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Nebýt Dany,

děti by šly do ústavu
Pomáhat dětem, aby nepřišly o domov,
rodinu a bezpečí, můžete i Vy!

Jděte na www.sos-zachranari.cz
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To není žádné klišé. Absolventi všech programů Rotary pro mladé jsou skutečnou záso-
bárnou potenciálních členů našich klubů. To platí samozřejmě především o studentských 
výměnách. Mladí mají možnosti poznávat, jak žije Rotary jinde ve světě, rodiny, které hostí 
studenty, se přesvědčují, co naše hnutí dokáže. Totéž platí o absolventech RYLA i o účast-
nících jiných krátkodobých projektů klubů i distriktu. Snažme se nepropást příležitost, 
i když nám ji v současné době ztěžuje zdravotně-bezpečnostní situace nejen na celém 
světě, ale i v možnostech společných setkávání a akcí.

Připravili jsme proto celodenní seminář zástupců Rotaractu, Rotexu, Interactu, ústavu 
řídícího výměnu mládeže, RYLY, Rotary Alumni za účasti guvernéra, IPDG a PDG se sna-
hou o propojení všech verzí služby mládeže Distriktu 2240. Seminář pod vedením PDG 
Zdeňka Michálka se uskutečnil  v Baťové vile ve Zlíně. Charizmatické prostředí inspirovalo 
účastníky k diskusi a hledání společné vize, a hlavně jejího naplňování. Účastníci semináře 
se shodli na nutnosti vzájemné spolupráce. Navrhli formulace možných vizí služby mládeži: 

– Služba mládeži je budoucností Rotary
– Pomáhat mladým znamená zůstat mladým
– Společně můžeme
– Propojenost
– Jsme jeden tým

Zrodila se celá řada námětů, které by se postupně měly převést do akčního plánu. Vyzvali 
jsme účastníky semináře, aby zvážili jak výsledky jednání, tak i předkládané náměty k vyu-
žití v rámci jim svěřených částí služby mládeži. Vlastní strategií a akcemi tak podpořili 
v dalším období jednotnou a efektivně fungující službu mládeži. Upřímně, těším se na 
další setkání. Pomáhejte prosím tomuto snažení i Vy ostatní rotariáni, vždyť v inten-
cích jednoho návrhu z výše uvedených vizí zůstaneme všichni mladými. A tímto přičiněním 
naplníme i poslání tohoto rotariánského roku „Pomáhejme měnit životy“.

S přátelským pozdravem

JAROSLAV ŠURANSKÝ

Guvernér RI distriktu 2240

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

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

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

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

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

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

 

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

Mladí jsou naše 
budoucnost
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Dopisy prezidenta RI

Moji drazí 
spolutvůrci změn!

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

SHEKHAR MEHTA

Prezident Rotary International

ZÁŘÍ Měsíc září je pro nás měsícem vzdělávání a zvyšování 
gramotnosti. Ještě dnes nemá 14 % světové dospělé popula-
ce, tj. 762 milionů lidí, dostatečné schopnosti číst a psát. Dvě 
třetiny z nich jsou přitom ženy. Obecná gramotnost, včetně 
gramotnosti finanční, je v životě lidí zásadní podmínkou pro 
zajišťování lepšího bydlení, lepší péče o vlastní zdraví a lep-
šího zaměstnání či povolání.

Gramotnost může být doslova otázkou života a smrti ze-
jména pro ženy a dívky. Pokud by všechny dívky na světě 
mohly dokončit své základní vzdělání, určitě by nebylo zda-
leka tolik úmrtí matek při porodu. Nepochybně má také dítě 
gramotné matky mnohem větší pravděpodobnost dožít se 
vice než pěti let. Dosáhnout lepších výsledků pro více lidí na 
světě je možné jen v situaci, kdy všechny vlády světa odstra-
ní překážky pro vzdělávání žen. Také ekonomický argument 
ve prospěch takového vývoje je jasný: existují státy, kde je 
školství směřováno jen k chlapcům, za což ty země platí cenu 
v podobě chybějících ekonomických možností přesahující 
svou hodnotou miliardu amerických dolarů ročně. 

Zamýšlejte se nad tím, jak se váš klub může zapojit do služ-
by změně životů prostřednictvím rozvoje gramotnosti: Mů-
žete podpořit místní organizace, které nabízejí bezplatné 
programy podporující zvyšování obecné gramotnosti či výu-
ku místních jazyků, nebo které nabízejí služby učitelů profe-
sionálně zaměřených na výuku čtení a psaní. Můžete působit 
jako mentoři gramotnosti, případně spolupracovat s organi-
zací, jako je např. Globální partnerství pro vzdělávání – Global 
Partnership for Education, a pomáhat tím k rozšíření vzdělá-
vacích možností pro děti někde jinde na světě. Oslovte míst-
ní školy a knihovny a posuďte, zda by váš klub nemohl nějak 
podpořit jejich programy nebo na přípravě programů potřeb-
ných pro vaši komunitu nemohl spolupracovat. 

V Indii máme program TEACH – VYUČUJ, což je úspěšná 
spolupráce mezi indickými Rotary kluby a místními vládami. 
Tento program je příkladem těch, které úspěšně rozvinuly 
poskytování služeb zvyšujících gramotnost milionům dětí. 
V době, kdy v celé Indii byly školy zavřené kvůli pandemii 
covidu-19, se komponenta tohoto programu týkající se on-
-line vzdělávání dostala prostřednictvím televize k více než 
100 milionům dětí. 

Gramotnost je prvním krokem z chudoby. Laureátka No-
belovy ceny, Malala Yousafzai, to vyjádřila větou: „Jedno dítě, 
jeden učitel, jedna knížka, i jedna tužka stačí k tomu, aby se 
svět změnil.“

ŘÍJEN Vzpomínáte si ještě na vaše začátky v Rotary? Já čas-
to, protože ty první okamžiky, kdy jsem v sobě objevil sílu 
sloužit, mě učinily tím, kým jsem dnes. Tehdy jsme naše 
úsilí soustředili na venkovské komunity Indie. Poté, co Ro-
tary kluby uskutečnily některé své projekty, objevily se ve 
vesnicích záchody, čistá pitná voda, třídy základního vzdě-
lávání se skutečnou střechou a nedaleko také středisko zdra-
votní péče. Účast na službě a pomoci se mi stala životní 
potřebou a přivedla mne k pochopení základního principu 
života, kterým se stále řídím: Služba je nájemným, které 
platím za prostor, jenž na Zemi užívám. 

Pokud pociťujete potřebu znovu rozsvítit ten plamínek 
služby v sobě nebo ve vašem klubu, je pro to nejvhodnější 
právě měsíc říjen — měsíc ekonomického rozvoje komunit. 
Kdykoli pracujeme na něčem, co zlepšuje život lidí v nedo-
statečně obsloužených komunitách – třeba na projektu pří-
pravy na výkon povolání nebo na usnadnění přístupu k fi-
nančním zdrojům – pomáháme na tom místě vytvářet 
udržitelný ekonomický růst. Je to velmi potřebné! Podle zpráv 
Spojených národů žije 9 % světové populace – tj. 700 milionů 
lidí, většina z nich v subsaharské Africe – s denním příjmem 
menším než 45 Kč.  

Váš klub by také mohl propagovat ekonomický rozvoj ve 
vaší komunitě tím, že přispěje k rozšíření profesního vzdě-
lávání na místních školách a v dalších vzdělávacích institu-
cích, vyhledá partnerství s těmi, kdo obvykle půjčují peníze, 
a tím usnadní přístup k finančním službám nebo tím, že bude 
spolupracovat s nadacemi, nadačními fondy a spolky, které 
poskytují prostředky na podnikatelské iniciativy a propoju-
jí začínající podnikatele s celou podnikatelskou sférou. 

Je samozřejmé, že posilování ekonomického rozvoje ko-
munit musí jít ruku v ruce s posilováním zdraví lidí. Pama-
tujte, že 24. říjen je světovým dnem boje s dětskou obrnou 
– a my můžeme oslavovat obrovský úspěch našeho úsilí 
o vymýcení viru polio. I nadále však potřebujeme vaši pomoc 
při získávání prostředků a šíření povědomí o této nemoci, 
abychom dosáhli úplného proočkování všech dětí. Prosím, 
nezapomeňte v tento významný den oslovit vaše kluby a po-
vzbudit je k poskytnutí tolik potřebného daru pomocí strán-
ky www.endpolio.org/world-polio-day.
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SEPTEMBER Malala Yousafzai je mladá pakistanská aktivist-
ka presadzujúca právo dievčat a žien na vzdelanie. Miestni 
extrémisti s Malalou nesúhlasili. Ozbrojenec Talibanu ju 
postrelil cestou zo školy. Útok ju však neodradil. Po zotave-
ní sa opätovne ujala svojho poslania aktivistky v oblasti 
vzdelávania. V súčasnosti Fond Malala podporuje vzdeláva-
nie prostredníctvom projektov po celom svete. Malala je 
obrovskou inšpiráciou pre členov Rotary, spája nás nejeden 
spoločný cieľ. Jedno z mojich životných hesiel znie: ak o nie-
čom dokážeš snívať, dokážeš to aj dosiahnuť. Tak ako Mala-
la, aj my si uvedomujeme, že gramotnosť je pre mnohých 
prvým krokom k vymaneniu sa z chudoby. Pri realizácii na-
šej vízie musíme najskôr porozumieť komunite a konkrétnym 
problémom jej členov a potom s nimi vytvoríme partnerský 
vzťah. Následne spojíme svoje sily s ďalšími subjektmi – zdie-
ľame nápady a skúsenosti s klubmi z iných dištriktov a spo-
lupracujeme s ľuďmi a organizáciami mimo Rotary. Naše 
riešenie vo forme dištriktového grantu, alebo globálneho 

grantu je ušité na mieru príslušnej komunite. V prípade ro-
tariánskych grantov si môžete byť istí, že budú dobre naplá-
nované, strategické a predovšetkým udržateľné. Chceme, 
aby sa podpora šírenia gramotnosti nezúžila iba na formu 
jednorazového knižného daru, ale aby bola plánom na trans-
formáciu komunity v čase.

Za roky môjho pôsobenia v Rotary som zaznamenal ne-
spočetné úsilie v oblasti podpory gramotnosti, od národných 
programov až po miestne projekty. Keď v minulom roku pre-
pukla globálna pandémia COVID-19, mnohé kluby podnik-
li kroky na pomoc komunitám pri prechode na online vzde-
lávanie, najmä zabezpečením prenosných počítačov. 
Zanietenosť Rotary na podporu gramotnosti a vzdelávacích 
projektov je všeobecne známa. Rovnako aj náš záväzok tieto 
projekty realizovať. Vy, ako súčasť Rotary, sa významnou 
mierou podieľate na pomoci ľuďom pri vymanení sa z negra-
motnosti a z chudoby. Pamätajte si, že ak o niečom dokáže-
te snívať, dokážete to aj dosiahnuť – presne tak ako Malala.

Ak o niečom dokážeš snívať, 
dokážeš to aj dosiahnuť

Podporme výzvu
OKTÓBER Pri príležitosti Svetového dňa detskej obrny, ktorý 
si pripomíname 24. októbra, sa právom môžeme cítiť spo-
kojne, keďže naďalej napredujeme s očkovaním a zazname-
návame nízky výskyt prenosu divokého vírusu detskej obr-
ny v Afganistane a Pakistane. Máme teda jedinečnú 
príležitosť šírenie vírusu zastaviť. Máme tiež novú stratégiu 
a očkovaciu látku, čo ešte posilní naše úsilie o vyhladenie 
ochorenia. Globálna iniciatíva na vyhladenie divokého víru-
su detskej obrny vyvinula novú stratégiu na odstránenie 
ochorenia a zastavenie šírenia cirkulujúceho vírusu detskej 
obrny. Nová stratégia sa zameriava na niekoľko kľúčových 
oblastí: politickú angažovanosť na vytvorenie väčšieho tlaku 
a zodpovednosti v endemických krajinách a oblastiach vý-
skytu ochorenia, zintenzívnenie spolupráce s vysoko-riziko-
vými komunitami, zlepšenie dohľadu nad výskytom detskej 
obrny a začlenenie imunizácie proti detskej obrne do širších 
programov na podporu zdravia. 

