatického staršího člena 
dozvěděli, že je několik rotariánů patrně opustí v důsledku aktivit jejich 
„drinking committee“. To poslední, co tato nová skupina potřebovala, 
bylo získání své image. Jak vypráví Kirnová, začal se tento výbor schá-
zet v zasedačkách a konzumaci nápojů přeložili až po skončení zasedání 
– a to podle návrhu Nicole Nazzaro, autorky ze Seattlu, která se stala 
členkou klubu v roce 2007. Tento výbor vyhlásil také svou zásadu, že 
bude „pozitivně ovlivňovat životnost a dlouhověkost svého RC Seattle 
č.4 tím, že bude podporovat získávání a udržení mladých rotariánů.“

„Zaměřili jsme se na služby a pomoci“, říká Nazarrová, „aby 
byly naše projekty viditelnější a aby se o nich hovořilo při každém 
našem meetingu. V klubu jsme se tak také prosadili.“

To také navazovalo na další prioritu YRL: jejich integraci 
mezi výše postavené členy klubu. Výbor založil tradici tím, že začal 
pořádat pravidelná přátelská setkání, při nichž mohou zkušení rotariáni 
pohovořit s mladšími členy a vysvětlit jim nejdůležitější rotariánské 
aktivity: prezentaci významných mezinárodních projektů, příležitosti 
pro uplatnění řídících schopností, celodistriktní projekty či události, 
napomáhající k vytváření vzájemných kontaktů a probouzející zájem 
mladých členů. Ve skupinách se mohli také účastnit společného výletu 
na plachetnici některého ze členů-seniorů, což jen napomáhá vytváření 
mezigenerační solidarity. Sám Munro byl nedávno ve svém domě hosti-
telem 30členné skupiny, která si u něho opékala lososa. Při té příležitos-
ti proběhl seminář ke klubovému projektu PolioPlus, který tehdy sám 
řídil. A výsledek? Někteří z mladých členů se již přihlásili k účasti na 
jeho příští cestě do východní Afriky.

Tom Betts, zástupce vedoucí komise pro členskou základnu, 
byl požádán, aby pohovořil na zasedání komise YRL, což bylo velmi 
kladně přijato. Betts se začal zajímat o mladé rotariány v době, když byl 
předsedou klasifi kační komise, která posuzuje každého nově navržené-
ho člena. 

„Jsem rotariánem už 38 let, ale dosud jsem nikdy neviděl skupinu 
členů, která by byla tak motivovaná někam vyrazit a něco pozitivního 
vykonat“, říká Betts. Upozorňuje na novou snahu o získání mladých 
členů, mezi něž patří i vítězové ceny„40 Under 40“, každoročně udělo-
vané místní podnikatelskou publikací. Skupina se také podílela na řadě 
projektů s mladým aktivním duchem, včetně půl-maratónu „Mercer 
Island“, zaměřeného na získání potřebných fi nančních prostředků.

Jednou z předností této mezigenerační solidarity je, že se členové 
klubu různých generačních skupin poznávají a důvěřují jeden druhému, 
což přivádí do výborů klubu mladší členy. Někteří z nich se dokonce 
stávají za Bettsovy pomoci jejich předsedou nebo dokonce členem 
hlavního výboru klubu. 

NOVÉ 
GENERACE

V Seattlu dnes žijí stovky milionářů ve věku do 
40 let, kteří založili své nové společnosti a jsou 

v nich úspěšní. Musíme se však rozhlédnout kolem 
sebe a zeptat se: jsou už členy našeho klubu?



19

Tato zkušenost byla dobrým učitelem pro celý klub, který objevil 
různé strategie právě uplatněním mladších členů a prohloubením vztahů 
mezi všemi členy klubu. Do funkcí má být navrhováno současně více 
mladších členů, aby se naučili táhnout za provaz společně. A aby se také 
zabránilo jakémukoliv pokušení posílat mladé členy ke stolu „tamtěch 
dětí“. Klub v Seattlu dokazuje, že mladí členové se jen zhodnocují tím, že 
se zapojují do důležitých aktivit. Například z 10 členů výboru pro pětileté 
strategické plánování jsou dva mladí. Kirn rovněž doporučuje, aby byli 
vedoucí funkcionáři informováni o návrzích mladších členů na zlepšení, ve 
snaze poskytnout jim svou radu. Ale to všechno se má dít co nejpřirozeněji.

Klub Seattle č.4 ovšem není jediný, který se snaží získat a udržet 
si mladší členy. Stejný cíl mají i jiné kluby v zemi. Např. RC Foothill 
Communities, Upland v Kalifornii a RC South Metro Minneapolis 
Evenings v Minnesotě založili mladí rotariáni a to jako jakýsi most mezi 
kluby Rotaract a Rotary. Obdobně jako klub v Seattlu upravují členské 
příspěvky tak, aby odpovídaly fi nančním možnostem mladších členů, 
zatímco se využívá jejich angažovanosti ve prospěch obce.

Stejně jako Munro a Betts jsou v RC Seattle i další zkušení 
rotariáni, kteří se snaží získávat mladší členy, což chápou jako cestu 
k zajištění budoucnosti pro Rotary.

„Nejde o to, aby to zase byl Rotary klub jako klub mého táty. 
Ten si myslí, že by měl být stejný jako před padesáti roky, ale takový už 
nemůže být a přežít,“ říká Betts a dodává, že přes pokrok, kterého RC 
Seattle č.4 dosáhl, je v něm třeba provést institucionální změny, protože 
se stále počítá s tím, že jeho členy jsou pouze majitelé, společníci nebo 
nejvyšší funkcionáři podniků. „Po dosažení určitého věku musí převzít 
plnou odpovědnost i naši mladší členové. A pokud by to nedokázali, 
musíme najít způsob, jak si je udržet.“ 

V RC Seattle č.4 se generace sjednotily ve své víře, že jejich vý-
bor YRL je a také bude rozhodujícím faktorem pro přežití klubu. „Když 
se kolem sebe rozhlédnu, vidím dobrou budoucnost našeho klubu,“, říká 
Thompson, kterému bude v lednu čtyřicet. 

POMOC PŘI PRŮZKUMU POSKYTLA NICOLE NAZARRO.
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NOVÉ 
GENERACE

Tak charakterizoval svou první návštěvu 
Plzně už v roce 2009 jeden z našich 
nových rotariánských přátel, prof. dr. 

Chris G. de Koster z Holandska. Od té doby 
k nám přijel už poněkolikáté, vždy se svou 
milou manželkou Bernardijn, případně i s do-
spívající dcerou Alexandrou. Do jejich rodiny 
ovšem patří ještě dva synové – Alphonse and 
Michael. 

Naposledy k nám přijeli manželé Chris 
a Bernadijn letos v létě cestou z Varšavy 
(dávají přednost cestování vlakem) a do Plzně 
dorazili večerním rychlíkem 20. července, aby 
tu strávili další jeden týden – natolik se jim 
Plzeň a celé západní Čechy zalíbily, o Praze 
ani nemluvě. 

Ovšem i město, kde de Kosterovi žijí – 
Hoorn – je starobylé, s řadou historických bu-
dov; městská práva mu byla udělena již v roce 
1357. Hoorn leží při pobřeží bývalého tzv. 
Jižního moře (dnešního Markermeer), severně 
od Amsterodamu, kam Chris denně vlakem 
dojíždí a to jako vedoucí katedry chemie na 
tamní univerzitě. 

Můžeš zmínit nějaký významný projekt, který 
se vašemu klubu vydařil?
 „V našem městě jsou tři Rotary kluby. 
Ten náš, který se ofi ciálně jmenuje RC De 
Eenhorn, je z nich nejmladší a každý týden se 
scházíme ve známé budově De Waag z roku 
1609 na starém tržišti. V roce 2011 jsme 
uspořádali fund-raisingovou večeři, spojenou 

s představením u nás velmi oblíbeného muzi-
kálu „Je Anne“ (připomínající deník tragicky 
proslulé Anny Frankové). Získali jsme tak 
15,000 €, jichž jsme využili pro naše klubové 
charitativní projekty. 

Kdy jsi přijel do naší země poprvé?
Poprvé jsme k vám přijeli autem v létě 2009 
přes Rozvadov a po půldruhé hodině jízdy 
krásnou krajinou jsme dorazili do Plzně, kde 

jsme strávili dva krásné týdny. Autem jsme 
se pak porozhlédli po západních Čechách 
a několikrát jsme vyrazili vlakem do Prahy. 
Moc hezky jsme si toho užili, lidé jsou u vás 
přátelští a vždy rádi pomohou a poradí. 
V Plzni se nám líbí její historické památky, 
moc rádi máme českou stravu a samozřejmě 
i výborné pivo. 

A Tvůj kontakt na plzeňské rotariány?
V rámci našeho prvního pobytu v Plzni jsme 
se obrátili na tehdejšího prezidenta klubu 
Tomáše Holuba, který pro nás svolal speciální 
setkání s jeho členy. Jak je pro Rotary typické, 
mělo tohle setkání přátelskou a otevřenou 
atmosféru, velmi živou debatu jsme vedli o ži-
votě i o práci v České republice v porovnání 
s Holandskem. Přítomen byl také PDG Dobra 
Zeman, s nímž jsme projednali možnost 
uspořádat Inter-Country Meeting obou našich 
Rotary klubů – Plzeň a De Eenhoorn. A tak 
hned po návratu jsme začali takové setkání 
připravovat. 

Tento Inter-Country Meeting se pak 
uskutečnil v Plzni na jaře 2012, přesně ve 
dnech 19. až 22. dubna, a to nejen pro členy 
našeho klubu, ale i pro 18 našich nových 
společných přátel z Francie – členů RC 
Châteaubriant, D.1510. Nás přijelo do Plzně 
jedenáct a strávili jsme u vás tři nádherné dny, 
naplněné výlety a českou pohostinností. Pro 
všechny to byla láska na první pohled. Společ-
ně s Bernardijn jsem k vám proto znovu přijel 
i letos v červenci. Mé návštěvy u vás rozšířily 
i mé profesní horizonty a tak mám zájem najít 
vhodného partnera na České Akademii Věd 
pro jeden společný projekt, chystaný v rámci 
Evropské unie.“ ■

V Plzni je možné obdivovat nejen památky, ale i výtvarně upravené parkové lavičky, 
každoroční letní projekt RC Plzeň-Beseda

Manželé Chris a Bernardijn de Koster na obědě v pražské restauraci u Schnellů 

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED
PŘIPRAVIL: DOBROSLAV ZEMAN, PDG
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For more than 20 years, Rotarians and their friends have worked 
tirelessly to keep our promise to the world’s children to eradicate 
polio. We’re almost there, but as in any race, the last mile is the 

hardest.
When Rotary began the fi ght to end polio in 1985, there were over 

350,000 cases annually and 125 countries were polio-endemic. Since 
then, polio cases have been reduced by 99% and only three countries 
remain where transmission of the wild poliovirus has never been stopped.

On 17 November – to honor those who strive to reach the historic 
goal of eradicating a human disease for only the second time in history 
– my wife, Marga, and I will join Rotarians in the Tucson, Arizona, area 
to raise money for Rotary’s PolioPlus Program at El Tour de Tucson. 
It’s one of the top U.S. cycling events, and it attracts more than 9,000 
cyclists a year.

Cycling is one of my passions, and it will be especially rewarding 
for me to be doing something I so enjoy in support of a goal all of us 
in Rotary are so committed to: a polio-free world. You can follow my 
fundraising and training progress on my Facebook and Twitter pages.

During this year’s El Tour de Tucson, Marga and I intend to raise 
$111,000 to help protect the world’s children from this paralyzing dis-
ease. That’s one thousand dollars for every mile in the 111-mile course.

