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good news

Chceme pomáhat 
a nejsme na to 
sami – máme spojence 
na celém světě



90 rokov 
rotary klubu bratislava 

Rotary Galavečer 90 sa uskutoční 3. júna 2017 v bratislavskom hoteli Saffron od 18 hodín. 
Okrem dobrého jedla a bohatého kultúrneho programu sa môžete 

neformálne stretnúť s rotariánmi z celého Dištriktu 2240.

Záujem o účasť možno vyjadriť 
vyplnením špeciálneho dotazníka na:

www.rotarybratislava.sk



naše hnutí má v názvu slovo International, mezinárodní. Vedle pěstování přátelství je 

mezinárodní spolupráce nejdůležitější cestou Rotary. Mají ji v „popisu práce“ mezinárodní 

výbory, Inter Country Comitees. Máme jich celkem deset. Některé jsou velmi aktivní, třeba 

německý a ukrajinský výbor, jiné teprve hledají pole své působnosti. 

Touto cestou chci poděkovat PDG Otakaru Veselému za pečlivě připravené setkání 

předsedů zahraničních výborů ICC v Bořeticích. Byl jsem velmi překvapen prací 

jednotlivých zahraničních výborů. Jsou to opravdu vyslanci za náš Distrikt 2240. 

Realizujeme hodně projektů a účastí na zahraničních projektech. Nejenom mne upoutal 

realizující se projekt „Jasiňa“ z RC Košice Classic. Těší mě velká účast dalších klubů 

z našeho distriktu na tomto projektu pomoci potřebným starým lidem na Ukrajině.

Jenom mě v této souvislosti obecně mrzí, že mnoho jiných uskutečněných cenných 

projektů není prezentováno v Knihovně projektů na úvodních stránkách našeho webu. 

Ale spolu s vámi doufám a mám příslib ke zlepšení.

Od rakouského přítele DG Paula Jankowitsche jsem obdržel dopis, kterým nás pozval 

na Special Olympics World Winter Games in Austria, které proběhly od 14. 3. do 25. 3. 

2017. Šlo o velmi významnou rotariánskou událost, které se zúčastňují téměř všechny 

Rotary kluby v Rakousku. Jedná se o dvě akce, první je koncert k 100. výročí Nadace 

Rotary, druhou zahájení her. S radostí konstatuji, že se zúčastnil předseda naší sekce ICC 

Rakousko Martin Saitl z RC Třebíč.

Termín distriktní konference, která, až budete číst tyto řádky, bude již za námi, nám 

připomíná, že už nezbývá mnoho času na uskutečnění našich plánů a předsevzetí. Jedno 

ale můžeme splnit bez velkého nároku na čas. Prosím, kontaktujte své partnerské kluby 

v zahraničí a navrhněte společnou akci. Klubovou návštěvu, výměnu mládeže nebo 

mladých odborníků, společný projekt. Obracím se zejména na kluby, které dosud nemají 

partnera v zahraničí, a na kluby, kde je nutno mezinárodní partnerství „oprášit“, protože 

už léta zůstává jen formálně v distriktním členském seznamu. Věřte, že se vám to vyplatí, 

dostanete nový impuls do vaší práce.

Za to vám předem děkuji

Vážení rotariánští přátelé,

štěpán de wolf

guvernér 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.
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prezident RI Prejavy a dôležité posolstvá prezidenta rI 
John F. germa nájdete na 
www.rotary.org/office-president

BŘEZEN Je tomu právě čtyřicet let, co RC Duarte v Kalifornii 
přijal za své členky dvě ženy, což bylo tehdy v rozporu 
s Ústavou RI. V důsledku toho bylo klubu odejmuto potvr-
zení o členství v RI (RI Charter). Klubem to neotřáslo – schá-
zeli se i nadále. Svoje vlaječky přelepili velkým X, vyrobili 
si nové odznaky a přejmenovali se na Ex-Rotary Club of 
Duarte. A pokračovali v boji za právo žen sloužit jako rota-
riánky. O deset let později vyslal obnovený RC Duarte Sylvii 
Whitlock jako první ženu – prezidentku Rotary klubu – na 
PETS. Nedlouho poté, v roce 1989, legislativní sněm Rotary 
International definitivně zrušil ustanovení, podle kterého 
byly Rotary kluby vyhrazeny jen mužům.

Dnes, kdy je v našich klubech více než 240 000 žen, je Ro-
tary mnohem silnější, než kdykoli dříve. Jsme ženy a muži 
z téměř všech států světa a sloužíme našim obcím ve více než 
35 000 klubech. V klubu potřebujeme muže i ženy rozličných 
zkušeností, nejrůznějšího věku, všelikých kultur a povolání. 
Na mezinárodní úrovni chceme mít klub v každém městě, 
státě či regionu světa. Oč více skladba našich klubů odráží 
skladbu obyvatel obcí, v nichž kluby působí, tím užitečnější 
může být jejich služba obci. Naše diverzita je naší silnou 

stránkou. Dnes je už pro většinu z nás 
obtížné si vůbec představit, jak se 
mohl někdo tak ostře vymezovat pro-
ti členství žen v Rotary klubech. Když 
se nad minulostí zamyslíme, pocho-
píme, že rotariáni měli své Rotary 
rádi takové, jakým bylo, a nedovedli 
si představit, že by to mohlo být i jinak.