Rotary spolu s partnerskými organizáciami aplikuje v ohnis-
kách výskytu detskej obrny nielen novú stratégiu, ale aj novú 
orálnu vakcínu proti detskej obrne. Táto nová očkovacia lát-
ka, po ktorej siaha čoraz viac krajín, je prísľubom úspechu 
v našom úsilí raz a navždy vyhladiť detskú obrnu.

Stále je však pred nami veľa práce. Musíme vytrvať v sle-
dovaní nášho cieľa aj napriek aktuálnemu dianiu v Afganis-
tane. Rotary ako nepolitická organizácia bude pokračovať 
v práci, ktorú je nutné vykonať na ochranu zdravia detí kde-
koľvek na svete. Najhoršie čo sa nám môže stať je, že po 
desaťročia trvajúcom boji s vírusom a dosiahnutých úspe-
choch by sme sa uspokojili s tým, čo sme už dokázali. Preto 
teraz môžete zohrať kľúčovú úlohu práve vy. Apelujme na 
úlohu Rotary v boji za vyhladenie detskej obrny. Sústreďme 
sa na náš záväzok každoročne vyzberať 50 miliónov dolárov 
na toto úsilie. Majme na pamäti, že vďaka Nadácii Billa & 
Melindy Gates bude každý váš príspevok, či príspevok vášho 
Rotary alebo Rotaract klubu navýšený v pomere 2 k 1.

Keď si v Rotary niečo zaumienime, ideme do toho naplno. 
Vždy sme sa vedeli postaviť k výzvam. Teraz je dôležitejšie 
než kedykoľvek predtým, aby sme s odvahou znova podpo-
rili výzvu poraziť detskú obrnu.

JOHN GERMN

Predseda správnej rady Nadácie Rotary

Príhovor predsedu Správnej rady 
Nadácie Rotary
Preklad: IVAN BELAN, PDG



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

Kanada / Spojené štáty
Po uvoľnení pandemických obmedze-

ní vzťahujúcich sa na zhromažďova-

nie sa ľudí a režimu na hraničných 

priechodoch, pristúpil Dištrikt 7090, 

pokrývajúci časť južného Ontária 

a západného New Yorku, k zoštíhleniu 

plánov na inauguračné cyklistické 

podujatie na podporu Svetového dňa 

boja proti detskej obrne. Napriek 

chladnému a daždivému počasiu 

v deň podujatia, absolvovali jazdci na 

kanadskej a americkej strane úseky 

dlhé asi 25 km, vysvetľuje organizá-

tor a vtedajší dištriktový guvernér 

Frank Adamson z Rotary klubu 

Fonthill v Ontáriu. Zámerom dištriktu 

bolo dať čo najviac ľuďom možnosť 

zapojiť sa do tejto fundraisingovej 

aktivity, preto vyzvali aj chodcov 

a bežcov, aby sa zúčastnili podujatia 

bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. 

Rotariáni v celom dištrikte napokon 

vyzbierali viac ako 160 000 dolárov.

Brazílie
Brazilští koordinátoři programu End 

Polio Now spolu s koordinátory práce 

s veřejností připravili k 17. říjnu celo-

státní pořad na YouTube pod označe-

ním „Telepolio”. Tento 45 minut dlou-

hý pořad shrnující předem natočená 

poselství vedoucích představitelů 

Rotary a významných osobností Bra-

zílie sledovalo více než 2 100 lidí a na 

darech se pak shromáždilo přibližně 

130 000 USD poskytovaných online 

s pomocí pro tuto příležitost speciál-

ně sestaveného QR kódu. Přispěli 

členové téměř 300 Rotaract klubů, 

přičemž pro víc než polovinu z nich 

to byl první příspěvek na program 

End Polio Now.

ze světa

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

17,5

364
tis.
POČET BICYKLOV 
DENNE PREDANÝCH 
V CELOM SVETE 
V ROKU 2014

MILIONU BRAZILSKÝCH DĚTÍ BYLO 
V ROCE 1980 OČKOVÁNO PROTI 

DĚTSKÉ OBRNĚ JEN ZA JEDINÝ DEN

Rotariáni a rotaraktoři prokázali svoje odhodlání a přizpůsobivost, když 
se zaměřili na boj s pandemií covidu-19. Přesto však nikdy nepřestali 
sledovat náš společný cíl, kterým je odstranění polio-viru z naší planety. 
Protože 24. říjen je světovým dnem boje s dětskou obrnou, přinášíme 
několik příkladů, jak byl ten den připomínán v roce 2020.
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Korea 
Horská turistika patří v Koreji mezi 

populární volnočasové aktivity. 

Ostatně v průzkumu z roku 2019 

uvedla sport a posilování jako svoji 

nejvýznamnější zájmovou činnost 

více než jedna třetina občanů. Rotary 

kluby v Koreji na tuto oblibu pobytu 

v přírodě navázaly v říjnu a listopadu 

akcí „Zdolejte pěšky 100 nejkrásněj-

ších hor“ spojenou se sbírkou ve pro-

spěch programu End Polio Now. Zú-

častnilo se 145 horských turistů ze 

74 klubů a vybralo se skoro 

106 000 USD. Účastníci, kteří předem 

souhlasili s tím, že osobně přispějí 

nejméně 100 dolary každý, vytvořili 

tým a zážitky z výstupů na jejich ob-

líbené hory sdělovali na sociálních 

sítích. Koordinátor programu End Po-

lio Now pro Koreu, Ju-Hwa Jeong, 

k tomu poznamenal: „Světový den 

boje s dětskou obrnou připomeneme 

tím, že budeme respektovat výzvy 

vlády týkající se dodržování odstupů 

při sociálních kontaktech.“ 

Fínsko
V priebehu posledného desaťročia 

boli pri príležitosti Svetového dňa 

boja proti detskej obrne rozsvietené 

niektoré z najznámejších pamiatok 

planéty, pričom na mnohých z nich sa 

zobrazilo aj logo End Polio Now. 

Dištrikt 1390 v tejto súvislosti oslovil 

v roku 2014  prevádzkovateľa zábav-

ného parku Särkänniemi. Odvtedy 

každý rok v tento deň prevádzkovateľ 

parku červenými reflektormi osvetlí 

168-metrovú vyhliadkovú vežu Nä-

sinneula.

Nový Zéland
Podľa vzoru fundraisingových poduja-

tí v prostriedkoch hromadnej dopravy 

spopularizovaných klubmi v Austrálii, 

sa okolo 500 rotariánov z Aucklandu 

a okolia podujalo nastúpiť do prí-

mestských vlakov a trajektov, aby sa 

takýmto spôsobom zapojili do kam-

pane na zvýšenie povedomia o det-

skej obrne. Podujatie Polio All Transit 

organizované 23. októbra bolo rozší-

renou verziou toho z roku 2019, kedy 

sa kampaň konala iba vo vlakoch. Vy-

zbieralo sa zhruba 25 000 dolárov. 

„Projekt na vyhladenie detskej obrny 

End Polio Now, ale aj iné rotariánske 

projekty môžu byť zábavné,“ hovorí 

Ron Seeto, bývalý guvernér Dištriktu 

9920. „Polio All Transit ponúkol príle-

žitosti na utužovanie priateľských 

vzťahov a nadväzovanie nových kon-

taktov a vyzbierali sa finančné pros-

triedky s multiplikátorom 2-ku-1 vďa-

ka nadácie Billa & Melindy Gates. 

Rotariáni, kluby, priatelia a rodiny sa 

takto mali možnosť prezentovať 

v tom najlepšom svetle.“

2132

1902

2002
ROK, V KTOROM BOL 
EURÓPSKY REGIÓN WHO 
VYHLÁSENÝ ZA OBLASŤ 
BEZ DETSKEJ OBRNY

METRŮ MĚŘÍ 
HALLASAN, 

NEJVYŠŠÍ HORA 
JIŽNÍ KOREJE

ROK, KEDY 
V AUCKLANDE 

SPUSTILI DO 
PREVÁDZKY 

ELEKTRIFIKOVANÚ 
ELEKTRIČKU
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KONGRES RI  2022 

Veľké plátno
K nádherným zaujímavostiam Houstonu patrí pútavé verejné umenie, 
ktoré zachytáva živú a rozmanitú kultúru mesta. Keď sem zavítate pri 
príležitosti Svetového kongresu Rotary International, ktorý sa tu koná od 
4. do 8. júna 2022, určite sa choďte pokochať niektorými z neuveriteľných 
nástenných malieb a mozaík v rôznych častiach mesta.

Text: Miyoki Walker, preklad: IVAN BELAN, PDG (SK)

k navštívite štýlovú štvrť EaDo 
(skratka pre East Downtown), 
oplatí sa ísť si pozrieť abstraktnú 

maľbu „Šťastná plážová stena“ na ulici 801 
Chartres St. Živé farby nástennej maľby, 
ktorú namaľovali barcelonskí výtvarníci 
Zosen a Mina, vždy spríjemnia a rozjas-
nia deň. Alebo sa poprechádzajte po par-
ku Market Square v neďalekej historickej 
štvrti, kde okrem iného môžete obdivovať 
nástennú maľbu „Inšpirovaný Houston“ – 
obraz tak plný života, že vám dodá dosta-
tok energie na preskúmanie celého mesta.

Vo verejnom parku zameranom na udr-
žateľnosť Smither Park si môžete prezrieť 
krásne výtvory vyrobené z uzáverov fliaš, 
rozbitých keramických dlaždíc, mušlí 
a ďalších nájdených predmetov. Park 
sa nachádza na okraji štvrtí Third Ward 

a East End. Jeden z umeleckých objektov je 
známy ako „Memory Wall“ (Stena pamäti). 
Tvorí ju 60 panelov od umelcov z celého 
sveta a slúži ako pocta blízkym ktorých už 
niet a spomienkam z minulosti. V parku sa 
nachádza aj amfiteáter Lindley Fish Am-
phitheatre – priestor na rôzne predstavenia 
navrhnutý umelcom Mattom Giffordom, 
ktorý využil staré pouličné značky, rozbi-
té zrkadlá a starožitné obrazové rámy na 
vytvorenie obrovských rybích úst.

Ukončite svoju návštevu Smither Parku 
v meditačnej záhrade Marilyn Oshman, 
v bielej inštalácii, ktorá vás núti zamerať sa 
na jemné detaily mozaiky. Táto záhrada, kto-
rá recykluje kúsky z rozličných priestorov 
v domácnosti, ako je kuchyňa či jedáleň, je 
dôkazom toho, že domovu sa žiadne miesto 
na svete nevyrovná – okrem Houstonu.

i už vás to ťahá ku klasickému umeniu 

alebo k súčasnému, k fotografii ale-

bo architektúre, v Houstone si určite nájdete 

múzeum podľa vlastných preferencií. Počas 

návštevy Houstonu pri príležitosti Svetového 

kongresu Rotary International, ktorý sa tam 

koná od 4. do 8. júna 2022, si naplánujte ce-

lodenný výlet do múzejnej štvrte – čaká tu 

na vás 19 múzeí vrátane Múzea súčasného 

umenia, Zbierky Menil – viac ako 12 ha areálu 

s galériami s voľným vstupom, Houstonské 

detské múzeum, jedno z najlepších svojho 

druhu v USA.

Múzeum výtvarných umení v Houstone vo 

svojich priestoroch troch budov prepojených 

tunelmi, vystavuje takmer 70 000 exponátov 

– od starovekého umenia až po sochy z 20. sto-

ročia od Henriho Matissa a Joana Miróa. Všetky 

umelecké diela sa nedajú obsiahnuť počas 

jednej návštevy, takže si vopred zostavte plán 

podľa toho, ktoré diela určite chcete vidieť.

Ďalšou destináciou ktorú nemožno vy-

nechať je Kaplnka Rothko. O jej výstavbu 

sa zaslúžili známi priekopníci houstonskej 

umeleckej scény John a Dominique de Menil 

a záujem verejnosti púta od svojho otvorenia 

v roku 1971 najmä vďaka 14 veľkým abstrakt-

ným maľbám od Marka Rothka a účelovému 

architektonickému riešeniu, ktoré má navodiť 

duchovné bádanie a sociálne zmeny.

Zatúžili ste po spojení s prírodou? Navštívte 

Houstonské prírodovedné múzeum, kde sa mô-

žete poprechádzať v motýľom centre Cockrell, 

nahliadnuť pod vodopád v pavilóne dažďového 

pralesa a počúvať výklad entomológov o bo-

hatej palete tvorov z ríše hmyzu. Ak ste boli 

vždy zvedaví ako chutia chipsy z cvrčka, máte 

príležitosť - stačí si správne vybrať v automate 

na pochutiny z hmyzu.