We need your help to reach our goal. Rotarians can contribute to 
my ride by logging on to Member Access, which will give you the option 
to contribute to GS Hewko – Ride to End Polio. You will receive full re- 
cognition points for your contribution, which may be made in any amount. 
For friends of Rotary, you also can help through my Crowdrise page.
Together, let’s End Polio Now.
BY RI GENERAL SECRETARY JOHN HEWKO 
PHOTO: ROTARY IMAGES/MONIKA LOZINSKA

RIDE TO END POLIO

SEE MORE: WWW.CROWDRISE.COM/JOHNHEWKO/
FUNDRAISER/JOHNHEWKO1

CONTRIBUTE: WWW.ROTARY.ORG/EN/CONTRIBUTE/
PAGES/RIDEFAULT.ASPX

EL TOUR DE TUCSON
a charity bike ride, is sponsored by University 
Medical Center in Tucson, Arizona, USA. 
Cyclists can ride 109, 79, 66, or 40 miles. 
Rotary Club of Tucson member Matt Blair 
designed jerseys and riding shorts embla- 
zoned with the Rotary emblem and End Polio 
Now; the Rotary Club of Marana set up an aid 
station to provide water, snacks, and portable 
toilets for all riders; and photographer Gary 
Rumack, of the Rotary Club of Rincon 
(Tucson), documented the event. In 2010, 
cyclists from 16 clubs in Arizona, Mexico, and California brought in 
$35,000. District 5500, which organized the Rotarians‘ participation, 
is inviting riders to join the 2012 tour. ■

Interest fellowships active in our district:
IFSR – scouting
Zdeněk Michalek – RC Ostrava

ITFR – tennis in CZ
Petr Hosek – RC Cheb / Eger

ITFR – tennis in SR
Francis Vindt – RC Košice-Country

IGFR – golf
Jan Hlavac – RC Prague City

RFCS – cycling
John Ritter – RC Jičín

IFFR – aviation
Otakar Veselý, PDG – RC Czech Krumlov

IYFR – sailing
Jan Chalupa – RC Ostrava

See more: www.rotary.org/fellowships
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Orientation Meeting – Strečno
On the last weekend in September, the Youth Exchange District Committee organized a traditional Orientation Meet-
ing at Strečno for foreign high school students, returning at the end of summer vacations to their Czech and Slovak host 
families and clubs. During this Rotary Year, Czech and Slovak RCs host 45 foreign high school students: 31 of them will 
spend the school year in 13 Slovak Rotary Clubs and 14 students will be received by 11 Czech clubs. Most Czech clubs 
take one student each, while the Slovak clubs usually host three students each, and RC Martin will host four students. 
Most of the students, 20, have arrived from the United States; ten students are from Brazil, eight from Mexico, and two 
students each hail from Colombia, Canada and Taiwan. One student came from Japan. Our District’s clubs have dis-
patched 54 children abroad. Most of them, 53, went to the United States, ten to Brazil, eight to Mexico, three students to 
each Colombia and Canada, two students to Taiwan and one to Japan. As evidenced by the picture from a trip to Strečno 
Castle, the atmosphere of the meeting was excellent. (Text AND PHOTO: SKJ)
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KARLOVY VARY CHALLENGE WAS A SUCCESS
Scout jamboree is an exceptional event, whose 
preparation starts several months in advance, 
while a time for fi nal assessment comes several 
months after the fact. In summer last year, a 22nd 
World Jamboree was held in Sweden. It was an 
unforgettable life experience for more than 40,000 
boy and girl scouts younger than 18 years, as well 

as older organizers from 150 countries around the 
world. In June 2010 RC Karlovy Vary called on 
all clubs of our District to provide sponsorship 
support to the participation of our scouts. Ten RCs 
answered the call and supported the participation 
of 280 members of JUNÁK and 32 young SLO-
VAK SCOUTS with a donation of 247,000 CZK. 

The life of our contingent was made remarkably 
easier also thanks to RC Ostrava, which leased 
a Škoda Scout from a Swedish car dealer on the 
site. Our thanks go to all those who support scout-
ing in our District. 
IVO SLAVÍČEK, 
SCOUTING ROTARIAN

PLANT HOPE, RESOUNDED ON TŘÍSTOLIČNÍK
Every fi rst September weekend for 14 years 
now, Czech, Austrian and German Rotarians 
have met on the summit of Mt Třístoličník 
(Dreisesselberg) on the common border of the 
three states. This time more than 60 Rotarians 
arrived, or rather walked from a parking lot in 
the valley below, on the scene. Thanks to the 

high school students spending this school year 
in Austria and the Czech Republic as members 
of the YSE program, some countries far away 
were represented, including New Zealand, Ar-
gentina, Portugal and the United States. Theo 
van den Bosch of RC Rohrbach appeared at the 
restaurant gate with a crate full of tulip bulbs. 

This time they were gifts to the participants of 
our meeting. Otherwise tulip bulbs are a tradi-
tional part of RC Rohrbach’s project, PLANT 
HOPE! The club uses the proceeds from their 
sale for its charity projects. 
DOBROSLAV ZEMAN, PDG, 
RC PLZEŇ

UNUSUAL VIOLINS AND GUITARS 
Were built by ten teenagers from nine 
countries at a summer workshop organized 
by RC Cheb/Eger at the ISŠ violinmakers’ 
school. At fi rst it seemed that the workshop 
is meant only to outline their instruction 
plan and introduce them to the instrument-
building process, with miniature models 
presented them as souvenirs, but then it 
was decided that everyone tests the rigours 

of the luthier’s craft. Incredibly, all course 
participants, coached by seasoned instruc-
tors, eventually proved able to build a 
violin or guitar from semi products within 
two weeks’ time and to actually play them 
before the RC at the fi nal meeting. It was 
exciting to watch the young people do 
something they have never done before, 
and it was incredible to hear the girls sing 

while they work. They brought their crea-
tive efforts home with certifi cates of origin 
and we are sure they will serve as a lasting 
memory from a unique trade school as well 
as the splendid time spent with new friends 
in Cheb. 

PAVEL ŠEBESTA, 
RC CHEB/EGER

CREATIVE WORKSHOPS FOR MENTALLY HANDICAPPED PUPILS
During six months (September 2011 – 
February 2012) of Rotary year 2011/12 RCs 
Martin (Slovakia) and Lorelei (Germany) 
implemented a joint project on behalf of 
students of Special Primary School for 

the Mentally Handicapped in Martin. The 
clubs again pooled their resources, this time 
amounting to 5,400 euros. The objective 
was to provide two special classrooms – a 
pottery workshop and a weaving shop. Both 

workshops today assist in the instruction of 
children with mental and multiple handi-
caps. 
FOR RC MARTIN: DUŠAN MEŠKO, 
PETER FILIP, MILAN NOVOTNÝ

ONE DROP, TWO DROPS, A SEA FOR ZLÍN CHILDREN
Rotary Club Zlín cooperates on a long-term 
basis with the Burešov Children’s Centre 
in Zlín. The organization provides compre-
hensive care for children from one to three 
years of age, and possibly also until six years, 
who need health or social care, have been 
committed to institutional care, or those with 
health handicaps and children in diffi cult 
life situations. In 2012 they spent a second 
holiday by the seaside, on the sandy beaches 

of Lignano, Italy. The international project is 
jointly organized by four Rotary Clubs – RC 
Zlín from the Czech Republic, RC Lignano 
Sabbiadoro-Tagliamento and RC Udine Nord 
in Italy, and Austria’s RC Kitzbuehl; fi nancial 
assistance was channelled also to District 
2060. In August, 20 children accompanied by 
20 adults again visited the Lignano beaches 
and we have succeeded in engaging one foster 
family in order to better meet the current ob-

jectives of targeted care for Czech children at 
risk. I have joined in many charitable projects. 
Gifts and cash are handed out, and yes, we 
know how to help. But in actual fact, children 
want and need you. They want us to stay with 
them, talk to them and be theirs. Every week 
of happiness counts. 

MARTINA DLABAJOVÁ, 
RC ZLÍN

MOSQUITO SCREENS SAVE LIVES
Rotary Club Ostrava International and 
nonprofi t humanitarian organization Interna-
tional Humanity have helped to save hundreds 
of lives from deadly malaria in South East 
Africa. In the course of August’s medical 
mission 360 families in eastern Zambia and 
southern Malawi received large mosquito 
nets, each of which can protect three children 
against mosquitoes. This humanitarian dona-
tion will protect more than 1,000 children and 
the preventative investment will additionally 
help save the costs of diagnostics and patient 

treatment due to a lower number of malaria 
victims. Poor families live in clay cottages 
with thatched roofs and lack any protection 
against insects. Children sleep on the fl oor 
and often three siblings share one blanket. 
Repellents, insecticides and mosquito nets 
in the windows are completely beyond their 
fi nancial reach. If the gift from advanced 
Europe is used locally to its full effect, even a 
relatively modest sum will help many people 
without fi nancial means. 
PROFESSOR RASTISLAV MAĎAR, Ph.D.

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

ROTARY GOOD NEWS 
5/2012

Translation: Libor Trejdl 

Editorial Board: 
+420 776 540 656
goodnews@rotary2240.org
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Připomeňme si dobrou práci naší Nadace
PŘEKLAD: PETR J. PAJAS, PDG

V červenci jsem popsal cíle, které si 
Nadace Rotary stanovila pro rok 
2012–13. V srpnu jsem vysvětloval, 

že i když je důležité stanovit si cíle, nelze jich 
dosáhnout bez plánu. 

Mnoho klubů a distriktů již určitě vy-
startovalo za svými cíli s plánem v ruce. Těm 
srdečně blahopřeji. Ale moje téměř padesáti-
letá zkušenost s tím, jak funguje Rotary, mi 
napovídá, že je mnohem více těch, co teprve 
teď své plány dávají dohromady. A těm bych 
rád nabídl pár myšlenek.

Každý klub by měl věnovat své setkání 
připomínce toho, co je dobré na činnosti 
naší Nadace. Třeba se může jednat o zprávu 
o nedávném projektu – matching grantu – 

podpořeném Nadací, o skupinové studijní 
výměně – GSE – nebo o profesním školení či 
o projevu některého účastníka mírových studií 
Rotary – Rotary Peace Fellow – případně 
vysokoškolského učitele vyslaného Rotary 
– Ambassadorial Scholar. Možná se někdo 
z rotariánů vašeho klubu nebo distriktu podílel 
na Národním imunizačním dni a mohl se tak 
bezprostředně účastnit vymýcení viru dětské 
obrny v rámci programu „End Polio Now“.

A když už ukazujete, jak naše Nadace 
působí na celosvětové úrovni, je důležité 
požádat i o osobní nebo fi nanční příspěvek. 
Co takhle pohovořit o místním projektu 
Nadace? Aby každý člen nějak přispěl! Nebo 
aby přispěli i ti, kdo členy klubu ještě nejsou? 

Taky lze nabídnout příležitost získat odznak 
partnerů Paula Harrise – PHF, nebo dokonce 
odznak významného dárce Nadaci – Major 
Donor Pin, či člena společnosti dárců majetku 
– the Bequest Society!? Možná, že vaše 
setkání věnované Nadaci bude tak úspěšné, 
že se někdo nechá inspirovat k členství ve 
společnosti těch nejvýznamnějších dárců –the 
Arch C. Klumph Society.

Požaduji od každého rotariána udělat 
alespoň něco, a co je ještě důležitější – po-
vzbuzovat i ostatní k tomu, aby něco udělali. 