Myslím, že i my máme Rotary raději. Radujeme se z přátel-
ství a z kontaktů, které nám umožňuje navazovat. Motivuje 
nás schopnost Rotary pomáhat lidstvu. Věříme v to, že Rota-
ry hraje významnou roli v našich životech a ve světě vůbec. 
A více než kdykoli dříve si uvědomujeme, že má-li Rotary dále 
růst, musí se více zaměřit na potřeby světa, kterému slouží – 
využívajíc celou svoji různorodost, všechnu svoji proměnli-
vost a vše, čím rozvíjí svoje možnosti sloužit a pomáhat.

Současní rotariáni dluží poděkování rotariánům z Duar-
te za to, k čemu se před 40 lety odhodlali. To jejich rozhod-
nost, vytrvalost a odhodlání zastávat dobrou myšlenku 
připravily půdu pro naši současnou organizaci: Rotary slou-
žící lidstvu.

DUBEN Z globálního pohledu je dětská úmrtnost na ústupu 
a roste pravděpodobnost dožití vyššího věku. V roce 1960 umí-
ralo 182 z 1000 dětí před tím, než dosáhlo pěti let věku; dnes 
toto číslo kleslo na 43. U dítěte narozeného v roce 1960 se dalo 
předpokládat, že se dožije v průměru jen 52 let; naproti tomu 
dítě narozené v tomto roce má šanci dožít se 71 let. 

Před třiceti lety bylo odhadováno, že se ročně na světě 
vyskytne 350 000 případů onemocnění dětskou obrnou. 
Když vycházel tento můj článek v časopise The Rotarian, 
bylo za rok 2016 hlášeno jen 37 výskytů dětské obrny – je to 
historicky nejnižší roční výskyt. Všem těm jinak možným 
případům, které mohly způsobit tolik ochrnutí a úmrtí, se 
podařilo zabránit široce rozšířeným použitím bezpečných, 
spolehlivých a nepříliš nákladných očkovacích látek.

Světová zdravotnická organizace v celosvětovém měřítku 
odhaduje, že imunizace zabránila každoročně přibližně 2 až 
3 milionům úmrtí. Přesto šlo dokázat ještě více: dalšímu 
1,5 milionu úmrtí by se dalo zabránit, kdyby se celosvětově 
lépe zajistilo vybavení očkovacími látkami.

Tento měsíc se ve dnech 24. až 30. dubna připojíme k WHO, 
UNICEF a k Centrům pro kontrolu nemocí a prevenci Spoje-
ných států, abychom společně připomínali Světový týden 
imunizace a tím přispěli k povědomí o neuvěřitelně pozitiv-
ním důsledku očkování na zdraví lidstva. Heslem tohoto roku 
je „Očkování pomáhá“ – a je to pravda! Zvýšení užívání očko-
vacích látek mělo pro veřejné zdraví širší důsledky: zvýšila se 
kontrola výskytu viry šířené žloutenky, snížila se spotřeba 
antibiotik a zpomalil se vývoj mikrobů odolávajících antibio-
tikům. Podstatná léčebná péče se dostala k většímu počtu 
dětí a dospívajících. Všude na světě je rutinní vakcinace roz-
hodujícím nástrojem, který zajišťuje, že se všem dětem do-
stane dobré šance na budoucnost ve zdraví.

V tomto neurčitém světě představují očkovací látky něco 
neuvěřitelného: je to způsob, jak chránit naše děti po celý 
jejich život. Společnou prací na preventivní ochraně všech 
dětí před dětskou obrnou a dalšími nemocemi Rotary sku-
tečně slouží lidstvu – dnes a ve prospěch generací, které 
budou následovat.

Překlad: petr j. pajas, pDG

johN f. gErm

Prezident rotary International
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nadace

APrÍL Po celom svete prichádzajú rotariáni s kreatívnymi 
spôsobmi, ako osláviť sté výročie založenia Nadácie Rotary.

Rotariáni zabezpečili vydanie pamätnej poštovej známky 
v Pakistane, sponzorovali výletnú plavbu po Dunaji, výťažok 
z ktorej poputuje aj na konto nadácie, vo Vancouveri, B.C., 
zorganizovali predaj vína s nápisom „100 rokov konania dobra 
vo svete“ na etikete. Slávnostné večere pri príležitosti storoč-
nice sa tiež konali v hojnom počte. V Clevelande, rodnom 
meste Archa Klumpha sa rotariáni zišli na slávnostnom ban-
kete a koncerte Clevelandského orchestra, na ktorom sa pre 
nadáciu vyzbieralo viac ako 2,1 mil. USD.

Niektorí rotariáni sponzorujú globálne grantové projekty. 
Tie sa zameriavajú na boj s horúčkou dengue v Indonézii, na 
zabezpečenie hygienických potrieb v Kolumbii, či na podporu 
včasnej diagnostiky rakoviny prsníka v Turecku.