Kultúrne vyžitie

Viac informácií 
a možnosť registrácie na 

www.convention.rotary.org.

ze světa

A

Č
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Téma
Začíná 

utváření 
nových 

struktur
Hledáme 

rozmanitost 
v aktivitách 

členů

Využíváme 
více akcí 
v on-line 
formátu

Zvykáme 
si na 

virtuální 
prostředí

Nastal 
ideální 

okamžik pro 
přetváření 

klubů
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ZVLÁDLI 
JSME TO NA 
VÝBORNOU!
Na konci léta, přesněji od 
14. do 19. září, uspořádal 
náš Distrikt 2240 šestidenní 
Rotary Institut. Stalo se tak 
z pověření ústředí RI. Do 
Kongresového centra Praha se 
sjeli účastníci ze 104 distriktů 
působících v 8 evropských 
zónách a také zájemci z dalších 
11 zemí ležících mimo EU: 
z Velké Británie, Turecka, 
Arménie, Afghánistánu, 
Ukrajiny, Bahrajnu, Zambie, 
Nigérie, Keni, Indie a Ruska. 
V registračním systému jich 
bylo téměř šest set.

Text & foto: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

Do Kongresového 
centra Praha se sjelo 
téměř šest set 
účastníků konference.
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odnět k uspořádání tohoto multidistriktního institutu Ro-
tary dali tři ředitelé RI: Katerina Kotsali-Papadimitriou 
z Řecka, Urs Klemm ze Švýcarska a Virpi Honkala z Fin-
ska, kterou známe z naší distriktní konference ve Franti-
škových Lázních (2017), kde doprovázela svého manžela 
Mattiho jako reprezentanta světového prezidenta RI. 
Také tentokrát k nám přijeli společně. Institutu se kromě 
nich zúčastnil také úřadující prezident RI Shekhar Mehta 
z Indie s manželkou Rashi a jeho předchůdce z Německa 
Holger Knaack s manželkou Susanne. 

Nedalo mi to, abych se prezidenta RI Shekhara Mehty 
nezeptal na to, jaký význam má uspořádání tak rozsáhlé 
akce. Odpověď byla stručná a jasná:

„Činnost distriktních guvernérů a jejich týmů začíná 
pro dané období s předstihem, nikoli až prvního července, 
poprvé jsme se sešli už v lednu. Tehdy jsme si stanovili 
cíle a priority. Podzimní období je pro nás poločasem, kdy 
můžeme vyhodnotit, zda započatá cesta je správná, co se 
nám z našich plánů realizovat daří, co nikoliv a s jakým 
výsledkem. Právě při těchto setkáních, která označujeme 
jako institut a která se pořádají každoročně v různých regi-
onech, můžeme o všem diskutovat a sdílet naše zkušenos-
ti, případně do budoucna korigovat cestu, kterou jdeme.“ 

Také odpověď na otázku, zda je Praha vhodným místem 
pro uskutečnění multidistriktního institutu, byla jedno-
značná:

„Prahu jsem navštívil už před třemi roky. Udělal jsem si 
sem výlet z Hamburku, kde jsem se tehdy účastnil Světového 
kongresu RI. Po nynějších zkušenostech musím potvrdit, že 
Praha je dobrým místem pro takováto setkání, a to jak díky 
geografické poloze v centru Evropy, tak díky kráse a histo-
rické hodnotě, ale také zásluhou profesionality a mimořádné 
obětavosti místních organizátorů, s níž jsem se tu setkal.“

Slovy chvály na adresu organizačního týmu nešetřil jen 
prezident RI, ale i všichni účastníci. Zásluhu na tom měla 
především ředitelka institutu Irena Brichta, PDG, a její 
manžel Stuart Amesbury, které významně podpořili čle-
nové jejich mateřského klubu RC Prague International, 
kteří díky jazykovým schopnostem mohli skvěle pečovat 
o hosty a spíkry. Po jejím boku pak stál jako vedoucí or-
ganizačního týmu George Podzimek, DGE, který se opí-
ral o několik dobrovolníků z ostatních pražských Rotary 
klubů, zejména pak RC Praha City, kteří tak skvěle vyři-
zovali „registraci“ a covid „check“ při vstupu, a o několik 
mladých členů Rotaractu. Na hladkém průběhu celého 
šestidenního maratonu přednášek a diskusních vystou-
pení měli zásluhu také PDG Günes Ertas z Turecka a PDG 

P
téma

3

2

1 Prezident RI 
Shekhar Mehta 
(uprostřed) si odvezl 
jako suvenýr vázu 
z poděbradské sklárny 
ArtCristal rodiny 
Machálků.
2 Tři ředitelé RI, 
vyhlašovatelé institutu 
(zleva): Virpi Honkala 
z Finska, Urs Klemm ze 
Švýcarska a Katerina 
Kotsali-Papadimitri 
z Řecka.
3 Ředitelka institutu 
Irena Brichta oslavila 
v průběhu konference 
narozeniny. S gratulací 
přišel nejen její manžel 
Stuart Amesbury, ale 
celé auditorium.
4 První tři dny byly 
vyhrazeny pro školení 
budoucích guvernérů 
a jejich partnerek, 
v případě našeho 
D-2240 se jich 
zúčastnil DGE 
2022/2023 George 
Podzimek s partnerkou 
Gabrielou.
5 Za úsměvy 
guvernéra našeho 
distriktu Jaroslava 
Šuranského a ředitelky 
institutu Ireny Brichta, 
PDG, se z počátku 
skrývalo napětí.
6 Prezident RI 
Shekhar Mehta z Indie 
s manželkou Rashi byl 
v neustálém osobním 
kontaktu s účastníky 
konference.
7 O úloze žen 
v Rotary diskutovaly 
účastnice z různých 
regionů nejen Evropy.
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Mykola Stebljanko z Ukrajiny, kteří pečovali o projekční 
techniku a pořízení videozáznamu. Příjemným a výjimeč-
ným zpestřením přednášek byla přítomnost švédského 
výtvarníka Kristiana Rönne, který svými vtipnými „ma-
lůvkami“ na projekčním plátně vedle pódia aktuálně glo-
soval vystoupení jednotlivých spíkrů a diskutujících.

První dva dny byly určeny nejen budoucím a nominova-
ným guvernérům a guvernérkám, jejich partnerům a lek-
torům, ale také dalším zájemcům z řad distriktních činov-
níků. Pod vedením ředitelky RI z Velké Británie Nicki Scott 
a PDG Ludo von Helleputte se na školení podílelo dalších 
41 lektorů (16 žen, 25 mužů) a šest školitelů (4 ženy, 2 muži). 
Mezi lektory působil i člen RC Prague International Stuart 
Amesbury. Naproti nim jsme v auditoriu zahlédli našeho 
budoucího guvernéra George Podzimka z RC Praha Staré 
Město a jeho partnerku Gabrielu Pošmournou. Pro ni to 
bylo první setkání s prostředím Rotary v tak rozsáhlé po-
době. Její hodnocení proto bylo trochu nejisté: „Když mi 
George prozradil, že se stane guvernérem distriktu a že 
z toho budou plynout nějaké závazky i pro mě, tak jsem si 
to neuměla představit a mávla jsem nad tím rukou. Teprve 
tady vidím, že ten rok nebude snadný, a jsem ráda, že se 
na to mohu včas připravit.“ Na závěr tohoto vzdělávacího 
bloku uspořádal RC Most zásluhou ADG Milana Machovce 
půldenní výlet do Mostu, který se stal pro cizince příjem-
ným zpestřením pobytu u nás. 

Významná byla také příprava distriktních delegátů pro 
celosvětovou Legislativní radu RI (CoL), která se usku-
teční v příštím roce. Tento seminář vedl Carl-Wilhelm 
Stenhammar ze Švédska, kterého si mnozí z nás pamatují 
z jeho oficiální návštěvy v pozici prezidenta RI v Praze na 
podzim 2005. Semináře se zúčastnil také PDG Julek Tomka 
z RC Banská Bystrica, kterého distriktní konference zvoli-
la jako delegáta našeho distriktu na jednání Legislativní 
rady RI. Význam semináře zhodnotil stručně: „Seminář 
byl neobyčejně užitečný, zejména pro ty, kteří s prací v le-
gislativních komisích teprve začínají. Právě zde se připra-
vujeme na to, jak návrhy na změny v legislativě zpraco-
vat, jak argumentovat, které návrhy mají šanci a z jakých 
důvodů jiné uspět nemohou. Velmi nám tyto zkušenosti 
pomohou zjednodušit a zrychlit jednání v příštím roce při 
samotném průběhu Legislativní rady RI.“ 

V pátečním semináři věnovaném aktivitám Nadace Ro-
tary byl jedním z klíčových řečníků člen Správní rady Na-
dace Rotary Per Hoyen z Dánska. Podrobněji o globálních 

PRÁVĚ PŘI SETKÁNÍCH, KTERÁ 
OZNAČUJEME JAKO INSTITUT, 

MŮŽEME SDÍLET NAŠE ZKUŠENOSTI 
A PŘÍPADNĚ KORIGOVAT CESTU, 

KTEROU JDEME.

téma 8

9

11
8 Pozornost poutali 
Göran a PDG Suzan 
Stenbergovi ze 
Švédska.
9 Diskusní maraton 
absolvoval i bývalý 
víceprezident RI Yinka 
Babalola z Nigérie.
10 Rotarianka 
z Holandska Madelon 
Schapp (uprostřed) 
prezentovala projekt 
na ochranu životního 
prostředí za podpory 
Holgera Knaacka 
a prezidenta RI 
Shekhara Mehty.
11 Dva skautující 
rotariáni (zleva): 
Zdeněk Michálek, PDG, 
a PRI Carl-Wilhelm 
Stenhammar ze 
Švédska.
12 V průběhu 
institutu se mezi 
účastníky uskutečnilo 
několik sbírek na 
různé projekty. Na 
snímku Viktoria Vita 
Griessmüller z RC 
Budapest City (vlevo) 
a Fernanda Escobar-
Illoldi, Past President 
RC Prague 
International.
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téma

grantech hovořil Sergio Aragón, a Hans-Jürgen Leuchs 
účastníky zasvětil do principů přímých podpor z fondů 
Nadace Rotary. Zprávu o aktuálním stavu boje proti dětské 
obrně podala Emma Groenen. Bylo zde také představeno 
šest konkrétních projektů podpořených Nadací Rotary 
v rámci Global Grantů. Jako aktuální zaujal projekt na ob-
novu oddělení JIP jedné nemocnice v Bejrútu (2020), které 
bylo zničeno při masivním výbuchu. Na celkové hodnotě 
projektu ve výši 700 000 USD se podílel i náš distrikt a ně-
které naše kluby: RC Prague International, RC Praha, RC 
Žilina International, RC Bratislava International. 

Zásluhou aktuální mezinárodní situace vzbudil mezi 
panelisty pozornost zejména Rameen Moshref Javid z Af-
ghánistánu, zakládající člen RC Kábul a jeho současný 
prezident. Rameenův příběh začal při studiích na Newyor-
ské univerzitě a Princetonské univerzitě. Stal se aktivním 
a významným členem afghánské komunity v Severní 
Americe. Například v letech 1996/1997 byl předsedou Ro-
taract clubu při OSN. V roce 2002 byl oceněn prestižní 
cenou Union Square Award jako „emerging immigrant 
leader“ od „Funds for the City of New York“ (cena 50 000 
dolarů). Do Afghánistánu se vrátil v roce 2007. Pracoval 
jako poradce afghánského ministerstva a afghánského 
prezidenta. Jako sociální podnikatel se podílel na podpo-
ře afghánského umění a řemesel, založil řadu sociálních 
institucí. V roce 2019 byl také pozván do NASA. Vyučo-
val diplomacii a mezinárodní vztahy na přední afghán-
ské univerzitě a rozvíjel vědu a techniku v Afghánistánu 
prostřednictvím Muzea vědy a techniky. Na konci srpna 
byl jedním z posledních, kteří odletěli z Afghánistánu do 
USA. Přes značně nepříznivou situaci věří, že se do vlasti 
opět vrátí. Snad to bude brzy.