Svět potřebuje Rotary, ale Rotary po-
třebuje podobně smýšlející lidi, kteří se k nám 
připojí v našem pokračujícím úsilí přinášet 
dobro světu - Doing Good in the World. ■

K PRINCIPŮM 
NADACE ROTARY

Wilfrid J. Wilkinson, předseda 
Rady zmocněnců Nadace Rotary

Nový prístup k službe zameranej na 
odborné stáže a školenia 
PREKLAD: IVAN BELAN, PDG

V roku 2013 budú mať všetky dištrikty 
možnosť podporiť tímy participujúce 
na odborných školeniach (vocational 

training teams –VTT) vďaka grantom Nadácie 
Rotary. Tieto tímy rotariánskych a nerotari-
ánskych špecialistov vycestujú do zahraničia, 
aby naplnili humanitnú misiu a to buď tým, že 
budú školiť miestnych odborníkov v konkrét-
nej sfére pôsobnosti, alebo sami zvýšia svoju 
odbornosť v určitej oblasti. 

Tímy VTT, rovnako ako výmeny 
skupín odborníkov (Group Study Exchan-
ges – GSE), možno fi nancovať z dištrikt-
ných grantov, pri ktorých sa nevyžaduje 
presné vymedzenie účelu použitia. Dištrikty 
6200 a 9600 využívajú dištriktné granty na 
realizáciu výmen tímov VTT zaoberajúcich 
sa dopadom ropných havárií na životné pro-

stredie. Tímy VTT je tiež možné fi nancovať 
z globálnych grantov.

Niektoré dištrikty vyjadrili sklamanie 
z toho, že Nadácia Rotary už viac nebude pod-
porovať program GSE. Mnohé dištrikty však 
mali problém s nájdením takých odborníkov, 
ktorí spĺňali požiadavky programu, preto bola 
nadácia každý rok nútená udeľovať desiatky 
výnimiek z pravidiel výmeny GSE. V súlade 
s Programom vízie do budúcnosti však budú 
dištrikty aj naďalej môcť fi nancovať takéto 
výmeny prostredníctvom dištriktných grantov 
a vyhľadávať si partnerov na účasť v progra-
me vo fóre District Grant VTT Partner Forum 
na LinkedIn.

Na rozdiel od programu GSE sa na 
tímy VTT nevzťahujú žiadne obmedzenia 
týkajúce sa veku účastníkov a dĺžky odbornej 

stáže. Členovia tímov VTT tiež budú mať 
príležitosť vyskúšať si to, čo mnohí účastníci 
GSE požadovali – preverenie svojich znalostí 
priamo v praxi, čo má z odborného hľadis-
ka trvalejší efekt. V rámci Nadácie Rotary 
položil program GSE základy podporovania 
odborného vzdelávania; tento záväzok voči 
vzdelávaniu sa prostredníctvom tímov VTT 
povýši na novú, oveľa dynamickejšiu úroveň.

Apelujem na všetky dištrikty, aby po 
spustení Programu vízie do budúcnosti 1. júla 
podporili humanitnú službu, o ktorú sa možno 
zaslúžiť aj prostredníctvom tímov VTT. Ne-
znamená to však, že vaša nadácia už nepodporí 
program GSE. Tieto výmeny bude možné 
fi nancovať aj naďalej, ale už z prostriedkov pri-
delených dištriktu, a iba vtedy, keď dištriktný 
výbor posúdi danú výmenu ako zmysluplnú. ■
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Rotary klub Cheb/Eger uspořádal od 
roku 1997 svůj již druhý letní kemp 
mládeže. Tentokrát jsme se rozhodli, 

že hlavní náplní bude workshop v Houslařské 
škole ISŠ v Chebu, protože výroba především 
strunných hudebních nástrojů má na Cheb-
sku několik set let starou tradici. Hlavním 
střediskem této umělecké výroby bylo 20 km 
vzdálené městečko Luby, kde měla továrna 
n.p. Cremona, dnes Strunal a.s., i odbornou 
nástrojářskou školu. Protože jí hrozil zánik, 
byla před pěti lety přemístěna do Chebu a za-
členěna do Integrované střední školy.

Prostřednictvím workshopu jsme chtěli 
s touto školou seznámit mladé lidi z jiných 
zemí, kteří mají vztah k hudbě. Počáteční nedů-
věra k osudu takto zaměřeného kempu, jakou 
otevřeně vyjadřovali někteří rotariánští činov-
níci, se vytratila, když se nám přihlásilo deset 
zájemců ve věku 16–18 let z celého světa. Do 
Chebu přijeli studenti Lucy Irvine z Belgie, 
Zornitsa Kovacheva z Bulharska, Reelle Lelle 
z Estonska, Maja Bačić z Chorvatska, slečna 
Amit Avni a pan Elad Buchris z Izraele, Emilia 
Drozdowska z Polska, Blaš Mikl ze Slovinska 
a nejdelší cestu vážili Ben Hsu z Taiwanu 
a Anderson Tablas z Kalifornie v USA.

NETRADIČNÍ 
HOUSLE A KYTARY

PAVEL ŠEBESTA, RC CHEB/EGER

Rotary klub Cheb/Eger uspořádal od roku 1997 svůj již druhý letní kemp mládeže 

V pátek 13. července se účastníci kempu rozloučili s naším RC. Při tom si převzali 
certifi káty a předvedli své nástroje. Na snímku se svými instruktory Bartákem (vlevo) 
a Gubranem (vpravo) z Houslařské školy ISŠ v Chebu, uprostřed vzadu s houslařem 
Klečkou stojí YEO služba mládeži Štěpán de Wolf

Počáteční rozpaky nad rozloženými částmi houslí vystřídalo nadšení, 
že je možné z nich vyrobit vlastní nástroj

SLUŽBA 
OBCI
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Původní záměr, že budou ve škole 
pouze seznámeni se způsobem výuky a s po-
stupem výroby strunných hudebních nástrojů, 
se ale změnil, když se v přihláškách objevilo 
přání takový nástroj získat. Nejprve to vypa-
dalo, že dostanou na památku miniaturní mo-
del, ale nakonec bylo rozhodnuto, ať si každý 
vyzkouší, co taková práce obnáší. Naši tábor-
níci tak dostali možnost v rámci letního kurzu 
postavit pod vedením zkušených instruktorů 
z připravených polotovarů housle nebo kytaru. 
Od 30. června do 13. července 2012 jich šest 
pracovalo pod odborným vedením houslařů 
Antonína Bartáka a Václava Klečky a čtyři 
u mistra kytaráře Štěpána Gubrana. Každý 

dostal klubové tričko a pracovní zástěru, které 
mu zůstaly jako suvenýr. Je až neuvěřitelné, 
že všichni účastníci kurzu dokázali za dva 
týdny svůj nástroj postavit a při závěrečném 
setkání s celým Rotary klubem na něj i zahrát. 
Svůj výrobek s certifi kátem si odvezli do 
svých domovů a jsme si jisti, že jim bude tr-
valou upomínkou nejen na návštěvu ojedinělé 
odborné školy, ale také na krásné dny v Chebu 
a na nové přátele. Bylo krásné sledovat tyto 
mladé lidi při práci, kterou nikdy nedělali, 
a bylo úžasné, že děvčata si při ní zpívala. 

Protože cílem setkání není jen práce, 
ale i poznávání hostitelské země, měli naši 

mladí přátelé každý den připravený doprovod-
ný program. Odpoledne po práci si postupně 
prohlédli Cheb s jedinou císařskou falcí 
v našich zemích, Františkovy Lázně, Karlovy 
Vary v době fi lmového festivalu, národní pří-
rodní rezervace Soos a Kladskou, hrnčířskou 
dílnu, motýlí dům a další zajímavá místa 
v blízkém okolí. O víkendu jsme jim při dvou 
celodenních výletech ukázali Prahu a zámek 
Bečov s románským relikviářem sv. Maura. 
Samozřejmě nechyběly ani družné chvíle při 
kytaře s opékáním a rožněním, nebo koupání 
ve františkolázeňském Aquaforu. Na zahájení 
a na závěr kempu se konalo družné setkání 
s celým klubem a účastníky kempu přijal na 
radnici také starosta města. Při každodenním 
dorozumívání v angličtině nám byli velice 
platnými pomocníky naši studenti, kteří se 
chystají jako vyslanci RC Cheb/Eger do kem-
pů či na výměnu do ciziny. 

Potěšilo nás zjištění, že mladí lidé ne-
jsou všichni zkažení tzv. moderním způsobem 
života. Nikomu z nich za tu dobu nechyběla 
televize a nezaznamenali jsme ani žádné 
výstřelky v chování. Jistě to bylo dáno hlavně 
tím, že všichni bydleli v rodinách rotariánů 
a stále jsme se jim věnovali, aniž by měli 
pocit, že je hlídáme. Podle vyjádření všech 
účastníků byl tento kemp s netradiční náplní 
velmi úspěšný a zcela jistě splnil své poslání. 
I z jejich následné komunikace na facebooku 
se dá poznat, že mezi nimi trvají kamarádské 
vztahy a na kemp v Chebu rádi vzpomínají.

Velký dík patří hlavním organizátorům 
kempu, což byli YEO služba mládeži Štěpán 
de Wolf a nový prezident klubu Jiří Pátek, 
který je zároveň vedoucím Houslařské školy 
ISŠ. Ocenění zaslouží také šest chebských 
rotariánů, v jejichž rodinách byli účastníci 
ubytovaní, a všichni, kdo se jakýmkoliv způ-
sobem přičinili o zdárný průběh celé akce. ■

Slovinec Blaš Mikl ukázal, že na svůj nástroj hrát umí a nedělal ho zbytečně

Každý hotový nástroj je uvnitř opatřen 
vignetou výrobce. Toto je kytara Elada 
Buchrise z Izraele. Velice soustředěný Taiwanec Ben Hsu při začišťování houslového korpusu
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SLUŽBA 
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V rotariánskom roku 2011/12 v priebehu 
šiestich mesiacov (september 2011 až 
február 2012) zrealizovali spoločný 

projekt pre žiakov Špeciálnej základnej školy 
v Martine s mentálnym postihnutím. Cieľ 
projektu bolo vybudovanie dvoch špeciálnych 
učební – keramickej dielne a tkáčskej dielne. 
Tieto dve dielne dnes slúžia k rozvoju žiakov 
s mentálnym a viacnásobným postihnutím 
(napríklad rečovým, telesným, sluchovým, 
zrakovým postihnutím a autizmom). Uvedené 
Rotary kluby tak napomohli vytvoreniu 
prostredia, ktoré je bezpečné, podnecujúce, 
vytvára možnosti a predpoklady pre rozvoj 
manuálnych zručností žiakov uvedenej školy. 
Súčasne ich podporuje v ich tvorivosti, pred-
stavivosti.

Počas realizácie projektu boli okrem 
dodávateľov základných zariadení vybratí aj 
dodávatelia vhodných materiálov do obidvoch 
dielní. Súčasťou projektu bola príslušná úpra-
va priestorov, zaškolenie personálu na prácu 
s hlinou a na prácu na tkáčskych krosnách. 
Zaujímavosťou keramickej dielne je jej plná 
funkčnosť. Po vytvarovaní výrobkov z hliny 
sa tieto vypaľujú v špeciálnej vypaľovacej 
peci, následne sa rôznofarebne glazurujú 
a opätovne vypaľujú.