Se svými zkušenostmi se v konferenčním videohovo-
ru svěřila například také Lungiswa Gwaai, od roku 2018 
členka RC Newlands v Jihoafrické republice. Po celý život 
jí baví rozvíjet obecně prospěšné aktivity, pomáhat lidem 
ve svém okolí, přinášet změny a pokrok. Tvrdá práce v ko-
munitě, sdružování lidí, celoživotní vzdělávání, to jsou 
hodnoty, kterým věří. Už za aktivity v rámci Rotaractu 
a práce pro mládež získala několik ocenění Rotary.

Zajímavé byly nejen prezentace projektů uváděné 
v rámci konferenčního programu, ale zejména 17 výstav-
ních prezentací umístěných v předsálí jednacího sálu, 
v „Hale přátelství“. Zde byly k dispozici prezentační ma-
teriály, zasvěcený výklad těch, kteří projekty realizují, 

PRAHA JE DOBRÝM MÍSTEM PRO 
TAKOVÁTO SETKÁNÍ TAKÉ ZÁSLUHOU 
PROFESIONALITY A MIMOŘÁDNÉ 
OBĚTAVOSTI MÍSTNÍCH 
ORGANIZÁTORŮ.

13 Irenka Brichta, 
PDG, a George 
Podzimek, DGE, museli 
konferenci nejen 
dobře připravit, ale 
splnit i řadu 
aktuálních požadavků 
přímo na místě v jejím 
průběhu. Na snímku 
společně s PDG 
Antonem Koncikem ze 
Slovinského D1912.
14 Dobrovolníci 
z pražských klubů 
a Rotaractu se střídali 
u registračního pultu 
i na dalších místech 
pod vedením Jany 
Přikrylové a Petra Váni 
z RC Praha City.
15 Švédský výtvarník 
Kristian Rönne zpestřil 
přednášky vtipnými 
glosami na projekční 
ploše.
16 Kromě George 
Podzimka (uprostřed) 
zázemí konference 
zajišťovali Christina 
Covotsou-Patroclou 
z Kypru a Günes Ertas 
z Turecka (sedící).
17 Polští rotariáni 
podporují edukativní 
projekt pro děti, který 
realizuje Nadace 
Justyny a Artura 
Czepczynských.
18 Účastníci museli 
při vstupní registraci 
prokázat svoji 
bezinfekčnost. Službu 
na stanovišti právě 
měli Petr Váňa (vlevo) 
a Olga Rühle z RC 
Praha City. 
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a v neposlední řadě i dostatek času k diskusi. Nejvýraz-
nější prostor zaujímala dnes už etablovaná nezisková 
organizace Disaster Aid Europe (Pomoc z Evropy při ka-
tastrofách), která je projektem RC Prague International, 
a také tradiční projekt Shelterbox (boxy pro přežití po 
katastrofě). Zajímavý byl stánek polského Distriktu 2231, 
který představil vzdělávací systém ABC of Economics, 
projekt na podporu lidí s autismem Peter James Associ-
ation, projekt na podporu chovu včelstev z Kypru nebo 
projekt finského distriktu 1420 Baltic Sea Action Network. 
Mezinárodní sdružení skautujících rotariánů na konferen-
ci tradičně prezentoval PDG Zdeněk Michálek. 

Svoje čestné místo mezi vystavovateli měla i firma Art-
Cristal z Poděbrad, která dodává do několika zemí světa 
tradiční české výrobky ze skla. Sklárnu představoval její 
majitel Jan Machálek, prezident satelitního klubu RC Pra-
ha City – Poděbrady Spa, společně se svým synem a po-
kračovatelem v tradici Rotary. Dlužno podotknout, že tě-
žítko ve tvaru malého skleněného glóbu si z konference 
odvezl každý ze spíkrů a panelistů. Tak jak bývá zvykem 
na takto rozsáhlých akcích, také odtud si účastníci mohli 
odvézt spoustu různých doplňků s motivem Rotary. K dis-
pozici tu byly komerční stánky dvou prodejců, Sacheti 
Somesha z Indie a německého RC Münster.

Společenským vyvrcholením a prostorem pro uvolně-
ní byl sobotní galavečer uspořádaný v reprezentačních 
prostorách paláce Žofín na Slovanském ostrově v centru 
Prahy. Kromě skvělého koncertního vystoupení sopranist-
ky Lucie Silkenové a dětského pěveckého souboru Boni 
Pueri z Hradce Králové se dostalo i na přijetí čtyř nových 
členů mezi řádné členy Rotary: Lucie Silkenové, Meredith 
Enders, Marka Schneidera a Kerri Atkins. Konference se 
chýlila k závěru, a tak bylo vidět uvolnění i na tváři Jaro-
slava Šuranského, guvernéra našeho hostitelského dis-
triktu 2240.

V nedělním závěru konference přišla řada pozvání na 
další významné akce Rotary, které se uskuteční ještě letos 
nebo příští rok, a to jak v Evropě, tak i dalších zemích 
včetně Světového kongresu RI. Dostalo se i na několik 
ocenění a především na poděkování spíkrům, panelistům 
a všem, kteří se o užitečný a přitom příjemný průběh mul-
tidistriktního institutu přičinili. Závěrečnou řeč preziden-
ta RI Shekhara Mehty bychom mohli shrnout do jednoho 
obdivného zvolání: „Zvládli jste to na výbornou!“

19

21

19 Pozvání na 
Světový kongres RI 
2022 v texaském 
Houstonu prezentoval 
PDG Jaako Panula 
z Finska pod 
sloganem „objevte 
nové obzory“.
20 Prezentace boxů 
s věcmi potřebnými 
pro přežití po přírodní 
katastrofě je dnes 
samozřejmou součástí 
každé akce Rotary. Na 
snímku Alex Youlten 
a Kerri Atkins z Velké 
Británie. 
21 Módní doplňky 
a další předměty 
s motivem Rotary 
prodávali členové RC 
Münster.
22 Prezident RI 
Shekhar Mehta 
(uprostřed) navštívil 
všechny expozice ve 
foyeru kongresového 
centra.
23 Členové RC 
Prague International 
vypomáhali 
s prezentací africké 
nadace Peter James 
Association (zleva): 
Roman Straub, 
Prezident RCPI Gerry 
Tipple a Veronicah 
Kinyanjui.
24 Středem 
pozornosti byl 
Rameen Moshref Javid 
z Afghánistánu, 
prezident RC Kábul. 
Na snímku s PDG 
Christine Buring 
z Německa. 
25 Projekt DEA 
(Pomoc z Evropy při 
katastrofách) 
prezentovali členové 
RC Prague 
International (zleva): 
PP George Csazsar, 
Stuart Amesbury, 
Roman Straub a zcela 
vpravo Viktoria Vita 
Griessmuller 
z Budapešti.

EVROPSKÉ ÚZEMÍ

Německo, Lichtenštejnsko a Švýcarsko

Skandinávie, pobaltské země, Polsko, Rusko

Velká Británie a Irsko

Nizozemsko a dva vlámské distrikty v Belgii

Španělsko a Portugalsko

ČR, SR, střední a jižní Evropa, Turecko,

Řecko a středomořské státy

ZÓNY

15&16

17&18

19&20A

20B&13B

20C

21A&B
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Rotary dištrikty z európskych krajín východného Stredomoria a Afriky 
(Europe – Eastern Mediterranean – Africa/EEMA), ktoré sú aktívne 
v rotariánskej výmene mládeže, sa každoročne stretávajú na výročnej 
konferencii. Potom, čo sa v roku 2020 konferencia kvôli pandémii 
koronavírusu nemohla uskutočniť, usporiadali holandskí rotariáni už  
68. konferenciu EEMA v holandskom Maastrichte aspoň virtuálne v dňoch 
10.–12. septembra 2021. 

émou konferencie bolo „Improve, 
Explore, Enjoy: Empower Youth“, 
v preklade „Zlepšuj, skúmaj, uží-

vaj si: Posilnenie postavenia mládeže“. 
Zaregistrovalo sa celkovo 331 účastníkov, 
náš dištrikt na konferencii reprezentovali 
Jaromír Barák (RC Třebíč), riaditeľ Rotary 
Youth Exchange Czechia & Slovakia, z.ú., 
a jeho zástupca Ondrej Kollár (RC Poprad).

 Piatkový program zahájili spoločne 
prezident EEMA Jakob Volther z Dánska 
s viceprezidentom Lucienem Perlitiusem 
z Holandska. V priebehu plenárneho za-
sadania účastníkov konferencie tiež po-
zdravil svetový prezident Shekhar Mehta. 
Nasledujúca pracovná časť bola rozdele-
ná do ôsmich sekcií, venovaných novým 

formám výmen, predovšetkým výmenám 
virtuálnym, novým perspektívam RYE, zís-
kavaniu hostiteľských rodín pre študentov 
v postcovidovej dobe a činnosti dištriktov 
v čase, kedy sa výmeny nemôžu uskutočniť. 
Zvláštna sekcia bola tiež venovaná poiste-
niu študentov pri ich výmenných pobytoch. 
Program prvého dňa konferencie bol ukon-
čený virtuálnou prezentáciou výmenných 
programov zúčastnených krajín.

Na sobotnom národnom stretnutí (Na-
tional meeting) sa zúčastnili vyhradení zá-
stupcovia členov EEMA, ktorí mali možnosť 
zvážiť a rozhodovať o dôležitých otázkach 
smerovania a postojov EEMA. Pomerne 
veľký priestor bol venovaný vysvetleniu 
a diskusii k nesúladu požiadavky ústredia 

RI na zhromažďovanie osobných údajov 
účastníkov výmen s direktívou GDPR EÚ. 
Ukázalo sa, že pripravené nové formuláre 
žiadostí o výmenu musia byť čo najskôr 
upravené a rovnako požiadavka na osob-
né údaje musí byť opätovne zvážená, aby 
vyhovovali legislatíve EÚ. Účastníci disku-
tovali možnosti riešenia náhrady zrušeného 
Výboru výmeny mládeže ústredia RI. Zruše-
ním tohto orgánu regionálny lídri výmeny 
mládeže stratili priamy vplyv a kontakt na 
Radu Riaditeľov RI. Účastníci poverili pre-
zidenta EEMA, aby spoločne so zástupcami 
konferencií NAYEN (USA a Mexiko) a ABIJ 
(Južná Amerika) vyvinuli čo najväčšie úsi-
lie na obnovenie uvedeného výboru, alebo 
na inštitucionalizovanie orgánov EEMA, 
NAYEN, ABIJ, západnej a východnej Ázie 
v štruktúrach RI. Neformálne združenie 
krajín EU-Schengen v rámci EEMA dôraz-
ne vyzvalo prezidenta EEMA na zabráne-
nie opätovnému (už tretiemu) plošnému 
celosvetovému zrušeniu výmen mládeže. 
Medzi účastníkmi zaznievalo presvedčenie, 
že v rámci EÚ sú splnené všetky podmienky 
na bezpečné výmeny. V prospech takýchto 
EÚ výmen hovorí vysoká zaočkovanosť, bez-
vízový režim i porovnateľný zdravotnícky 
systém. 