Na uvedených tvorivých pracoviskách 
žiaci pracujú veľmi radi, o čom svedčia viace-
ré výrobky z hliny z keramickej dielne i nie-
koľko metrov kobercov natkaných v tkáčskej 
dielni vybavenej dvomi tkáčskymi krosnami. 
Slávnostné otvorenie obidvoch dielní sa 
uskutočnilo počas partnerskej návštevy rotari-
ánskych priateľov z RC Loreley v RC Martin 
v júli 2012. ■

TVORIVÉ DIELNE PRE ŽIAKOV 
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
Rotary klub Martin 
a Rotary klub 
Loreley (Nemecko) 
opätovne 
združili fi nančné 
prostriedky 
vo výške 5 400 € 
TEXT: DUŠAN MEŠKO, PETER FILIP, 
MILAN NOVOTNÝ, RC MARTIN 
/ FOTO: MILAN NOVOTNÝ

Práca žiakov v tkáčskej dielni

Práca žiakov s hlinou

Slávnostné otvorenie špeciálnych dielní
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Rotary klub Zlín v rámci svých různoro-
dých aktivit již od poloviny devade-
sátých let spolupracuje s Dětským 

centrem Burešov ve Zlíně, které poskytuje 
komplexní péči dětem od 1 do 3 let, případ-
ně starším, maximálně však do 6 let, které 
ji potřebují ze zdravotních nebo sociálních 
důvodů, s nařízenou ústavní výchovou, se 
zdravotním postižením nebo dětem z rodin, 
které jsou ve svízelné životní situaci. Tuto 
aktivitu započala naše dnes už čestná členka 
Olinka Tesařová, které patří velký dík.

Kromě samozřejmé fi nanční pomoci je 
pro děti důležitá osobní angažovanost členů 
a členek Rotary klubu v průběhu celého roku, 
ať už při organizaci aktivit pro děti, při výle-
tech na lodi na Baťově kanálu či při vyjížď-
kách na koních na jedné ze zlínských farem. 
Čas, který „tety a strýcové“ z Rotary věnují 
klientům Dětského centra, přispívá k pozná-
vání světa kolem nich a také ke zlepšení jejich 
psychického stavu. 

Před třemi lety náš Rotary klub napad-
lo, že mnohé z dětí patrně nikdy nebudou mít 
možnost poznat slanou vodu, možná se nikdy, 
ani jako děti, nevykoupou v moři. Realizovat 
takto náročnou myšlenku by se nám nepoda-
řilo bez přímé pomoci našich rotariánských 
přátel z italského klubu Lignano Sabbiadoro 
-Tagliamento. Zdejší přímořské letovisko je 
dobře známé i v české kotlině, ale už méně 
známé je to, že díky jeho 11kilometrovým 
písečným plážím je Hemingway nazýval 
italskou Floridou. 

Tyto písečné pláže se staly cílem našich 
malých výletníků poprvé v roce 2011. Finan-
cování projektu při výjezdu 16 dětí a 16 do-
spělých do letoviska vzdáleného 800 km od 
Zlína nebylo tenkrát jednoduché, ale díky 
osobnímu nadšení členů RC Zlín a RC Ligna-
no Sabbiadoro jsme nakonec dokázali pokrýt 

celou cestu, pobyt i nějaké ty radosti pro děti 
navíc. 

V roce 2012 se uskutečnil už druhý 
ročník tohoto pobytu u moře. Dnes je projekt 
s názvem „Jedna kapka, dvě kapky, moře 
pro děti ze Zlína“ mezinárodním projektem 
čtyř klubů: českého RC Zlín, italských RC 
Lignano Sabbiadoro - Tagliamento a RC 
Udine Nord a rakouského RC Kitzbuehl, 
fi nanční pomoc poskytnul i distrikt 2060. 
Letos v srpnu tak vycestovalo 20 dětí a 20 
dospělých jako doprovod opět na lignanské 
pláže a podařilo se nám do projektu zapojit 
také jednu pěstounskou rodinu, abychom ještě 
lépe naplnili současné cíle péče o ohrožené 
děti v České republice.

Význam tohoto pobytu pro děti doklá-
dají výstižně slova z dopisu ředitele Dětského 
centra Zlín MUDr. Sýkory, který náš RC před 
pár dny obdržel:

Vážený pane prezidente, všem členům 
Rotary klubu Zlín patří velký dík za to, že děti 
Dětského centra Zlín mohly prožít nádherný 
týden plný pohody a slunce. Dětský smích 
a štěstí v jejich očích je odměnou pro nás 
všechny, kteří každodenně pečujeme o děti, 
kterým zatím život ukazoval ty stinnější strán-
ky. Týden naplněný koupáním, sluněním a ob-
jevováním nových her ve vlnách, byl zážitek, 
na který děti vzpomínají ještě v zimě. Vodní 
hrátky jsou pro každého získáváním a objevo-
váním nových obratností a zkušeností. Nelze 
opomenout i zdravotní aspekt, vliv pobytu 
ve středomořském klimatu působí pozitivně 
i na posílení imunity a zdravé děti = šťastné 
děti. Ještě jednou velké poděkování od všech 
malých turistů posílají všichni z Burešova.

A já, jménem malých turistů a jménem 
svým, děkuji za každou rotariánskou kapku 

do našeho velkého moře služeb pro potřebné. 
Děkuji také personálu, profesionálnímu i 
dobrovolnému, který se snaží naplnit poslání 
výchovy dětí, ve kterém jiní zklamali.

Přála bych Vám všem zažít ty chvilky, 
kdy děti z Domova poprvé uvidí ten „obrov-
ský bazén, který nikde nekončí…“ 

Ty oči, kterýma najednou probleskne 
důvěra, že tahle teta nás opravdu nechce 
v moři utopit, ani opařit horkou vodou, ani 
zbít, jak to dělali „rodiče“...

Ten radostný úsměv až po pár dnech 
u dítěte, které se zatím moc nesmálo…

Ta první souvislá věta autistického 
pětiletého chlapečka, který předtím žádnou 
větu pořádně nedal dohromady: „Teto, a zítra 
půjdeme spolu plavat?“ 

První slova tříleté holčičky, která zatím 
po týrání „rodiči“ vydávala jen jakési nejasné 
zvuky...

Zažila jsem hodně charitativních 
akcí. Rozdávají se dárky a peníze, umíme 
to, dokážeme pomoci. Ale tady o to vlastně 
ani tolik nejde: ty děti chtějí a potřebují nás. 
Abychom s nimi zůstali, povídali si s nimi 
a byli jejich. Ptají se, kdy zase přijdeme, a kdy 
zase půjdeme do moře a kdy budeme s nimi. 
Vždycky už budu cítit, jak musím jemně uvol-
nit sevření jejich rukou, abych vůbec mohla 
odejít. Cítím se přitom trochu jako zrádce, 
který přišel pomoci, ale vlastně jen vzbudil 
plané naděje a zase rychle zmizel. Dřív jsem 
se bála návštěv v Domově právě proto, že 
jsem věděla, že stejně budu muset zmizet 
a že ty materiální věci nijak nevyváží prostou 
a upřímnou touhu po sdílení a blízkosti. Dnes 
už vím, že dokážeme pro tyto děti zorgani-
zovat nezapomenutelnou dovolenou. A celý 
týden štěstí se počítá. ■

JEDNA KAPKA, DVĚ KAPKY, MOŘE 
PRO DĚTI 
ZE ZLÍNA
Všichni dospělí byli dětmi, ale 
málokdo si na to pamatuje. 
Antoine de Saint Exupery 
– Malý princ

TEXT: MARTINA DLABAJOVÁ, RC ZLÍN
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Vlani pred koncom školského roka vyvr-
cholil najúspešnejší projekt Rotary klubu 
Levice, ktorý je v našom dištrikte najmladším 
klubom svetového spoločenstva rotariánov. 
Viacúrovňový projekt PREČO NEPOD-
PORUJEM DROGY, ktorého ste autorom, 
smeroval do preventívnej protidrogovej očisty 
žiakov základných a stredných škôl v okrese 
Levice. Prečo vznikol a ako ho hodnotíte Vy 
sám?
Ako prezident Rotary klubu Levice, ktorý 
doviedol klub k vstupu do spoločenstva 
ROTARY INTERNATIONAL aj ako lekár 
ministerstva vnútra zároveň, som hľadal 
tému, ktorá bude najlepším výrazom skutoč-
ného posolstva Rotary hnutia na celom svete: 
pomôcť tam, kde treba, slúžiť užitočnej veci. 
Viem, ako mladých ohrozujú drogy, ako 
ťažko sa oslobodzujú od týchto nebezpeč-
ných závislostí, ktoré číhajú prakticky všade. 
Preto som okolo seba sústredil tím ochotných 
ľudí a nadšených profesionálov a spoločne 
sme dokázali urobiť veľkú vec: preventív-
ne protidrogovo očistiť takmer 850 žiakov 
základných a stredných škôl okresu Levice. 
Veľkou mierou k tomu pomohli špecialistky 
z odboru prevencie drogových závislostí 
Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
v Nitre, odborníci na túto tému z Ústavu na 
výkon trestu odňatia slobody v Želiezov-

ciach aj nadšenci z občianskeho združenia 
Slovensko bez drog. Sériou kontaktových 
prednášok zameraných na protidrogovú pre-
venciu, otázky represie a vplyvu návykových 
látok na mladý organizmus sme vytvorili 
kompaktný celok pre protidrogovú výcho-
vu na úrovni zvládnutia témy žiakmi ZŠ 
a stredných škôl. Ohlasy na prednášky boli 
veľmi priaznivé. Projektu pomohla aj veľká 
literárna a výtvarná protidrogová súťaž, ktorá 
prebiehala na stránkach regionálneho týž-
denníka POHRONIE. Mladí ľudia z okresu 
Levice do nej zaslali veľmi podnetné dielka, 
viaceré na úrovni úprimnej spovede a snahy 
dostať sa z područia drogy. Víťazi si prevzali 
ceny pred koncom školského roka za prítom-
nosti primátora mesta Štefana Mišáka, jeho 
zástupkyne Beáty Vrábelovej, predstaviteľov 
spoluorganizátorov a čelných zástupcov 
Rotary dištriktu Česko – Slovensko.

Vzápätí po tejto prvej etape projektu Rotary 
klub Levice inicioval aj školenie pedagógov.
Áno, hľadali sme riešenie, aby sme snahu 
o minimalizáciu ohrozenia žiakov návyko-
vými látkami posunuli aj ďalej. Preto sme 
v spolupráci so psychológmi a Krajskou 
školskou správou pripravili aj školenie peda-
gógov okresu Levice, ktorí sú za protidrogovú 
prevenciu v jednotlivých školách zodpovední. 

Verím, že táto myšlienka sa nestratí a v živote 
bude prakticky fungovať.

Tento rok Rotary klub Levice pripravuje 
pokračovanie projektu. Obmenili sa žiaci 
škôl a pribúdajú stále nové informácie, ktoré 
treba mladým kvalifi kovane a zaujímavo 
posunúť.
Presne z týchto dôvodov ideme do ďalšej 
etapy projektu. Je síce pravda, že táto práca 
si vyžaduje nasadenie, čas, vytrvalosť aj 
nadšenie, ale táto téma je natoľko horúca, že 
sa nikto z dospelej populácie nemôže cítiť 
nezainteresovaný. Tobôž nie predstavitelia 
organizácií, ktoré si dávajú do vienka službu 
mladým. A Rotary takou organizáciou je. 
Preto pokračujeme so všetkým, čo k projektu 
patrí. Novými stretnutiami, novými pred-
náškami, novou súťažou a školením učiteľov. 
Tvorivý tím ROTARY a jeho spoluorgani-
zátorov: Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru Nitra, Ústavu pre výkon trestu odňatia 
slobody Želiezovce, a regionálneho týžden-
níka POHRONIE sa už na prácu s mladými 
teší.