T
Text: ONDREJ KOLLÁR

MAASTRICHT

EEMMA 2021
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Tridsaťtri klubov z nášho dištriktu sa úspešne kvalifikovalo na organizáciu 
dlhodobých a krátkodobých výmen mládeže v školskom roku 2022/2023. 

poločné stretnutie klubových YEO sa 
uskutočnilo 17. a 18. septembra 2021 
v Kroměříži. Konalo sa v neľahkej 

dobe pre Rotary Youth Exchange Czechia 
& Slovakia, zapsaný ústav. Uplynulé tri 
školské roky boli narušené a obmedzené 
pandémiou Covid-19. Viacerí študenti sa 
predčasne vrátili zo svojich hosťovských 
krajín už na jar 2020 a tí, ktorí ostali až do 
záveru školského roka, si už dostatočne ne-
užili spoločnosť spolužiakov a ani intenzív-
nu rozlúčkovú atmosféru pred návratom do 
svojej domovskej krajiny. Následné úplné 
zrušenie študentských výmen v školských 
rokoch 2020/2021 a 2021/2022 zmarilo viac 
ako 110 študentom vybraných našimi klubmi 

splnenie ich želaní vycestovať a študovať 
v zahraničí. Či sa výmeny mládeže v škol-
skom roku 2022/2023 uskutočnia aspoň 
v rámci Európy alebo budeme môcť reali-
zovať výmeny aj s dištriktami v USA, Brazí-
lii, Mexiku, Kolumbii, Austrálii, Japonsku, 
Taiwane a v iných krajinách, s ktorými sme 
úspešne vymieňali v rokoch pred pandé-
miou, ešte v tomto období nevieme. O to 
viac potešil záujem klubov získať všetky 
potrebné informácie a oprávnenia realizovať 
výber nových záujemcov. A tiež vyslať tých, 
ktorí kritériá splnili už v predchádzajúcich 
rokoch, sú stále v zodpovedajúcom veku 
a ich záujem stráviť celý školský rok v za-
hraničí stále trvá. Nateraz študentov, ktorí 

napriek presunu termínu ich vycestovania 
spĺňajú všetky podmienky na účasť vo vý-
menách mládeže 2022/2023, evidujeme cel-
kovo 43. Ak by aj nových záujemcov nebolo 
toľko, ako v rokoch pred pandémiou, zrejme 
dosiahneme mimoriadne vysoký počet kan-
didátov. Tak držme palce, aby sa čoskoro 
mnohým mladým ľuďom z Českej repub-
liky a Slovenskej republiky naplnila am-
bícia poznať iné kultúry a žiť súvislú dobu 
mimo stereotypu (alebo aspoň v inom?) než 
v uplynulých rokoch.

Pracovné stretnutie funkcionárov klubov 
a dištriktových činovníkov výmeny mládeže 
bolo významné a mimoriadne potrebné aj 
z iných dôvodov. Hodnotenia fungovania 
činnosti Rotary Youth Exchange Czechia 
& Slovakia, z.ú. a jeho funkcionárov boli 
(a žiaľ stále sú) zo strany niektorých klu-
bov negatívne. A to i napriek tomu, že naša 
výmena mládeže dlhodobo a i v súčasnosti 
dosahuje v Rotary International najvyšší 
stupeň uznania za rozsah a kvalitu jej rea-
lizácie. Stretnutie v Kroměříži bolo veľmi 
otvorenou platformou pre otvorenú diskusiu 
a kultivovanú prezentáciu širšieho spektra 
názorov. Bolo veľmi prínosné sledovať, že 
všetci tí, ktorí sa zúčastnili, mali za svoj cieľ 
prispieť k napredovaniu všetkého dobrého 
čo bolo vykonané a dosiahnuté doposiaľ, 
a nie k ich deštrukcii. 

Veľmi užitočná bola návšteva a úvodné 
slovo PDG Zdeňka Michálka, predsedu 
dištriktového výboru pre službu mládeži. 
Jeho prezentácia možností spolupráce me-
dzi jednotlivými zložkami služby mládeži 
potvrdila najsilnejšie etablovanie výmeny 
mládeže v nej a prirodzené a fungujúce 
partnerstvo medzi výmenou mládeže a Ro-
texom. Hľadanie prienikov v spoločných 
aktivitách aj s Rotaract klubmi a činnos-
ťou RYLA akiste prispeje k ďalšej motivácii 
zúčastnených byť zdrojom rastu členskej 
základne Rotary klubov otvorených a víta-
júcich mladú generáciu vo svojich radoch.

Stretnutie zavŕšil tréning práce s webo-
vými aplikáciami a online prístupom ku 
všetkým dokumentom a informáciám po-
skytovaným ústavom na jeho webových 
stránkach a sociálnych sieťach. 

Ďakujeme všetkým YEO a zástupcom klu-
bov, RYLA a Rotexu za priateľskú pracovnú 
a spoločenskú atmosféru na stretnutí.

S
Text: KATARÍNA ČECHOVÁ

VÝMENA MLÁDEŽE

Kluby v našom dištrikte 
sú pripravené na výmenu 
mládeže v školskom roku 
2022/2023

téma
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Návod k používání 
upraveného modelu 
podpory poskytované 
Nadací Rotary

My v Rotary chápeme, jak podstatná je intenziv-
ní péče o kulturu slušnosti a úcty k rozdílnostem, 
chceme-li uskutečnit naši vizi světa, kde se lidé 
umí domluvit a společně se snažit o trvalou změ-
nu k lepšímu. 

Vážíme si rozdílnosti a oceňujeme přínos lidí 
z každého prostředí a původu nehledě na jejich 
věk, etnický původ, rasu, barvu kůže, zdravotní 
stav, vzdělání, náboženské vyznání, víru či život-
ní filozofii, sociální nebo ekonomické postavení, 
mateřský jazyk, pohlaví, sexuální orientaci, pří-
padně jejich vnímání své genderové příslušnosti, 
nebo odlišnost jejich představ, myšlenek, uznáva-
ných hodnot a přesvědčení. 

Uznáváme, že lidé z různých skupin mají vlastní 
historické zkušenosti, které jim mohou bránit 
v účasti na něčem, být něčeho členy nebo něco 

dokonce řídit či někoho vést. Proto jsme od-
hodláni prosazovat rovnost a slušnost ve všech 
aspektech činnosti Rotary, jakož i v rámci naší 
partnerské spolupráce v komunitě tak, aby všich-
ni měli náležitý přístup k potřebným zdrojům, 
příležitostem, kontaktům a cítili podporu pro 
jejich osobní rozvoj. 

Věříme, že všichni lidé mají zřetelné i nenápadné 
kvality, které je činí unikátními jednotlivci, a pro-
to se snažíme vytvořit kulturu chování otevřenou 
všem, kdy se každý jednotlivec může cítit přijíma-
ným a hodnotným. 

Protože nám tolik záleží na mravní integritě, 
musíme si čestně a otevřeně říci, jak na tom jako 
organizace jsme, pokud jde o naše směřování 
k uznávání různosti, rovnosti a otevřenosti; jen 
tak se v tom můžeme dále zlepšovat.
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Elektronickou poštou nebo na setkáních vašeho klubu seznamujte 
členy klubu s aktualizovaným prohlášením Rotary k závazku dbát na 
rozdílnost, rovnost a otevřenost.

Umístěte toto aktualizované prohlášení na webovou stránku vašeho 
klubu, šiřte je prostřednictvím sociálních sítí a odkaz na ně připojte 
k vašemu podpisu v odesílaných e-mailech. 

S využitím tohoto prohlášení se na klubu poraďte, co můžete pro 
své současné i budoucí členy udělat lépe, pokud jde o respektování 
rozdílnosti, rovnosti a otevřenosti.

Veďte své přátele v klubu k tomu, aby se k sobě vzájemně chovali 
s respektem, a nenechávejte bez odezvy, když něčí činnost neodpovídá 
našim ideálům a hodnotám.

Více se dozvíte, pokud se připojíte na kurz DEI (Jak zajistit rozdílnost, 
rovnost a otevřenost) na stránkách Learning Center v rotary.org.

Další zdroje jsou též na rotary.org/dei.

Kopii prohlášení Rotary
k závazku uznávat 
různost, rovnost 
a otevřenost 
najdete na stránce 

rotary.org/dei

5 způsobů, jakými váš klub může 
podpořit rozdílnost, rovnost 
a otevřenost

1

2

3

4

5

Drazí rotariáni!

V Rotary si vážíme různosti, rovnosti 
a otevřenosti. Nezáleží na tom, kdo jste, 
koho máte rádi, koho či co uctíváte, jaký 
je váš zdravotní stav nebo z jaké kultury, 
země (nebo rodiny) pocházíte. Jediné, 
na čem záleží, je, zda jste ochotni něco 
udělat pro trvalou změnu k lepšímu. 

Rotary se snaží zajistit, aby nás kdokoli 
vnímal jako organizaci dbalou práva 
a slušnosti a všem otevřenou. Uznávání 
různosti je již dlouho jednou z našich 
základních hodnot; jsme právem hrdi 
na to, jakou organizaci se nám podařilo 
vytvořit. Nicméně, abychom mohli lépe 
vnímat potřeby komunity, v níž žijeme, 
a uměli podle toho nabízet řešení, mů-
žeme pro zdůraznění významu různosti, 
rovnosti a otevřenosti udělat ještě více. 

Rada ředitelů Rotary International 
pověřila prozkoumáním toho, jak se 
nám daří plnit závazek úcty k různosti, 
rovnosti a otevřenosti, pracovní sku-
pinu pro tyto otázky (DEI Task Force 
– v angličtině se používá zkratka DEI = 
Diversity, Equity, Integrity). Na základě 
jejího doporučení vydala Rada ředitelů 
v roce 2019 prohlášení Rotary k otázkám 
různosti, rovnosti a otevřenosti. To nás 
zavazuje ještě více vnímat hodnotu růz-
nosti, uznávat rovnost a zůstávat otevře-

ní; projevujme to tím, že si budeme vážit 
přínosu každého, zacházet s každým 
jako se sobě rovným a pěstovat kulturu 
vzájemných vztahů tak, aby každý věděl, 
že jeho přínos je pro nás hodnotný. 

Různost, rovnost a otevřenost nejsou 
politickými tématy. Každý z nás má 
právo, aby s ním bylo jednáno důstojně 
a s respektem, aby jeho názor byl vnímán 
a aby měl stejnou příležitost se v Rotary 
uplatnit a podílet se na jeho vedení. Čle-
nové naší organizace nám shodně říkají, 
že schopnost přijímat mezi sebe další lidi 
je pro naši budoucnost životně důležitá 
a že chápání významu rozdílnosti a naše 
otevřenost jsou cestou k tomu, abychom 
byli i nadále těmi, s kým chtějí spolupra-
covat aktivní lidé, připravení spojit se 
s jinými kvůli změně k lepšímu. 

Počítáme s vaší pokračující podporou 
naší snahy učinit Rotary ještě více růz-
norodou a otevřenou organizací, kde 
se všichni cítí rovni. Každý, kdo se přidá 
k Rotary, musí vědět, že je jeho součástí 
a že si vážíme hodnot, které přináší. 

SHEKHAR MEHTA, 
RI PREZIDENT, 2021–22

JENNIFER JONES, 
RI PREZIDENTKA, 2022–23
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AFRIKA JE JIŽ ROK 
BEZ VÝSKYTU 
DIVOKÉHO POLIOVIRU
Společně jsme dosáhli fantastického pokroku 

v boji proti dětské obrně. V srpnu 2020 WHO 

prohlásila Afriku za prostou divokého polio-

viru. Je to pozoruhodný milník, kterého bylo 

dosaženo díky vedení, odhodlání a podpoře 

nesčetných členů Rotary a zdravotnických 

pracovníků, našich partnerů z Globální inici-

ativy pro vymýcení dětské obrny (GPEI) i díky 

úsilí politiků v Africe.

Eliminace divokého polioviru v africkém 

regionu WHO ukazuje, že úplná eradikace dět-

ské obrny je možná. Přečtěte si více o tomto 

historickém úspěchu a závazku Rotary udržet 

Afriku bez divokého polioviru a vymýtit dět-

skou obrnu na celém světě.

CO SE MŮŽEME NAUČIT 
OD AFRICKÉHO REGIONU 
Dr. Tunji Funsho, předseda výboru Rotary Po-

lioPlus v Nigérii, v inspirativním příspěvku na 

blogu Globálního institutu pro eliminaci ne-

mocí vysvětluje, jak nám práce Rotary na vy-

mýcení divokého polioviru v africkém regionu 

WHO ukazuje cestu k vymýcení dětské obrny 

na celém světě. Navzdory všem předpokladům 

se v loňském roce podařilo vymýtit divoký po-

liovirus v celém africkém regionu WHO. Tento 

úspěch je výsledkem vytrvalého úsilí členů 

Rotary společně s našimi partnery, vládami, 

zdravotnickými pracovníky a komunitami.

Dr. Funsho zdůrazňuje, že je třeba pokračo-

vat v obhajobě imunizační kampaně a oslo-

vovat děti v těžko dostupných oblastech 

a poskytovat tam zdravotní péči, která jde 

nad rámec očkování proti dětské obrně, aby 

se zastavil přenos divokého polioviru v po-

sledních dvou zemích, kde je dětská obrna 

endemická (Afghánistán a Pákistán).

PŘIPRAVTE SE 
NA SVĚTOVÝ DEN 
DĚTSKÉ OBRNY 
Buďte aktivní při příležitosti Světového dne 

dětské obrny, který připadá na 24. října: pro-

pagujte úsilí Rotary o vymýcení obrny, získá-

vejte finanční prostředky a plánujte klubové 

akce. Zapojme místní obyvatele do boje proti 

dětské obrně. Dokud virus dětské obrny někde 

existuje, zůstává hrozbou všude. Stáhněte si 

soubor nástrojů ke Světovému dni dětské obr-

ny. Najdete v něm zdroje a tipy, jak se zapojit 

do práce na světě bez dětské obrny.

DEN 
PRO 

POLIO

Ukážeme vám, jak kluby Rotary, 
Rotaract a Interact po celém světě 
pracují na vymýcení dětské obrny. 
Zaregistrujte účast svého klubu na 

Světovém dni proti dětské obrně  
na adrese 

endpolio.org

Text: RI, 
překlad: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ

ze světa



ZAJÍMÁ 
NÁS VÁŠ 
NÁZOR

PRŮZKUM MEZI VŠEMI ČLENY
SE USKUTEČNÍ V LISTOPADU!
Máte šanci nám říct, co se vám líbí a co ne a co očekáváte  
od svého členství v Rotary.

Chcete-li mít jistotu, že průzkum obdržíte, aktualizujte svou 
e-mailovou adresu na my.rotary.org/profile/me.
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Uplynulý rotariánský rok pro náš distrikt znamenal omezení činnosti vinou 
koronaviru a zanechal řadu nepříjemných záležitostí týkajících se výměny mládeže.

skutečnily se však záležitosti, které 
je nutno připomenout a jejich orga-
nizátorům za ně poděkovat. Chtěl 

bych se zde zmínit o mezinárodní akci Di-
saster Aid Europe, za níž stojí RC Prague 
International a především dvě osoby: Irena 
Brichta a Stuart Amesbury. 

Díky činnosti obou došlo k organizaci 
pomoci pro Univerzitu v Tiraně v Albánii 
postiženou zemětřesením a zejména pomo-
ci Libanonu postiženému explozí v bejrút-
ském přístavu.

Disaster Aid Europe zajistil pro obě země 
finanční prostředky na pořízení australských 
přístrojů SkyHydrant na filtraci špinavé vody 
a pro nemocnici Rosary Sister v Bejrútu, 
vzdálenou pouze 500 m od epicentra výbu-
chu, i 18 ks moderních nemocničních postelí 

od české firmy LINET. Dále na obou místech 
dohlížel na předání a správné uvedení do 
provozu všech přístrojů.

Obě akce, které proběhly za ohromných 
koronavirových omezení pro cestování, 
zajistily naší zemi respekt a uznání od 
místních komunit. Slavnostnímu předání 
SkyHydrantů a postelí nemocnici v Bejrútu 
se zúčastnili i velvyslanci zmíněných zemí. 
Na akcích se podílela i řada dobrovolníků 
z našeho distriktu, avšak bez Stuarta a Ireny 
by k realizaci nedošlo. Jak to často bývá, pod 
názvy akcí se skrývá práce málo jedinců. 
Díky skromnosti Ireny a Stuarta by se ve-
řejnost o této akci ani nedozvěděla.

Dovolte mi proto alespoň tímto článkem 
oběma poděkovat za příkladnou reprezen-
taci našeho distriktu a obou našich zemí.

U
Text: MILAN MACHOVEC

DISASTER AID EUROPE

Poděkování 
Ireně Brichta 
a Stuartovi 
Amesburymu 
z RC Prague 
International

z domova

Jednání Stuarta 
se sestrou Nicole, 

představenou 
nemocnice Rosary 

sister Hospital 
v Bejrútu
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V sobotu 4. září 2021 jsme se opět sešli k již 23. společnému výstupu na 
česko-rakousko-německé Trojmezí. Počasí bylo nádherné a poledních 22 °C 
na vrcholu byla teplota více než ideální. Již podruhé nám chyběli výměnní 
studenti, kterých v minulých letech ze všech tří zemí přicházelo mnoho 
a byli vždy skvělým osvěžením našeho setkání. Doufáme, že příští rok už 
u toho opět budou.

přesto nás bylo třicet v dokonalé jazyko-
vé paritě, patnáct příchozích bylo z Čes-
ka, druhá polovina z Rakouska a Němec-

ka. Nejdelší cestu vážil Karl Wenk z RC 
Eichstätt-Altmühltal, Distrikt 1950. Nejdříve 
tři hodiny cesta autem, poté dvouhodinový 
výstup a nahoře široký úsměv. Karl nepatřil 
k nejmladším účastníkům, spíše naopak, 
ale věkem ho trumfnul Horst z rakouského 
RC Haag am Hausruck, který si tu nádhe-
ru přišel užít ve svých 82 letech. A protože 
bylo opravdu geniální počasí, vzal to na 
zpáteční cestě s námi Horst „oklikou“ po 
hřebeni k Trojmezí a odtud místy vskutku 
ostře z kopce po krásných cestách s kou-
zelnými výhledy. 

Velmi nás těší, že v posledních letech za 
námi pokaždé přijíždí i guvernéři, tento-
krát to byl přítel Klaus Hötzenecker, D 1920. 
Díky, Klausi! Dorazili i PDG Harald Mar-
schnerm z D 1920 a Erika, manželka PDG 
Rudiho Buchmeisera, zakladatele tohoto 
putování. Stejně tak nás ale těší účast 
všech rotariánů a jejich rodin z dvanácti 
klubů: RC Eichstätt-Altmühltal, RC Haag 
am Hausruck, RC Linz-Altstadt, RC Linz-
-Donau, RC Perg, RC Rohrbach, RC Wien-
-Belvedere, RC Český Krumlov, RC Písek, 

RC Jihlava a RC Třebíč. Zvláštní poděkování 
patří Miku Hardingovi z RC Rohrbach, který 
již dlouhá léta pomáhá s organizací našeho 
putování přímo na místě. 

A jako vždy si dovolím tuto zprávu za-
končit pozvánkou. Za rok, 3. září 2022, se 
sejdeme buď v 9:00 v rakouském Schwar-
zenbergu, což všem vřele doporučuji, pro-
tože cesta odtud nahoru je opravdu krásná, 
nebo ve 12:00 v Berggasthofu Dreisessel-
berg. Přijeďte, přijďte, bude se Vám „u nás“ 
určitě líbit.

Do té doby buďte zdrávi a veselí.

I
Text: MARTIN SAITL

ICC

Setkání na 
Třístoličníku 2021

Velmi nás těší, 
že v posledních 
letech za námi 
pokaždé přijíždí 
i guvernéři, 
tentokrát to 
byl přítel Klaus 
Hötzenecker, 
D 1920. 
Díky, Klausi!
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Po ročnej prestávke, spôsobenej situáciou 
okolo COVID-19, sa na prelome mája a júna 
2021 znovu uskutočnilo tradičné stretnutie 
rotariánov-jachtárov nášho dištriktu. 

tretnutia, ktoré bolo pôvodne plá-
nované na začiatok júna 2020, sa 
zúčastnilo tentokrát 8 lodí z mo-

ravských a slovenských klubov (zatiaľ sa 
k nám nepripojil žiaden český klub). Mnohí 
sme mali lode rezervované a zaplatené už 
vlani a podarilo sa nám presunúť rezervácie 
na tento rok. 

Keďže sme tohtoročné stretnutie posunu-
li severnejšie ako v minulosti, všetky lode 
vyplávali z Puly – z maríny Veruda 6 lodí 
(vrátane 2 katamaranov) a z ACI maríny Pula 
2 lode. Posádky boli rôzne – jednoklubové aj 
zmiešané z viacerých klubov, čisto pánske 
aj zložené z párov, čisto rotariánske, aj mi-

S

Text: RADO SIMON

FELLOWSHIPS

RSW 2021 
– stretnutie 
napriek Covidu

ze světa
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xované s nerotariánmi. V jednej z posádok 
sa dokonca stretli členovia 3 rôznych klubov 
vrátane bývalého výmenného študenta. 

Keďže predpoveď počasia sľubovala za-
čiatkom týždňa „boru“ v oblasti Kvarneru, 
kapitáni Honzo Chalupa (RC Ostrava), Fero 
Kocian (RC Žilina), Tibor Kočvara a Reth 
Košábek (RC Martin), Bohuš Kratochvíl (RC 
Banská Bystrica), Bob Křempek (RC Opava), 
Martin Pešat (t. č. IYFR) a Rado Simon (RC 
Bratislava International) mali pred sebou 
ťažké rozhodnutie – kam budeme plávať. 

Vzhľadom na to, že spoločné stretnutie 
sme naplánovali na utorok večer v domov-
skej maríne väčšiny lodí vo Verude, časť 

posádok sa nakoniec rozhodla pre kombi-
náciu severnej trasy (smer Rovinj, Poreč, 
Novigrad) a južnú časť až v druhej polovici 
týždňa. Časť posádok si ale vyskúšala svoje 
jachtárske schopnosti (a žalúdky) v oblasti 
Kvarneru, čo spôsobilo, že sa niektorí ne-
stihli vrátiť na spoločné stretnutie, ktorého 
sa nakoniec zúčastnilo 5 posádok – asi 30 ro-
tariánov. Po krátkom privítaní a zabezpeče-
ní toho najdôležitejšieho (večere), prebehlo 
– síce o rok oneskorené – odovzdanie vlajky 
a insignií commodora IYFR – Czech and 
Slovak Rotary Fleet. Od už rear commo-
dora Martina Pešata ich prevzal súčasný 
commodor Radoslav Simon. Nasledovala 

večera, výmena skúsenosti a zážitkov, ako 
aj ďalšie spoznávanie sa členov aj nečlenov 
klubov Rotary 2240. Keďže toto bolo už 10. 
stretnutie jachtárov nášho dištriktu, jediné 
čo nás mrzí je, že sa k nám stále nepridala 
žiadna posádka z „českých luhů a hájů“.

Ďalšie plánované stretnutie bude 
„suchozemské“ (asi niekedy 

v novembri), kde naplánujeme aj 
všetky aktivity a termíny na 2022. 

Viac informácií o činnosti 
jachtárskeho fellowshipu nájdete na 

www.rotarysail.eu.



VŠECHNY KLUBY–
JEDEN HLAS

Nezáleží na tom, v jaké zemi žijete, nebo na jazyku, kterým mluvíte, logo Rotary 
je univerzální. Spojuje nás a znamená práci naší organizace – po celém světě. 
Rotary kluby využívají sílu tohoto spojení používáním jednotného klubového 
loga. Protože čím jednotnější je náš hlas, tím větší je náš dopad.

姫路ロータリークラブ

Club de Vargem 
Grande Paulista

District 3790

Club

Evanston 
Lighthouse

Navštivte rotary.org/brandcenter
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Více fotografií z akcí najdete 
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

zprávy
KLUBOVÉ

Posledný júlový piatok na Vodnom  

diele Žilina patril 8. ročníku Rotary Night 

Run & Inline. 

edzinárodné bežecké a korčuliar
ske podujatie je určené nielen pre 

výkonnostných, ale aj rekreačných špor
tovcov a deti. Pretekalo sa v troch ka
tegóriách: Night Run (8,2 km), Kids 
Run (300 m, 700 m a 1400 m) a Inli
ne (21 km). Celkový počet sa vyšplhal na 
476 a skoro každý pretekár mal so sebou 
fanúšikovský sprievod. Okrem domá
cich sa predstavili aj účastníci z Českej 
republiky, Ukrajiny, Talianska a Kanady. 
Najstarší borec mal osemdesiatšesť, naj
mladší dva roky. Podľa správ zo zákuli
sia občerstvovacej stanice sa vypilo sto
päťdesiat litrov vody, dvetisíc plechoviek 
nealkoholického piva, zjedlo sa sto kíl 
banánov a osemdesiat kíl melónov. 

 Významnou posilou organizátorov sa 
stal fotograf Marek Tesák. Marek má 
20 rokov. Má detskú mozgovú obrnu od 
narodenia. Pohybuje sa na invalidnom 
vozíku a kratšie vzdialenosti so štvor
kolesovým chodítkom. Študuje na Od
bornom učilišti pre postihnutú mládež 
v Žiline odbor fotografia. O jeho fotky 
bol veľký záujem. 