V medzinárodnom roku aktívneho starnutia 
a medzigeneračnej solidarity ste do činnosti 
levického Rotary klubu vniesli aj myšlienku 
pomoci starším ľuďom, ohrozeným Alzhei- 

ÚSPEŠNÝ PROTIDROGOVÝ 
PROJEKT POKRAČUJE

TEXT: OĽGA PREKOPOVÁ

V Európskom 
roku aktívneho 
starnutia chceme 
pomôcť aj ľuďom 
ohrozeným 
Alzheimerovou 
chorobou

SLUŽBA 
OBCI

S CHARTERPREZIDENTOM ROTARY KLUBU LEVICE LADISLAVOM VALACHOM

Autorka protidrogového plagátu: Markéta Paráková, IX.C, ZŠ Saratovská 85, Levice
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merovou chorobou. O akú formu aktivít 
pôjde?
Predovšetkým vychádzame z potreby začleniť 
starších ľudí, najmä tých, ktorí predtým aktívne 
pôsobili vo verejnom živote, do záujmových 
skupín a hľadať pre nich činnosti zodpove-
dajúce tréningom mozgu a mysle, aby si čo 
najdlhšie zachovali duševnú sviežosť a záujem 
o každú malú radosť v živote. To je veľmi 
podstatné a je to aj účinný štít pred nástrahami 
starnutia. Preto sme hľadali živé, zaujímavé 
a nenáročné formy, ako sa tejto otázke venovať 
a pomôcť ľuďom. Verím, že sme našli skvelého 
partnera – Evu Bajanovú z Tekovskej knižnice 
v Leviciach a Nadácie Memory, ktorá sa ako 
prvá na Slovensku inštitucionálne zaoberá 
prácou so staršími ľuďmi v zmysle ich aktív-
neho starnutia a tým aj blokovania šancí na 
rozvinutie Alzheimerovej choroby. So sériou 
aktivít a cvičení začneme spoločne v októbri, 
viac informácií prinesie POHRONIE, ktoré je 
mediálnym partnerom tejto iniciatívy. ■

Gratulácia (sprava) L. Valacha, charter-prezidenta RC Levice, Š. Mišáka, primátora 
Levíc a T. Langa, bývalého guvernéra dištriktu 2240 Česká republika a Slovenská 
republika, vedúcemu krúžku PALETKA pri ZŠ s MŠ v Jure n. Hronom J. Horniakovi (prvý 
vpravo) za absolútne víťazstvo vo výtvarnej protidrogovej súťaži. Foto: (ré)

Rotary klub Ostrava International společně s neziskovou 
humanitární organizací International Humanity přispěl 
významným způsobem k záchraně stovek lidských životů 

před smrtelnou malárii v jihovýchodní Africe. V průběhu srpnové 
lékařské mise obdrželo 360 rodin ve východní Zambii a v jižním 
Malawi velkou moskytiéru, přičemž každá z nich umožní ochranu 
před komáry (přenašeči) pro tři děti. Celkově tento humanitární dar 
ochrání více než tisíc dětí a navíc investice do prevence ušetří fi nan-
ce na diagnostiku a léčbu této nebezpečné nemoci poklesem počtu 
pacientů. I dnes, v 21. 
století, patří malárie k nej-
větším zabijákům, ročně 
si vyžádá 1-3 miliony 
obětí, zejména z řad ma-
lých dětí. Chudé rodiny 
žijí v hliněných domech 
se slaměnou střechou 
bez jakékoliv ochrany 
před hmyzem, dětí spí na 
podlaze a o jednu deku 
se musí podělit často 
i 3 sourozenci. Repelen-
ty, insekticidy, ochranné 
sítě na okna či dveře jsou 
úplně mimo jejich fi nanč-
ní možnosti. Když jedno 
z dětí dostane vysokou 
horečku, rodiče se s ním 
často nedokážou dostavit 
včas do nemocnice a dítě 
podlehne mozkové formě 

tropické malárie. Tomu však darované moskytiéry ze spontánní sbír-
ky členů Rotary klub Ostrava International již u šťastných příjemců 
pomoci zabrání. Hlad, malnutrice, parazitární nákazy a mnoho dal-
ších infekčních i neinfekčních nemocí pořád trápí chudé země afric-
kého kontinentu a způsobují obrovské množství zejména nevinných 
dětských obětí. Tak zlý osud si však ani jedno z nich nezaslouží. 
Pokud se dar z vyspělé Evropy využije na místě v plné výši, dokáže 
i relativně malý obnos fi nancí pomoci mnoha lidem bez prostředků. 
I malá podpora jim dokáže značně ulevit od těžkého každodenního 

boje o přežití. Pro nás 
Evropany je mnohokrát 
až záhadou, jak to v těch 
drastických podmínkách 
vůbec zvládnou. Vedle 
zdravotnické pomoci je 
nejlepší formou podpory 
místních obyvatel inves-
tice do vzdělání, rozvoje 
zručností a udržitel-
ného rozvoje místních 
komunit. Tím se stanou 
natrvalo soběstačnými 
a nezávislými od vnější 
pomoci, postaví se na 
vlastní nohy, s hrdostí 
uživí svou rodinu a sou-
časně pozvednou úroveň 
své vesnice, komunity, 
kmene i celé země. 
DOC. MUDR. RASTISLAV 
MAĎAR, Ph.D.

ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ MOSKYTIÉRY 
PRO CHUDÉ OBYVATELE 
JIHOVÝCHODNÍ AFRIKY
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Začiatkom augusta 2011 som odletela 
na ročný výmenný pobyt do USA, štát 
Pennsylvánia. V ten deň sa nezmenilo 

len časové pásmo, ale aj celý môj život. Po 
príchode na letisko ma už čakala prvá hosťov-
ská rodina a counsellor s manželkou. Počas 
cesty do nového domu som sa dozvedela 
zaujímavé informácie o meste York, o práci 
mojich rodičov a o záujmoch päťročnej sestry. 
Prvé dni som si začala uvedomovať veľké roz-
diely medzi britskou a americkou angličtinou. 
Američania rozprávajú odlišným akcentom 
a oveľa rýchlejšie, ako som bola zvyknutá na 
hodinách angličtiny na Slovensku. 

Veľkým prekvapením bolo, že Rotary 
klub v Yorku mal vyše 311 členov. Bolo 
veľmi ťažké pamätať si ich všetkých, ale boli 
priateľskí a veľmi ich zaujímalo, z kadiaľ 
pochádzam. Stretávali sme sa raz do mesiaca 
počas obeda. Môj counselor počas celého 
pobytu v USA udržiaval so mnou pravidelný 
kontakt. Bol mi oporou v každej situácii. 

Po dvoch týždňoch som začala 
navštevovať York Suburban High School. 
Americké školy sú oveľa väčšie, prísnejšie 
a modernejšie. Moja škola mala vlastnú 
plaváreň, divadlo a rôzne športové ihriská. 
Zaujímavou skutočnosťou bolo, že väčšina 
študentov po skončení školy zostala a zapájala 
sa do rôznych krúžkov, ktoré boli organizova-
né školou. Ja som sa prihlásila na divadelný 
krúžok, lyžiarsky a dievčenský lacrosse. Škola 
každý deň začínala o 8:00 a končila až o 15:00 
poobede. Na školách neexistujú triedy. Každý 
študent má iný rozvrh, podľa vlastného 

výberu predmetov s určitým počtom kreditu, 
ktorý musia dosiahnuť. Profesori majú kabinet 
priamo v triede, preto keď som potrebovala 
pomôcť, vždy som vedela, kde ich nájsť. 
Učitelia boli veľmi priateľskí a ochotní. Avšak 
niekoľkokrát sa mi stalo, že kvôli krátkym 
päťminutovým prestávkam som meškala na 
hodiny, čo je v Amerike neprípustné. 

Po troch mesiacoch som si zvykla na 
pravidlá v škole, na americkú kultúru a jazyk. 
V polovici novembra som sa presťahovala 
k druhej rodine, s ktorou som nadviazala 
veľmi dobrý vzťah. Bývala som s 15- a 13- 
ročnými bratmi, pri ktorých som sa cítila ako 
staršia sestra. Zaujímavosťou bolo, že ich 
sestra Allison bola výmennou študentkou na 
Slovensku. Počas pobytu navštívila niekoľ-
kokrát moju rodinu v Banskej Bystrici. V ich 
dome som sa cítila ako doma. Rodičia ma 
vychovávali ako vlastnú dcéru. Vraví sa, že 
Vianočný čas pre výmenných študentov býva 
problematický, pre mňa to však neplatilo. 
Rodina ma zobrala do Minnesoty, kde som sa 
zoznámila s dalšími členmi rodiny. Nemala 
som pocit smútku, naopak bola som vďačná 
za šancu prežiť sviatky v odlišnej kultúre. 
Daľší výlet sme prežili vo Vermonte, kde som 
sa po prvýkrát v mojom živote učila snowbor-
dovať. Počas zimy som strávila takmer každý 
deň na svahu s kamarátkou zo školy. 

Na jar som sa opäť presťahovala do no-
vej rodiny. S maminou sme vychádzali veľmi 
dobre, nakoľko pochádza zo Švédska, takže 
rozumela skoro všetkým európskym zvykom. 
Mali 15-ročnú dcéru, s ktorou som navštevo-
vala tú istú školu. Začala som hrávať lacrosse, 
čo sa považuje za veľmi starý americký šport, 
ktorý som si veľmi obľúbila. Škola skončila 

na začiatku júna. Voľný čas som strávila s ka-
marátmi a rodinou. V júli som sa zúčastnila 
31 dňového výletu okolo Ameriky. Spoznala 
som nových 96 výmenných študentov a videla 
som miesta, o ktorých sa mi ani nesnívalo. 
Najviac sa mi páčilo v Kalifornii, v Arizone 
(Grand Canyon) a v Texase. 

Po 364 dňoch nastal čas návratu na 
Slovensko. Odchádzala som s pocitom, že 
to bol síce najťažší rok v mojom živote, ale 
aj ten najlepší. Získala som nové skúsenosti 
a zmenila som pohľad na život. Ďakujem Ro-
tary klubu Banská Bystrica a Dištriktu 2240 
za túto príležitosť. 
MILENA KOVÁČOVÁ

NAJŤAŽŠÍ, ALE AJ TEN NAJLEPŠÍ 
ROK MÔJHO ŽIVOTA

Druha hostovska rodina (Chris a Emily Clark)

Grand Canyon a slovenská vlajka

Ja po tréningu vo Starbucks s lacrosse 
uniformou

SLUŽBA 
OBCI
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TÁBOR PRO HENDIKEPOVANÉ DĚTI
Patří pod názvem STRUŽIELKA mezi nejstarší projekty v rámci Distri-
ku 2240. Za duchovního otce této myšlenky můžeme považovat dnes již 
doyena klubu Jaroslava Černého. Týdenní tábor hendikepovaných dětí 
z Ostravska a Kysúc pořádají Múzická škola v Ostravě-Mariánských 
Horách s RC Ostrava a Žilina. Největším a dlouholetým sponzorem 
projektu je Plzeňský Prazdroj, který poskytnul jen na letošní ročník 
částku 212 tisíc korun. Každý ročník akce má vždy nějaký podtitul, 
který určuje, kam budou aktivity děti v daném ročníku směřovány. 
Téma pro tento ročník bylo „10 vět, které změní svět.“ Neuvěřitelného 
už 19. ročníku (!) se účastnilo 48 dětí a 15 dospělých. Každoročně se 
v průběhu Stružieky děti účastní esteticky tematizovaných her zaměře-
ných na divadlo, tanec, hudbu, zpěv a výtvarný projev. Náplň pobytu 
dětí spočívá v oborových dílnách, výletech a doplňkových programech, 
během kterých se děti učí vzájemnému soužití a toleranci. Tábor je už 
tradičně zakončen společným představením improvizované hry za účasti 
rodinných příslušníků, rotariánů z Ostravy a Žiliny a sponzorů.

SOUSTŘEDĚNÍ MAJITELŮ VODÍCÍCH PSŮ
Podpora výcviku a užití slepeckých vodících psů je dalším z dlouhodo-
bých projektů RC Ostrava. Na přelomu května a června se v rekreač-
ním zařízení Beskydka ZO OS KOVO Třineckých železáren v Dolní 
Lomné konalo již podruhé pětidenní setkání majitelů vodících psů pro 
nevidomé a slabozraké. Jeho cílem bylo procvičit dovednosti vodících 
psů a vyřešit individuální problémy, které vycházejí z různých situací 
při soužití s vodícím psem. Mnoho problémů v chování psa je možno 
analyzovat a řešit prostřednictvím cvičitele jen ve skupině s dalšími 
účastníky. Kromě klasického výcviku psů v přírodě byl prováděn 
i výcvik v městském provozu pod dohledem Městské policie. Hlavní 
koordinátorkou soustředění byla nevidomá Pavla Čichoňová, která, 
ač studuje právnickou fakultu v Brně a zpěv v Praze, si najde čas pro 
pomoc ostatním. Soustředění se zúčastnilo 15 nevidomých se svými 
psy, 15 průvodců a 3 cvičitelé ze Školy vodících psů Martina Dvořáka 
v Brně. Soustředění se uskutečnilo díky podpoře Třineckých železáren, 
a.s. Součástí pobytu byly i výlety do nádherného prostředí CHKO Bes-
kydy a pohodové večery u živé hudby. ■

RC OSTRAVA VE SLUŽBĚ DRUHÝM
TEXT: JAROMÍR KRIŠICA, RC OSTRAVA

Jedním ze základních pilířů rotariánské činnosti je služba. Její konkrétní forma v jednotlivých 
oblastech je většinou dána lokálními potřebami, odhodláním, možnostmi i kreativitou členů 

klubu, kteří tím naplňují základní heslo Rotary „SERVICE ABOVE SELF“. Nahlédněme 
společně do tří stěžejních dlouhodobých aktivit Rotary klubu Ostrava.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Muškařské závody o putovní pohár Veterinární kliniky MVDr. Vítězslava 
Rašky, člena Rotary klubu Ostrava a Českého rybářského svazu, patří 
také k tradičním aktivitám klubu. Letošní IV. ročník se konal na řece 
Ostravici v první polovině června pod patronací Rotary klubu Ostrava. 
Na tříkilometrovém úseku řeky, na pomezí Ostravy a Vratimova, zápolilo 
v soutěžních sektorech 18 závodníků, na které dohlíželo 18 rozhodčích. 
Cílem závodu bylo na umělou návnadu-mušku s háčkem ulovit co největ-
ší množství ryb, u kterých se započítávala jejich délka. Celkový počet vy-
lovených ryb soutěžícími (většinou pstruh duhový a potoční) byl 270 kusů 
o celkové délce 104,2 m. Všechny byly po změření šetrně vypuštěny zpět 
do vody. Absolutním vítězem soutěže se stal MUDr. Jan Andrle. 
Závody sponzorsky podpořily: ČRS, Torrex – Chiesi, SG-VET s.r.o., 
A-VET s.r.o., Chirurgie Chromek s.r.o., Jaromír Mičulka, údržba vozo-
vek, HENDS PRODUCT, Karcher Ostrava, RC Ostrava, Echoton. Vý-
těžek byl rozdělen na podporu muškařící mládeže ČRS (14 000 Kč) a pro-
jektu slepeckých vodících psů (20 000 Kč), realizovaného RC Ostrava. 
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ZÁJMOVÁ 
SDRUŽENÍ

V létě minulého roku se uskutečnilo ve Švédsku 22. světové 
skautské jamboree, mimořádná událost, která se opakuje jednou 
za čtyři roky. Proto příprava začíná mnoho měsíců předem 

a konečné zhodnocení je možné udělat až s odstupem od události samot-
né. Už v červnu 2010 vyzval RC Karlovy Vary všechny kluby našeho 
distriktu ke sponzorské podpoře české i slovenské účasti. Odezva přišla 
v souhrnné částce 247 000 Kč. Podílely se na ní kluby RC Hradec 
Králové, RC Cheb, RC Karlovy Vary, RC Olomouc City, RC Ostra-
va, RC Praha, RC Praha City, RC Praha Classic, RC Prostějov, RC 
Zlín. Zvláštní dík patří RC Ostrava za zapůjčení vozidla Škoda – Scout 
od švédského dealera pro celou dobu konání jamboree. Provoz českého 
kontingentu tím byl výrazně usnadněn. Pro účastníky je pokaždé jam-
boree neopakovatelným zážitkem, srovnatelným snad jen s každoroč-
ně pořádaným Světovým kongresem Rotary International. Skautské 
jamboree ve Švédsku bylo setkáním více jak 40 tisíc skautů a skautek 
mladších 18 let a starších, v roli organizátorů, ze 150 zemí. Z České 
republiky se účastnilo 280 členů JUNÁKA, ze Slovenské republiky 
32 členů SLOVENSKÉHO SKAUTINGU. RC Karlovy Vary jako 
iniciátor „Karlovarské výzvy“ vyslovuje všem uvedeným Rotary 
klubům dík za aktivní podporu skautského hnutí v našem distriktu.
PETR BENEŠ – PREZIDENT RC KV 2011/2012
JIŘÍ HARASTEJ – PREZIDENT RC KV 2009/2010 
IVO SLAVÍČEK – SKAUTUJÍCÍ ROTARIÁN RC KV 

KARLOVARSKÁ VÝZVA 
BYLA ÚSPĚŠNÁ

Jen jedna ze skupin našeho kontingentu – účastníci jamboree za Karlovarský kraj

Na jamboree přijíždějí pokaždé i veteráni skautingu z různých 
koutů světa. Na obrázku (zleva): Jiří Vobrázek – Aqouš old 
skaut z Prahy, jeden z amerických skautů přezdívaný Popcorn 
a Kryštof Hyvnar – Kolumbus, vůdce střediska z Kopřivnice.
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Když v roce 1985 rotariáni zahájili boj 
proti dětské obrně, ročně se vysky-
tovalo přes 350 000 případů a ve sto 

padesáti zemích byla tato choroba endemická. 
Od té doby se její výskyt snížil o 99 procent 
a pouze ve třech zemích na světě nedošlo 
k zastavení přenosu viru dětské obrny.

Na počest těch, kteří usilují o naplně-
ní historického cíle vymýcení teprve druhé 
lidské choroby v dějinách světa, se dne 17. lis-
topadu se svou manželkou Margou připojíme 
k rotariánům v okolí arizonského Tucsonu 
pří organizování sbírky na podporu rotarián-
ského programu PolioPlus a pojedeme s nimi 
Tour de Tucson. Je to jedna z vrcholných 
amerických cyklistických událostí, které se 
každoročně účastní na devět tisíc cyklistů.

Cyklistika je jednu z mých vášní a bude 
mi velkou ctí přispět něčím, co mám rád k pod-
poře cíle, kterému jsme všichni v Rotary hlubo-
ce oddáni – myšlence světa bez dětské obrny. 
Jak si vedu v tréninku a při výběru příspěvků 
lze sledovat na mém webu a twitteru.

V průběhu letošní El Tour de Tucson 
s Margou chceme vybrat 111 000 dolarů na 
pomoc ochraně dětí světa proti této ničivé 
chorobě. To je tisíc dolarů za každou ze sto 
jedenácti mil naší jízdy.

Ke splnění úkolu potřebujeme vaši 
pomoc. Rotariáni mohou přispět tím, že se 
přihlásí ke členskému přístupu, kde naleznou 
podmínky příspěvků. Adresát je GS Hewko – 
Ride to End Polio. Za svůj příspěvek obdržíte 
plné body a přispět můžete jakoukoli částkou. 
Přátelé Rotary mohou pomoci také přes moji 
stránku Crowdrise. 

Společně skoncujme 
s dětskou obrnou – teď hned.

NA KOLE PROTI OBRNĚ

Rotariáni a jejich přátelé už více 
než dvacet let neúnavně usilu-
jí o splnění slibu, který tehdy 
dali dětem na celém světě, že 
dětská obrna bude poražena. 
Už jsme skoro na konci, ale jako 
v každém závodě je koncovka to 
nejtěžší. 

TEXT: JOHN HEWKO, GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ RI
PŘEKLAD: LIBOR TREJDL 
FOTO: ROTARY IMAGES/MONIKA LOZINSKA

VÍCE NA: WWW.CROWDRISE.COM/JOHNHEWKO/FUNDRAISER/JOHNHEWKO1
MOŽNOST PŘÍSPĚVKU: WWW.ROTARY.ORG/EN/CONTRIBUTE/PAGES/RIDEFAULT.ASPX

EL TOUR DE TUCSON
je charitativní cyklo-
jízda sponzorovaná 
University Medical 
Center v americkém 
státě Arizona. Cyklisté 
mohou jet 109, 79, 
66 nebo 40 mil. Člen 
RC Tucson Matt Blair 
navrhl trička a šortky 
s emblémem Rotary 
a projektu End Polio 
Now. RC Marana zřídil centrum pomoci, 
které poskytne vodu a přenosné toalety pro 
všechny jezdce a fotograf Gary Rumack z RC 
Rincon (Tucson) tuto událost dokumentu-
je. V roce 2010 cyklisté ze šestnácti klubů 
v Arizoně, Mexiku a Kalifornii vybrali celkem 
35 000 dolarů, letos (29. ročník) je cílem část-
ka rovných 200 000 dolarů. Účast rotariánů 
organizuje Distrikt 5500. ■
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Cílem seriálu letošních jízd se stala německá Riesa, město, kde sídlí Rotary klub Riesa 
Elbland, partner Rotary klubu Jičín. Pořadatelem akce je občanské sdružení Labská 
stezka o.s. z Nymburka, města na řece Labi, které leží asi uprostřed délky české části 

Labské stezky (celkem okolo 370 km). Město Riesa se zase nachází zhruba na polovině 
vzdálenosti mezi pramenem Labe a jeho deltou s ústím do moře (okolo 1200 km). 

SERIÁL DESETI JÍZD 
TOUR DE LABE PRO VŠECHNY 2012 

DORAZIL DO CÍLE

Sobota 6. října. 2012
Na start další etapy, který byl v cíli etapy předcházející, dovezl 

většinu účastníků autobus s vlekem na kola cestovní kanceláře „Rea-
dytrans“ ze Sadské, která je partnerem projektu „Labská stezka bez 
bariér“. Po 3 hodinách jízdy z Nymburka a mezipřistáním pro naložení 
ústecké sekce autobus dorazil před radnici do Bad Schandau – srdce 
Saského Švýcarska. Po půl desáté už sedmnáct cyklistů zdoláva-
lo první kilometry mezi pískovcovými skalami na lehce zvlněném 
pravém břehu Labe. Přívozem v Königsteinu jsme přejeli na břeh levý 
a hezkou přírodou v barvách začínajícího podzimu jsme pokračovali 
do Pirny. Vyměnili jsme si pozdravy s turisty, kteří se plavili po Labi 
do Bad Schandau. Silný proud 
řeky zdolávali úspěšně i 
velké kolesové parníky. Když 
jsme dorazili do Drážďan, 
teplota vzduchu vystoupila 
na příjemných 24 stupňů 
a prohlídku centra a občerstve-
ní v zahrádkách okolo kostela 
Frauenkirche jsme si v atmo-
sféře slunného babího léta 
užívali do půl čtvrté. Výjezd 
z Drážďan po pravém břehu již 
není tak romantický, jako byla 
dopolední jízda. „Elberadweg“ 
zde vede po ulicích okrajových 
čtvrtí a průmyslovými zónami. 
Za Radebeulem nastala změna 
počasí: nejprve silný protivítr 
a poslední kilometry před 
Míšní nezbylo něž vytáhnout 
pláštěnky. Po ubytování v Herberge Orange jsme spolu s rotariány z ně-
mecké Riesy absolvovali prohlídku centra města, výstup ke gotickému 

hradu Albrechtsburg s dómem a zpět pro-
cházku po kamenném mostě ze 13. stol. 
Nepohodu deštivého počasí při prohlídce 
jsme rozptýlili během večeře v kamenném 
sklepě v restauraci na hlavním náměstí 
Míšně s prezidentem a členy RC Riesa. 
Ochutnali jsme různé druhy míšeňského 
vína a po návratu do pensionu Orange 
došlo ještě na pokračování společenského 
večera s písničkami při kytaře. 