Text: MARTIN BARČÍK
Foto: MAREK TESÁK TEAM

Ž I L I N A

Rotary Night Run 
& Inline s posilou

M
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P A R D U B I C E

Pomáháme 
pardubické 
nemocnici
Koronavirová krize nás všechny citelně 

zasáhla. Obzvláště nepříznivá byla situace 

ve zdravotnických zařízeních a především 

nemocnicích, kde počty nakaženého 

zdravotnického personálu fakticky 

ohrožovaly jejich provozuschopnost. Kolaps 

nemocnic by pak samozřejmě znamenal 

obrovský problém.

louhodobá expozice viru má za ná
sledek zvýšené riziko infekce, a ještě 

výraznější zdravotní komplikace a zásadní 
oslabení kritického personálu nemocnic. 
„Jako klub jsme se rozhodli pomoct v době 
nejsilnější koronavirové krize pardubické 
nemocnici a vlastním nákladem jsme vy
bavili odběrové a testovací centrum funkč
ním nátěrem, který díky svým vlastnos
tem snižuje virovou zátěž v prostoru,“ 
stručně představuje projekt přítel Michal 
Sláma, vědecký pracovník a prezident RC 
Pardubice.

Díky tomuto projektu došlo k výraznému 
snížení rizika u personálu covidového cen
tra v nemocnici a snad i k pomoci při řeše

ní nastupující personální nouze na odděle
ní a zajištění jeho hladšího chodu v době, 
kdy bylo jeho udržení životně důležité.

Detailněji představuje problematiku 
ochrany vnitřních prostor přítel Milan Me
inhold, člen RC Pardubice a CEO společ
nosti eNecont, dodavatele technologie, 
takto: „Unikátní není tato nanotechnologie 
jen svým složením, ale také svým praktic
kým využitím. Funkční nátěry FN NANO® 
mají vysoké antibakteriální a antivirové 
vlastnosti, a proto jsme zvolili tuto techno

logii k ošetření určitých částí interiéru.“ 
Funkční nátěry v interiérech aktivně sni

žují virovou zátěž a deaktivují patogeny ze 
vzduchu. Takto ošetřené plochy jsou perma
nentně čisté a nemohou sloužit jako živná 
půda pro jiné mikroorganismy. Náš cíl byl 
zdravější interiéry nejen pro pacienty, ale 
i pro zdravotnický personál a dle výsledků 
se nám to podařilo. V mezičase byla také 
přítelem Michalem Slámou a jeho kolegy 
z VŠCHT provedena i řada mikrobiologic
kých testů s velmi pozitivními výsledky. 
Například na stěnách ošetřených prostor 
došlo k snížení výskytu patogenů v průmě
ru o 90–99 %. Výsledky tak budou publiko
vány i ve vhodných vědeckých časopisech.

„Chci poděkovat Rotary klubu Pardubice 
za podporu tohoto projektu. Díky jeho pod
poře se projekt mohl v nemocnici uskuteč
nit a jsem tomu samozřejmě velmi rád,“ 

oceňuje přínos klubu dr. Jiří Skalický, bio
chemik a ředitel pardubické nemocnice.

Rotary klub Pardubice se zaměřuje na 
dlouhodobě udržitelné, znalostně intenziv
ní projekty s vysokou přidanou hodnotou 
a s nemocnicí spolupracuje dlouhodobě. 
Mezi další jeho projekty patří například 
globální grant s finskými přáteli, upravují
cí způsob práce s předčasně narozenými 
dětmi na neonatologické jednotce intenziv
ní péče.

Text: MICHAL SLÁMA

D

K projektu vzniklo i krátké video 
a je dostupné  

na adrese 
www.youtube.com/iWE

Díky tomuto  
projektu došlo 
k výraznému snížení 
rizika u personálu 
covidového centra.
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V Rotaract klube Banská Bystrica sme sa 

rozhodli priniesť detským pacientom do 

chvíľ strávených v nemocnici trošku 

virtuálnej reality, spojiť príjemné 

s užitočným a dať aj priestor šikovným 

študentom z Katedry informatiky UMB 

v Banskej Bystrici. Tak sme spoločnými 

silami zrealizovali projekt Zážitkového 

laboratória pre hospitalizované deti. 

šetko to začalo vzácnou možnosťou 
pre Rotaract klub – využiť financie 

z Nadácie Rotary, jednou krásnou iniciatí
vou šikovných vyučujúcich a študentov 
z UMB a úžasnou snaživosťou paní učiteliek 
zo ZŠ pri Detskej fakultnej nemocnici Ban
ská Bystrica spríjemniť ťažké chvíle det
ským pacientom niečím novým a zaujíma
vým.  Preto sa 26. augusta 2021 ocitli 
zástupcovia nášho Rotaract klubu, Rotary 
klubu Banská Bystrica a zástupcov UMB 
v nemocničnej základnej škole a do rúk pani 
riaditeľky Evky Hubačkovej a pani zástup
kyni Majky Laukovej sme slávnostne odo
vzdali naše tzv. „Zážitkové laboratórium pre 
hospitalizované deti“. Strávili sme tu veľmi 
milú hodinku, počas ktorej sme vysvetlili 
používanie okuliarov s virtuálnou realitou 
a ich aplikácií, cibrenie kreativity pomocou 
3D pier a samozrejme dohodli aj budúcu 
spoluprácu v tejto perfektnej zostave po 

zlepšení pandemickej covidovej situácie.  
Samotnému odovzdaniu projektu predchá
dzali nespočetné hodiny práce študentov 
a učiteľov z katedry informatiky. Aby bolo 
možné vytvoriť laboratórium, ktoré by de
ťom so zdravotnými problémami umožňo
valo prostredníctvom najnovších technoló
gií virtuálnej a rozšírenej reality odpútanie 
sa od svojej choroby, vnorenie sa do úplne 
iného sveta, rozveselenie a zahranie sa vo 
vzdelávacích hrách, mladí študenti použili 
svoje „know how“, ktoré bežne implemen
tujú do svojich záverečných prác. Aplikácie 
sú prispôsobené aj pohybovým obmedze
niam detí, ktoré sú často pripútane k lôžku, 
no vo virtuálnej realite sa môžu ocitnúť na 
lúke, v telocvični, alebo aj na pláži.

 V tomto projekte Rotaract klub Banská 
Bystrica s organizačnou podporou Rotary 
klubu Banská Bystrica zabezpečil financie, 
študenti a učitelia katedry informatiky zase 
vytvorili aplikácie, hry a celé prevedenie pro
jektu. V neposlednom rade panie učiteľky 
základnej školy a školského klubu budú za
bezpečovať bezpečný priestor a pedagogický 
dohľad nad hospitalizovanými detičkami. 

 V spolupráci, pomoci a podpore tohto 
projektu máme snahu pokračovať aj v bu
dúcnosti. 

Text a foto: ĽUBICA HORVÁTHOVÁ

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Zážitkové laboratórium 
pre hospitalizované deti

V

Tak nějak nám ty roky uběhly, již je to 

30 let, co se dne 26. září 1991 

v salonku číslo 1 hotelu Černigov 

poprvé oficiálně sešli obnovující 

členové hradeckého klubu. 

a znovuoživením stáli synové 
rodin Petrofů, Ježků, Porkertů, 

Bedrnů a Köpplů, jejichž otcové byli 
rotariány před více než 40 lety. K nim 
se přidaly další významné i méně zná
mé osobnosti života východočeské 
metropole. V té době ještě v rámci 
rakouského distriktu 1920, kde i jmé
na dvacítky začínajících můžete najít 
v tehdejším distriktním seznamu. Vý
znamnou byla i pomoc partnerského 
klubu Hall in Tirol, s nímž nás dodnes 
pojí klubová i osobní přátelství. O rok 
a dva měsíce později klub převzal 
chartu a stal se tak opravdovým čle
nem světové rodiny Rotary. Za tu 
dobu 30 let proběhla řada schůzek, 
přednášek, společných akcí, pomoci 
potřebným i s využitím prostředků ze 
2 nadačních fondů. Řada z tehdejší 
dvacítky již není mezi námi, část je 
čestnými členy, ale všichni, i když 
jsme o třicet roků starší, jsme mladí 
rotariánským myšlením.

Text: PETR NOVOTNÝ

H R A D E C  K R Á L O V É

30 let od první 
schůzky

Z
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zprávy

Rotariáni z Martina na konci augusta 

podporili bežcov a cyklistov, ktorí sa 

zúčastnili 1. ročníka športového podujatia 

Duatlon Necpaly–Borišov v lone krásnej 

prírody Veľkej Fatry. 

a konci augusta prišli do Necpalskej 
doliny vo Veľkej Fatre vytrvalostní 

športovci hlavne z Turca, ale aj mnohých 
ďalších kútov Slovenska. Čakal ich 1. ročník 
Duatlonu Necpaly–Borišov. V tomto prípa
de obetaví organizátori z obce Necpaly pri
pravili pre pretekárov 11 kilometrovú cyk
listickú trať hore Necpalskou dolinou a po 
nej nasledovala bežecká časť pretekov 
v dĺžke 3,4 kilometra. Pretekári museli pre
konať 810metrové prevýšenie a dobehli do 
cieľa, ktorý bol pri Chate pod Borišovom 
v nadmorskej výške 1.312 m n.m. Počasie 
zúčastneným pretekárom prialo a tak sa na 
štart postavilo 157 dospelých pretekárov. 
Okrem nich sa podujatia aktívne zúčastni
lo aj 40 detí, ktoré mali samozrejme špor
tovú trať primeranú svojmu veku. 

Na začiatku leta sa s prosbou o podporu 
nového športového podujatia v turčian
skom regióne obrátil na martinských ro
tariánov organizačný riaditeľ pretekov 

Ľuboslav Mikulka. Rotariáni sa po odpre
zentovaní podujatia rozhodli ho podporiť. 
A neľutovali. Po úspešnom priebehu 1. roč
níka pretekov mohli konštatovať, že to bolo 
rozhodnutie správne. Necpalský duatlon sa 
zaradil k širšej škále regionálnych športo
vých podujatí v Turci, ktoré rotariáni pod
porujú. Na jar to býva tradičný Jarný šprint 
v obci Bystrička, ktorý otvára cyklistickú 
sezónu amatérskych cyklistov z celého Slo
venska a ktorého sa vo viacerých kategó
riách aktívne a úspešne zúčastňujú členovia 
RC Martin a ich partnerky. Pred Vianocami 
to zase býva tradičný rekreačný rodinný 
Beh na Luciu s Luciou, ktorý v Martine or
ganizuje slovenská olympionička Lucia 
Hrivnák Klocová a na ktorý rotariáni vodia 
aj svoje deti či vnúčatá. 

Milí rotariáni, možno vás tieto informácie 
nabudia k tomu, aby ste prišli niektoré z na
šich športových podujatí navštíviť. Všetci 
ste v našom turčianskom regióne vítaní.

 Text: RENÉ GURÁŇ
Foto: MIROSLAV BIELICKÝ

M A R T I N 

Podpora regionálnych športovcov v Turci

N

Tak, a mám to za sebou. To jsou mé první 

pocity po skončení největšího mezinárod-

ního setkání rotariánů z celého světa v na-

šem distriktu. Multizónového Institutu se 

zúčastnilo 563 registrovaných lidí z 51 zemí 

světa. K tomu ještě připočtěte vystavovatele 

v Domě (či spíše foyeru) Přátelství a jsme 

přes 600. To v době covidové je úctyhod-

né číslo. Také proto patří veliký dík Ireně 

Brichta a týmu kolem ní, že se jim podařilo 

překonat mnohé administrativní překážky 

pro desítky přátel. Ti tak mohli přijet a spolu 

se třemi světovými prezidenty, včetně toho 

současného Shekhara Mehty z Indie, čtyřmi 

současnými řediteli zón, mnoha bývalými 

a budoucími řediteli a nepočítaně guvernéry 

a rotariány oslavit výsledky Rotary. A jde 

o výsledky ohromující, ať už se jedná o boj 

proti dětské obrně, o podporu vzdělávání 

dívek, tak aby nebyly vyloučeny z možností 

na úspěch, o pomoc při katastrofách všeho 

druhu nebo o další nespočet aktivit, které 

byly na Institutu prezentované. Zkrátka 

Institut fungoval tak, jak má. Informoval, 

vzdělával, bavil a přátelství nejen udržoval, 

ale vytvářel zcela nová.