Neděle 7. 10. 2012
Ráno dorazili naši rotariánští přátelé a průvodci celou nedělí: 

Sabine i Mathias a Frank s koly. Působivým pohledem na Albrechtsburg 
z mostu přes Labe jsme se rozloučili s Míšní a po pravém břehu dojeli na 
vinobraní do Diesbaru. Ochutnali jsme mladé víno z nejsevernější vinařské 
oblasti Evropy, podívali se na krásný místní kostel se zámečkem a sviž-
ným tempem pokračovali do Grossenhainu na jedenáctou hodinu. V mo-
derně rekonstruovaném hradu se zde konal koncert rotariánů z distriktu 
1880, který byl silným uměleckým i společenským zážitkem. Z Nymburka 
dorazil na koncert i sekretář jičínského Rotary klubu Jiří Kuhn a dovezl 
propagační panely ke společnému projektu „Labská cyklotrasa – od pra-

mene k moři – napříč Evropou – 
bez bariér“, neboli „Elberadweg 
barrierfrei“, k němuž proběhla 
i komentovaná prohlídka. 
Akce na hradě s občerstvením 
se protáhla na 3 hodiny a při 
posledním úseku cesty do Riesy 
se jindy kompaktní peleton 
poněkud roztrhal. Různými 
cestami nakonec všichni šťastně 
dorazili přívozem do Riesy. Přes 
historické náměstí s klášterem 
– radnicí a asi kilometr dlouhou 
pěší zónou jsme dorazili až 
k moderní zavěšené ocelové 
lávce pro pěší a cyklisty, posta-
vené ze sbírky občanů města 
Riesy. Za ní už nás ve vodácké 
klubovně čekali členové Rotary 
klubu Riesa Elbland a závěrečné 

barbecue. Ještě cílová fotografi e při západu slunce u Labe – a pak už jen 
zpáteční cesta po dálnici se zastávkou v Ústí nad Labem. 

Pro všechny byl zajímavým zážitkem život na proudící řece 
a kolem ní. Na Labi hodně lodí, čluny, parníky, přívozy a všude pulzu-
jící pohyb a život. Na travnatých březích se pasou ovce a hospodářská 
zvířata a pro lidi hodně hospůdek, penzionů, stánků, restaurací a na-
bídka různých služeb. Intenzivně prožitý víkend s mnoha různorodými 
zážitky, slavnostním koncertem, dobrým vínem, historickými památka-
mi podél řeky Labe je za námi. Na co se nezapomíná a zůstane dlouho 
v paměti, jsou přátelská setkání s výbornými lidmi a nezištná spoluprá-
ce. Za námi je „Tour de Labe pro všechny 2012“ a je na čase přemýšlet 
o Tour de Labe 2013. ■

TEXT: JAN RITTER, PŘEDSEDA O.S. LABSKÁ STEZKA, RC JIČÍN
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ROTARY SAILING WEEK 2013 
Stejně jako v předešlých dvou 

letech připravujeme setkání 
rotariánů – příznivců námořního 

jachtingu. Jedná se o týdenní pobyt na 
kajutové plachetnici v oblasti střed-
ního Jadranu. Lodě plují pod vlajkou 
Rotary, přesněji řečeno své zastoupení 
v ročnících 2011 a 2012 měly kluby RC 
Ostrava, RC Košice, RC Frýdek-Místek a RC 
Prostějov. V posádkách měly své zastoupení 
i další kluby, jako například RC Nové Zámky, 
RC Olomouc a RC Bad Ischl. Neformální 
plánovaná i náhodná setkání v průběhu týdne 

v malebných zátokách, večerní po-
sezení v chorvatských konobách 

anebo ranní briefi ngy kapi-
tánů a posádek v přístavních 
kavárnách bezvýhradně 
naplňují principy upevňování 

přátelství mezi kluby našeho Distriktu 
2240. Vlajka Rotary na pohledné jachtě poutá 
pozornost, takže nejsou například výjimkou 
i setkání a přátelské rozhovory s německými 
nebo chorvatskými rotariány.

Letošní již třetí ročník se uskuteční 
v termínu od 1. do 8. června 2013, opět 

v oblasti středního Jadranu. Rádi bychom 
rozšířili současnou fl otilu, jejíž zárodek již 
existuje. Smělým cílem do budoucna je účast 
v IYFR (International Yachting Fellowship of 
Rotarians/www.iyfr.net ). ■

Kde jinde, než na internetu lze nalézt více 
podrobnějších informací:

„Lodní deník“ RSW 2011:
www.rotary2240.org/ostrava/cs/projekty/

?id=rotary-sailing-week---denik

„Lodní deník“ – Blog RSW 2012:
rotarysailingweek2012.blogspot.cz

Hledáme další kapitány 
v klubech Distriktu 2240 
a proto vehementně 
vyzýváme všechny 

potenciální příznivce 
projektu RSW 2013, 

aby neváhali 
a dali o sobě vědět. 

V této chvíli je garantem 
Jan Chalupa z RC Ostrava 

jan.chalupa@rotary2240.org
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S novým rotariánským rokem přichází nový ročník 
tradiční rotariánské golfové túry, která v rámci 
fellowshipu pomáhá navazovat nová přátelství mezi 
rotariány a nejen mezi nimi. Na RGGT se během 
uplynulých let setkalo mnoho lidí z různých koutů 
Evropy i ostatního světa, pravidelně se pak setkávají 
hráči z obou států našeho distriktu a různých klubů RI. 

ČTVRTÝ ROČNÍK ROTARY GOLF 
GUVERNÉR TOUR 20122013

Soutěž se stala jednou ze stálic rota-
riánského života a přináší přesně to, 
co by rotariánské akce měly – zábavu 

a prostředky. 
Bohužel jsou kraje, odkud zatím 

rotariáni nedorazili. Z českých krajů jsou to 
Karlovy Vary a Liberec s nulovým zastoupe-
ním. Slovensko snad kvůli velké vzdálenosti 
postrádá golfi sty z okolí Košic. Mojí snahou 
a snahou všech přátel, kteří se golfem v Rotary 
zabývají, je připravit co nejpestřejší paletu 
hřišť, poznat co nejvíc golfi stů a zároveň touto 
formou zviditelnit i náš emblém Rotary, který 
ne vždy je širší společnosti znám. Přihlásit 
se může každý, a i když máme problémy 
s ofi ciálním serverem našeho distriktu, tak jako 

mnozí jiní, není problém se mi osobně přihlásit 
na adresu jjanhlavac@gmail.com nebo na tele-
fonu +420 728 128 113. Na jarní část soutěže 
jsou již dnes určeny tyto termíny: 28. 3. 2013, 
24. 4. 2013, poslední turnaj se koná ve čtvrtek 
před distriktní konferencí, na které bude 
oznámen vítěz jak jednotlivců, tak i klubových 
soutěží. Volným termínem je zatím 28. 3. 
2013, termín 24. 4. zařizuje přítel Dobrovolný 
a poslední utkání bude na Kaskádách u Brna.

Do soutěže klubů se započítávají všech-
ny výsledky dosažené hráči – rotariány. Do 
výsledků jednotlivců se započítává nejlepších 
šest výsledků dosažených hráčem, ale účast na 
šesti turnajích není podmínkou, jen výhodou. 
U jednotlivců nezáleží, zda je hráč rotariánem 

či pouze golfi stou. Počítají se stableford body, 
takže začínající hráči mají výhodu. 

Vzhledem k počtu startů jednotlivých 
hráčů zatím nic není rozhodnuto, a tak jak 
jednotlivci, tak i kluby mají šanci zvítězit.

A nakonec drobná noticka k úvaze: 
Každoročně se koná mezinárodní mistrovství 
Evropy v golfu v rámci Rotary fellowshipu. 
S přáteli z Hluboké jsme uvažovali o tom, ta-
kové mistrovství uspořádat, ale to není úkol pro 
pár klubů, chce to podporu co nejvíc golfi stů 
z distriktu. Kdo by měl chuť se zúčastnit a tím 
pomoci jak našemu distriktu v rámci Evropy, 
tak i Rotary v rámci Čech, Moravy, Slezska 
a Slovenska, nechť mi prosím napíše. Rádi 
bychom ustavili jakýsi výkonný výbor. ■

TEXT: JAN HLAVÁČ, DISTRIKTNÍ REPREZENTANT IGFR, RC PRAHA CITY
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Zájmové sdružení Rotary 

(fellowship) je skupina 

rotariánů a rotariánek, 

jejich manželek nebo partnerů 

a členů a členek Rotaract klubů, 

kteří sdílejí jeden společný 

zájem. Ten chtějí dále rozvíjet 

jak po odborné, tak lidské 

stránce, chtějí v něm získat 

nové přátele a jeho 

prostřednictvím poskytovat 

služby druhým a posílit svůj 

vztah k Rotary. V takovéto 

zájmové skupině se sdružují 

výhradně aktivní rotariáni 

a to nejméně ze tří zemí. Různě 

zaměřená zájmová sdružení 

dávají příležitost k vytvoření 

trvalých přátelských vztahů 

i mimo vlastní klub. Hledáte-li 

takovou příležitost, navštivte 

webové stránky zájmových 

sdružení nebo pište na 

rotaryfellowships@rotary.org.

ROTARY FELLOWSHIPS
www.rotary.org/fellowships 

Amateur Radio
www.ifroar.org 

Antique Automobiles
www.achafr.eu 

Authors and Writers
www.authorsandwritersrif.org 

Bird-watching 
www.ifbr.org 
Bridge 
www.ifbpr.org 

Canoeing 
sites.google.com/site/canoeingrotarians 

Caravanning 
www.rotarianscaravanning.org.uk 

Carnival, Parades & Festivals 
www.ifcpf.org 
Chess 
www3.sympatico.ca/brian.clark 

Computer Users 
www.icufr.org 

Convention Goers 
www.conventiongoers.org 

Cricket 
www.rotarycricket.org 

Curling 
www.curlingrotarians.com 

Cycling 
www.cycling2serve.org 

Doctors 
www.rotariandoctors.org 

Doll Lovers 
rotarydlf.org 

Editors and Publishers 
ifrep.org 

Environment 
envirorotarians.org 

Esperanto 
www.radesperanto.org 

Fine Arts and Antiques 
raquelrestrepo@une.net.co 

Fishing 
www.fi shrotary.org 

Flying 
www.iff r.org 

Golf 
www.igfr-international.com 

Gourmets 
www.rotariangourmet.com 

Home Exchange 
www.rotarianhomeexchange.com 

Horseback Riding 
franz.gillieron@highspeed.ch 

Internet 
www.roti.org 

Italian Culture 
f.clemente@cleder.it 

Jazz 
www.rotaryjazz.com 

Latin Culture 
www.rotarioslatinos.org 

Lawyers 
rotarianlawyersfellowship.org 

License Plate Collecting 
mcrotts@crottsandsaunders.com 

Literacy Providers 
www.literacyproviders.org 

Magicians 
rotarianmagician.org 

Magna Graecia
www.fellowshipmagnagraecia.org 

Marathon Running 
www.rotarianrun.org 

Motorcycling 
www.ifmr.org 

Music 
www.ifrm.org 

Old and Rare Books 
www.rotaryoldbooks.org 

Photographers 
www.photofellowship.org 

Police and Law Enforcement 
www.polepfr.org 

Pre-Columbian Civilizations 
adtolic@gmail.com

Quilters and Fiber Artists 
www.rotariansquilt.org 

Railroads 
www.ifrr.info 

Recreational Vehicles 
rvfweb.org 

Rotary Global History 
www.rghf.org 

Rotary Heritage and History 
www.rihhf.org 

Rotary on Stamps 
www.rotaryonstamps.org 

Scouting 
www.ifsr-net.org 

Scuba Diving 
www.ifrsd.org 

Shooting Sports 
www.rotaryclayshoot.com 

Singles 
www.rsfi nternational.org 

Skiing 
www.isfrski.org 

Social Networks 
www.rosnf.net 

Tennis 
www.itfr.org 

Total Quality Management 
www.rotarytqm.it 

Travel Agents 
www.rotarytravelfellowship.org 

Travel and Hosting 
www.ithf.org 

Wellness and Fitness 
hfriendmd@gmail.com 

Wine 
www.rotarywine.net 

Yachting 
www.iyfr.net

Zájmová sdružení, aktivní v našem distriktu: 