Obrovský dík patří dobrovolníkům z mno-

ha klubů a jmenovitě pak z RC Praha – City, 

které aktivizovalo celý klub, aby vše dopadlo 

dobře. Zapojili se do kontroly covidu, re-

gistrace, výběru poplatků i doprovodu VIP. 

Prostě příklad vzorně fungujícího klubu. 

A i díky nim to také dobře dopadlo.

O to hořčejší je pro mě fakt, že z naše-

ho distriktu se Institutu, kromě těch, kteří 

tam byli z výkonu své funkce či organizace, 

zúčastnili pouze 2 rotariáni. Na seminářích 

jsme navíc měli 2 rotariánky, které předná-

šely. Těmto lidem patří úcta a poděkování. 

U ostatních se musím ptát, proč je nezajímá 

rotariánský svět? Proč předsedové a členo-

vé komisí nechtějí vědět, jak se věci dělají 

jinde? Proč nechtějí navazovat nová partner-

ství? Anebo proč si za takovouto možností 

budou muset příště vyjet do Basileje, Rey-

kjavíku či Limassolu a zaplatí balík. Takže 

přátelé, za mě jste tuto jedinečnou šanci 

zcela promarnili.

J A K  T O  V I D Í M  J Á

Šance vskutku 
promarněná

Text: GEORGE J. PODZIMEK, DGE

300 eur
Podpora RC Martin pre organizáciu Duatlonu 
Necpaly–Borišov vo Veľkej Fatre.



Seminář 
Nadace Rotary
Dne 6. 11. 2021 se uskuteční seminář 
Nadace Rotary. Jedná se o každoroční 
kvalifikační seminář, na kterém jsou členové 
informováni o novinkách v Nadaci a v rámci 
workshopu si sdílí zkušenosti s distriktními 
a globálními granty v klubech. Kluby, 
jejichž zástupci se semináře účastní, mohou 
v rotariánském  roce 2022–2023 realizovat 
granty s podporou Nadace.

Pro více informací kontaktujte 
předsedkyni Nadace 
Mgr. Hanu Gamrot:

Seminář bude letos společný pro 
celý distrikt a historicky poprvé je 
kvalifikační i pro kluby RAC. 
Seminář proběhne na platformě Zoom, 
registrujte se online do 31. 10. na:

gamrot.me/trf tel.: +420 608 853 339

www.linkedin.com/in/hanafialova

www.facebook.com/hana.fialova.3
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P R A G U E

We Have Managed!

he event held at the Congress 
Center Prague was attended by 
almost four hundred partici-
pants including interested per-

sons from other 11 countries outside the 
EU. It was an outstanding challenge for 
volunteers from the Prague Rotary clubs. 
None of them has ever organized such a big 
event attended by such a different audience. 

As the present RI President Shekhtar Mehta 
noted (standing with his wife in the center 
of the photo), PDG Irena Brichta and DGE 
George Podzimek succeeded in preparing 
an excellent and smooth course of all parts 
of the institute. At the closing ceremony 
they received standing ovations by all par-
ticipants. 

Text & Photo: SKJ

The mandate from the RI headquarters asked our District 2240 to organize 
a six-day Rotary Institute in the middle of September for participants from 
104 districts from eight European zones.

JAROSLAV ŠURANSKÝ
District Governor 2020/2021

T

G L O S S A R Y

Young People 
Are Our Future

The alumni of all Rotary programs for 
young people are a real reservoir of 
prospective members of our clubs. Let 
us not lose the opportunity, although 
the current difficult health and secu-
rity situation in the world hampers 
the possibility of meetings and hol-
ding joint events. 

Therefore, we have prepared a day-
-long seminar of representatives of 
Rotaract, Rotex, Interact, the Institu-
te administering youth exchange, 
RYLA seminar and Rotary Alumni, 
with the participation of the governor, 
IPDG and PDG to interlink all versi-
ons of the District 2240 youth service. 
The seminar, led by PDG Zdeňek Mi-
chálek was held at the Baťa villa in 
Zlín. The charismatic ambience inspi-
red lively discussion on seeking and 
pursuit a common vision.

A whole range of ideas was propo-
sed that should be included in the 
plan of action. We called on the par-
ticipants to consider the outcome of 
the seminar as well as the proposed 
ideas to use them in their service to 
young people. Their own strategy and 
events contributed to the effective and 
unified administration of the service 
to young people. I look forward to the 
next meeting. I ask you for kind assis-
tance with this endeavor thrive be-
cause the essence of this unifying vi-
sion is for keepimg us young. That is 
also the impetus for us to achieve the 
mission of this Rotary year “Let’s Help 
Change Lives”. 
Friendly yours,
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On Saturday 4 September 2021 we met 
again to undertake the 23rd joint climb 
on the Czech-Austrian-German tripoint. 

here were thirty of us in a perfect 
language parity – fifteen from Cze-

chia, the other half from Austria and Ger-
many. The longest journey was undertaken 
by Karl Wenk of RC Eichstätt-Altmühltal, 
District 1950, who, at the age of 80, was the 
oldest participant. We are pleased that we 

have been joined by governors in the last 
years, this time it was Klaus Hötzenecker, 
D 1920. PDG Harald Marschnerm of D 1920 
and Erika, wife of PDG Rudi Buchmeiser, 
founder of this climb, joined us as well. 
Special thanks go to Mike Harding of RC 
Rohrbach, who has been helping to orga-
nize our climb and meeting for many years. 

Text: MARTIN SAITL

Meeting 
on the 
Třístoličník 
2021

At the end of August Rotarians from 
Martin supported runners and bikers 
who participated in the 1st annual 
sports event Biathlon Necpaly – Borišov 
in the middle of a beautiful Big Fatra 
countryside. 

he biathlon is a combination of biking 
and footrace. In this case it involves 

a biking track across the Necpaly valley and 
then a 3.4 km footrace. At the racing start 
were 157 adult contestants. The Necpaly 
biathlon ranks among a broader range of 

regional sports events in Turec supported 
by Rotarians. These sports events include 
the traditional sprint race in Bystrička in 
the spring, and a traditional family race to 
Lucia with Lucia before Christmas. 

Text: RENÉ GURÁŇ, Photo: MIROSLAV BIELICKÝ

I C C

M A R T I N

Support to 
Regional Sportsmen 
in Turec

T

T

It has been 30 years since, on 26 
September 1991, restoring 
members of the Hradec club met 
officially for the first time in the 
lounge bar No.1 at Černigov Hotel. 

ehind the revival were the sons 
of the Petrof, Ježek, Porkert, 

Bedrna, and Köppl families. Their 
fathers were Rotarians more than 40 
years ago. They were joined by other 
noted personalities of the East Bohe-
mian metropolis. Of great signifi-
cance was also the help of the part-
ner club Hall in Tirol. A year and two 
months later the club took over the 
charter and has thus become a genu-
ine member of the world Rotary 
family. Many meetings, lectures, 
joint events, helping those in need 
have been organized over the past 30 
years. Many of the original twenty 
founding members are no longer 
with us, some are honorary mem-
bers, but all of us, although thirty 
years older, are young in our Rota-
rian thinking. 

Text: PETR NOVOTNÝ

H R A D E C  K R Á L O V É

30 Years Since 
the First Meeting

B
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End of May/beginning of June 2021 
yachtsmen – Rotarians of our district 
got together in a traditional meeting. 

his year it was moved more to the 
north, all yachts started off from 

Pula. They were of various kinds – single 
club and mixed of more club teams, solely 
men as well as pairs, solely Rotarian and 
Rotarian plus non-Rotarian teams. Some 
crews decided to combine the northern 
route (direction Rovinj, Poreč, Novigrad) 

and southern route in the second half of 
the week. Other crews tested their yach-
ting skills (and stomachs) in the Kvarner 
area. At the joint meeting, after a short 
welcome, rear commodore Martin Pešara 
handed over a flag with the insignia of the 
IYFR commodore – Czech and Slovak 
Rotary Fleet, to the current commodore, 
Radoslav Simon. More information at: 
http://www.rotarysail.eu.

Text: RADO SIMON

F E L L O W S H I P

RSW 2021 – Meeting despite COVID

Thirty-three clubs from our 
District have successfully 
qualified for organizing the youth 
exchange in the school year 
2022/2023. 

he past three school years were 
hampered by the COVID-19 

pandemic. Many students returned 
from their hosting countries early in 
the spring 2020. We register 43 stu-
dents who despite the move of their 
term of exchange to 2022/2023 are 
interested to participate in the 
exchange. The meeting of club and 
district officials dealing with youth 
exchange was significant. PDG 
Zeněk Michalek’s visit was very use-
ful. His presentation on cooperation 
among individual segments of the 
youth service confirmed the firm 
anchoring of youth exchange in the 
structure and a natural and functio-
ning partnership between youth 
exchange and the Rotex. The mee-
ting became complete with a web 
application training and work with 
online access to all documents and 
information provided by the insti-
tute on its web pages and social 
network. 

Text: KATARÍNA ČECHOVÁ

K R O M Ě Ř Í Ž

Clubs in Our District 
Are Prepared for 
Youth Exchange 
in the School Year 
2022/2023

T

T
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of the content of the Czech 
and Slovak magazine
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The last Friday in July was devoted to 
the 8th annual Rotary Night Run & 
Inline at the Žilina Water Reservoir. 

his international event includes com-
petitions in three categories: Night 

Run (8.2 km), Kids Run (300 m, 700 m and 
1400 m), and Inline (21 km).  Taking part 
were 476 participants, and almost each of 
them had their own fan club. Besides the 
hosts, sportsmen from the Czech Republic, 
Ukraine, Italy, and Canada participated. 
The oldest athlete was 86, and the youn-
gest two years old. A significant backup of 
the organizers was photographer Marek 
Tesák. Marek is 20 years old. He has been 
suffering from polio since his birth. He 

moves on a wheelchair, and he uses a four-
-wheel go-cart for shorter distances. 

Text: MARTIN BARČÍK, Photo: MAREK TESÁK

Ž I L I N A

Rotary Night Run & Inline with Backup 

The Corona crisis has hit all of us. 
The situation in healthcare 
facilities was especially harsh. 

he long-term exposure to the 
virus results in an increased 

risk of infection, and health compli-
cations which have essentially 
undermined the performance of the 
critical personnel in hospitals. "Our 
club has decided to help the Pardu-
bice hospital at the time of the 
Corona crisis and provided funds for 
painting the sampling and testing 
center with a special coating which 
reduces the virus load in the premi-
ses,” says M. Sláma, scientist and 
President of the RC Pardubice. 
Thanks to this project the risk of 
infection of the personnel of the 
COVID center in the hospital has 
been significantly reduced. For 
instance, the occurrence of patho-
gens on the painted walls was reduced 
by 90%–99% on the average. A short 
video on the project can be seen at 
youtube.

Text: MICHAL SLÁMA

P A R D U B I C E

Rotary Club 
Pardubice helps 
the Pardubice 
Hospital

T
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aktivity

kluby

P O Č T Y  K L U B Ů

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

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

P O Č T Y  Č L E N Ů

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

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

Vzhledem k okolnostem koronavirové 
pandemie si prosím ověřte 

aktualizovaná data konání akcí na 
rotary2240.org

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

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

R O TA R A C T

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha 
Zlín

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

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

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

R O TA R A C T

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

R O T E X

Společně pro ČR a SR

4.–10. 10. D 2240  RI ALUMNI Reconnect Week, Rotary’s Open Door  D 2240 

9. 10. RC Praha City Charitatívny večer k Svetovému dňu zraku  Praha  

13.–17. 10. D 2240  RYLA – Rotary Youth Leadership Awards Kopřivnice 

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

6. 11.  D 2240  Školení nadace ZOOM

26. 11.  RC Žilina  XVIII. benefičný koncert Žilina

7. 12.  RC Třebíč  Benefiční večer  Třebíč

31. 12.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 1/2022 (vychází 10. 1.)  všeobecná aktivita

2 0 2 2

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

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



Nejlepší 
stránky 
Vašeho 
bydlení

PředPlaťte si na bm@send.cz

sledujte nás na

www.facebook.com/moderni.byt

@modernibyt

www.modernibyt.cz
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Heal. Restore.  
Relax.

INFORMACE A REZERVACE 

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

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

součástí Premium Collection hotelů Falkensteiner. 

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

včetně green fee a kvalitních hotelových služeb.

· Nově renovované pokoje v elegantním stylu

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

provozem a 4 saunami 

· Caddy room s nabíjecí stanicí
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