IFSR – scouting
Zdeněk Michálek – RC Ostrava

ITFR – tenis ČR
Petr Hošek – RC Cheb/Eger

ITFR – tenis SR
František Vindt – RC Košice-Country

IGFR – golf
Jan Hlaváč – RC Praha City

RFCS – cyklistika
Jan Ritter – RC Jičín

IFFR – letectví
Otakar Veselý, PDG – RC Český Krumlov

IYFR – jachting
Jan Chalupa – RC Ostrava
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KLUBOVÉ 
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Hrad Tematín láka svojou siluetou 
desiatky kilometrov vzdialených 
pozorovateľov. Práve široký záber bol 

cenným pre obrancov hradu a celého panstva. 
Teraz však zaujal a symbolicky spojil dva 
spriatelené Rotary kluby Piešťan a Trenčína 
a stal sa miestom slávnosti odovzdania funkcií 
na rozhraní klubových rokov.

23. jún bol isto dlho očakávaný, veď 
ho oba kluby už viackrát plánovali. Vydaril 
sa až teraz, pod profesionálnou garanciou 
našej členky, rodáčky z blízkej obce Lúka nad 
Váhom, Anny Vittekovej.

Naša početná skupina zvolila na doby-
tie hradu dve trasy. Jedna viedla po modrej 
značke z obce Lúka náročným terénom, druhá 
z Bezovca po krásnych lúkach pohoria Inovec. 
Medzitým už organizátori hore doviezli a pri-
pravili jedlo a nápoje, dovarili guláš a mohli 
sa začať ofi ciality.

Tie boli v znamení tradícií, histórie 
i plánov do budúcnosti. Po prvýkrát tu Tren-
čania použili slávnostnú reťaz prezidenta. Ten 
odstupujúci, Pavol Ištván, si jej slávy užil len 
krátko. Nový prezident Peter Pivarči prevzal 
nielen túto reťaz, ale i reťaz tradícií a treba 
dodať – úspešných! Ako pripomenul náš 
priateľ z Piešťan Pavol Jurievič, RC Trenčín 
patrí medzi najúspešnejšie kluby v napĺňaní 
poslania likvidácie detskej obrny „PolioPlus“. 
Nie menej úspešní sme v práci s mládežou vo 
výmene študentov a to hlavne vďaka Petrovi 
Chmelíkovi.

Najlepšie vystihuje silu klubu rodinná 
a priateľská atmosféra, ktorá je za väčšinou 
našich aktivít. Túto kvalitu prenášame i do 
nových projektov, od spolupráce s Domovom 
sociálnych služieb pre mentálne postihnutú 
mládež v Adamovských Kochanovciach, až 

k plánovanému Domu na rozhraní z dielne 
Jaroslava Olaha.

Tu na hrade naše slová symbolicky orá-
movali hradné múry a vymaľovali programy 
starostu obce Modrovka a jeho občianskeho 
Združenia na záchranu hradu Tematín. Vďaka 
nim, ako i ďalšiemu združeniu nadšencov má 
už hrad kritický stav za sebou. Pekný výklad 
k technike obnovy ruín nám podal jeden 
z mladých archeológov z Banskej Bystrice. 
Zvyšok dňa sme využili na výmenu poznatkov 
medzi klubmi a na hľadanie nových progra-
mových cieľov oboch klubov. 

Náš klub posilní kvalitu práce s mlá-
dežou ako i základňu ideí, na ktorých ju 
staviame. Ide tu hlavne o praktické naplnenie 
pocty Vojtechovi Zamarovskému, nášmu 
čestnému členovi, pomocou pri realizácii 
expozícií Múzea Vojtecha Zamarovského, 
jeho dávnemu rodu v obci Zamarovce. Toto 
leto tu prebieha medzinárodný dobrovoľnícky 
tábor, ktorý je súčasťou aktivít služby obci 
a pomáha rozvíjať komunitný život práve cez 
mladých ľudí. 

JÚLIUS BRUNA, RC TRENČÍN

Příjemné ubytování v hotelových pokojích a apartmánech přinese 
klid a odpočinek po vašem pracovním či dovolenkovém dni. 
Pořádání kongresů, firemních akcí a svateb je nedílnou součástí 
nabídky služeb čtyřhvězdičkového hotelu Maximus Resort 
u Brněnské přehrady, stejně jako profesionální a vstřícný přístup 
hotelového personálu. Přijďte si k nám odpočinout!

Služby hotelu Maximus Resort:
› Ubytování ve čtyřhvězdičkových pokojích ve stylu Feng Shui
› Restaurace Portum - zážitková a tematická kuchyně
› Sportovní aktivity v areálu hotelu - bowling, tenis
› Kongresové centrum - celková kapacita až 300 osob a další dva 
 privátní jednací salonky
› Plánujeme: Wellness a spa na 3.500 m2 začátkem příštího roku

ENJOY MAXIMUS LIFE

www.maximus-resort.czwww.maximus-resort.cz

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

ROTARY KLUBY SLOVENSKO 

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

ROTARACT – ČESKO 

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

ROTARACT – SLOVENSKO 

• Bratislava–Danube • Nitra

INTERACT – ČESKO A SLOVENSKO

• Praha • Rožňava

ROTEX (společně pro ČR a SR)

počet
DISTRIKT 2240

svět
ČR SR celkem

členů 967 442 1 409 1 214 714

Rotary klubů 47 26 73 34 216

RAC klubů 7 2 9 8 874

ROTEX 1 neznáme

Interact 1 1 2 13 732

distriktů 538

zemí/regionů 200

(Celosvětové údaje k 31. 1. 2012)

Společná schůzka členů klubů pro-
běhla v restauraci golfového hřiště 
v Kestřanech. Presidenti obou klubů 

se dohodli na pravidelném každoroč-
ním pořádání společné schůzky, jednou 
v Písku a další rok v Linci. Vedení klubů 
se pravidelně informuje o svých aktivitách 
a další setkání klubů proběhne v září 2013 
ve Freistadtu. Na toto milé a přátelské set- 
kání ještě letos naváže další u příležitosti 
vánočního koncertu a prodeje vynikajícího 
punče v Písku.

MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ, 
FOTO ARCHIV PÍSECKÉHO RC

Meduška oslavovala 
TEXT: EVA RADÓTZYOVÁ, RC ROŽŇAVA / FOTO: ARCHÍV KLUBU

Materské centrum Meduška oslávilo svoje 4. narodeniny 

Materské centrum Meduška oslávilo svoje 4. narodeniny. Náš klub zabezpečil zbierku 
hračiek a potom sme robili animátorov. Detičky súťažili na rôznych stanovištiach, na 
ktorých dostávali nálepky. Za určitý počet nálepok si mohli v Meduškinom obchode 

vybrať hračku, ktorá im padla do oka. My sme pomáhali na stanovištiach, ktorých bolo desať. Po-
čas celého dňa panovala dobrá nálada, nechýbal ani maskot Medušky. Na obed sa detičky pobrali 
domou s balónmi, hračkami a namaľovanými tvárami. My sme sa rozutekali s dobrým pocitom 
z vykonanej práce. ■

Přátelské setkání v Písku
V sobotu 22. září 2012 zavítali do píseckého klubu vzácní přá-
telé z RC v rakouském Linci. Prohlédli si město Písek. Vystou-

pali na 76-metrovou věž píseckého děkanského kostela. 
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Rotariánské kalendárium
Datum Pořadatel Akce Místo konání

22. 10. RAC Ostrava City Ukončení internetové aukce – www.ARTaukce.com Internet

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

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

2. 11. RC Valtice-Břeclav Tradiční Svatomartinské setkání Valtice, ČR

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

Praha / CZ

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

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

31. 12. RI Uzávěrka voleb klubových činovníků Všeobecná aktivita

31. 12. D-2240 Uzávěrka žádostí o podporu klubových akcí 2013/2014 Všeobecná aktivita

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

13.–19. 1. 2013 RI International Assembly San Diego / US

25.–27. 1. 2013 Prezident RI Mírové fórum 2 – Otevřená cesta k míru Honolulu / US

31. 1. 2013 D-2240 Uzávěrka návrhů na Cenu Viktora Príkazského Všeobecná aktivita

16. 2. 2013 RC OV Inter Reprezentační benefi ční ples Rotary Ostrava, ČR

17. 2. 2013 D-2240 Uzávěrka návrhů na udělení PHF – prostřednictvím ADG Všeobecná aktivita

28. 2. 2013 D-2240 Uzávěrka přihlášek na distriktní seminář RYLA Všeobecná aktivita

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

15. 3. 2013 D-2240 Uzávěrka návrhů na udělení CTB – prostřednictvím ADG Všeobecná aktivita

15. 3. 2013 D-2240 Seminář pro ADG 2013/2014 Brno, ČR

16. 3. 2013 D-2240 PETS – workshop budoucích prezidentů klubů Bude upřesněno

17. 3. 2013 D-2240 Distriktní shromáždění Bude upřesněno

30. 3. 2013 D-2240 Uzávěrka návrhů na „Poděkování guvernéra“ Všeobecná aktivita

21.–26. 4. 2013 RI Council on Legislation – legislativní rada RI Chicago / US

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

17.–19. 5. 2013 D-2240 Distriktní konference Brno / CZ

17.–19. 5. 2013 Prezident RI Mírové fórum 3 – MÍR ZAČÍNÁ U VÁS Hirošima / JP

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

30. 6. 2013 RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/4 (vychází 10.8.) Všeobecná aktivita

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

UŽIVATELSKÁ PODPORA
webmaster distriktu: Jan Vaněček (RC Plzeň)
webdesigner: Juraj Píš (RC Praha Staré Město)
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SCAN TO SHOP

Vocational Service Update
www.rotary.org/newsletters 
Subscribe to this quarterly 

online newsletter to find project 

examples and resources that 

will help your club get involved 

in vocational service.

Rotary Fellowships
www.rotary.org/fellowships 
Join an international group of 

Rotarians who share your 

vocation, or start a new group. 

Rotary Fellowships are a great 

way to make new friends.

Rotary Showcase
www.rotary.org/showcase 
Promote vocational service 

projects and share your 

experiences, photos, and videos 

with your Facebook friends.

An Introduction to 
Vocational Service 
255, $2 Learn how you 

can use your professional 

skills to help others, and 

find tips for promoting 

high ethical standards 

in all occupations.

Rotary’s Areas 
of Focus Guide
965, $2 Bring your 

business expertise to 

a project that supports 

one of Rotary’s six 

areas of focus.