Na výzvu vykonať v tomto roku 100 dobrých skutkov reflek-
tovali aj členovia Rotaract a Interact klubov. Rozhodli sa daro-

vať krv, venovať čas seniorom, pracovali ako dobrovoľníci pri 
potravinových zbierkach – a to sme vymenovali len niektoré 
z aktivít, ku ktorým ich táto výzva inšpirovala.

Pripomínaním si tohto významného míľnika v histórii našej 
nadácie zároveň poukazujeme na naše úspechy a vyzdvihu-
jeme ich v očiach svetovej verejnosti. V roku 2016 televízny 
spravodajský kanál CNBC zaradil Nadáciu Rotary medzi „Top 
10 charitatívnych organizácií, ktoré menia svet“, pričom ocenil 
náš PolioPlus program rovnako ako finančné zdravie nadácie, 
zodpovednosť a transparentnosť v reportingu. Asociácia pro-
fesionálnych fundraisingových organizácií vyhlásila Nadáciu 
Rotary za najvýznamnejšiu nadáciu sveta pre rok 2016. 

Stý rok existencie nadácie sa ešte neskončil. Stále máte čas 
zorganizovať nejaké špeciálne podujatie, prispieť poukázaním 
finančnej čiastky, či pridať ďalšie dobré skutky. Dúfam tiež, 
že v júni sa všetci uvidíme na najväčšej oslave storočnice 
nadácie na Svetovom kongrese Rotary v Atlante.

mArEC Môžete si byť istí, že finančné prostriedky venované 
Nadácii Rotary kolegovia rotariáni použijú na sponzorovanie 
projektov v niektorej zo šiestich oblastí záujmu našej organi-
zácie. Práve dôvera v zmysluplnosť tohto úsilia nás podnecuje 
k neustálej podpore, najmä keď vezmeme do úvahy obdivu-
hodné výsledky.

V marci, v mesiaci venovanom dostupnosti pitnej vody 
a hygieny sa bližšie pozrime na projekty, ktoré pod vlajkou 
Rotary zabezpečujú miliónom ľudí prístup k pitnej vode a pri-
meraným hygienickým podmienkam. Táto problematika dlho-
dobo figuruje na popredných priečkach zoznamu priorít – 
663 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode a tretina svetovej 
populácie žije bez možnosti využívania toaliet. Skúste si pred-
staviť, ako by sa vám zmenil život, keby ste každý deň mali 
stráviť niekoľko hodín nosením vody, alebo sa strachovať 
o svoje zdravie v dôsledku hroziacej dyzentérie, cholery, črev-
ných parazitov a celého radu ďalších nákaz prenášaných zne-
čistenou vodou. Na projektoch zameraných práve na dostup-
nosť vody a hygieny sa podieľa približne 10 000 Rotary klubov, 

spoliehajúc sa pri tom na významnú 
podporu našej nadácie. Tá iba v roku 
2015–2016 poskytla 19 mil. USD na glo-
bálne granty zacielené na tieto pro-
blémy. A to je len jedna zo šiestich kri-
ticky dôležitých oblastí, na ktoré sa 
momentálne zameriava naša nadácia. 
V roku 2015–2016 Nadácia Rotary podporila globálne granty 
sumou 76 mil. USD. Granty sú nápomocné v boji s chorobami, 
pomáhajú zachraňovať životy matiek a detí, propagujú mier, 
podporujú vzdelávanie a mnohým ľuďom na celom svete 
poskytujú aj ekonomické príležitosti. Celá táto záslužná čin-
nosť by bez vašej finančnej pomoci nebola možná.

Nadácia Rotary bola založená v roku 1917 so zámerom 
„konať dobro vo svete“, čo je presne to, čomu sa venuje už 100 
rokov. Vyzývam teda všetkých rotariánov, aby na počesť tohto 
významného míľnika prispeli nadácii mimoriadnou sumou, 
vďaka čomu budeme môcť pokračovať v naliehavej práci 
a transformačnej činnosti po celom svete.

KALyAN BANErjEE

Předseda správní rady nadace rotary

Pomáhame meniť ľudské životy

Svet žije oslavami storočnice

Preklad: IVaN BeLaN, pDG



Novinky o Rotary z celého světa
Letem světem

Autor: Brad WeBBer
Překlad do češtiny: doBroslav Zeman, PdG

Překlad do slovenštiny: Ivan Belan, PdG

Brazílie
Rotary klub Mandaguary, pů-

sobící na jihu státu Paraná, 

navázal spojení s prvními zá-

jemci a společně s nimi uspořádal rekon-

strukci dopravního neštěstí, při němž 

předčítali po 18 hodin přednášky pro dva 

tisíce dětí o tom, jak důležité je dodržo-

vání dopravní bezpečnosti. Tato simulo-

vaná dopravní nehoda se blížila skuteč-

nosti, včetně zásahu hasičů 

a zdravotníků, kteří se 24. září shromáždi-

li na třídě Avenida Amazonas, aby se po-

starali o všechny „zraněné“ chodce a aby 

uhasili hořící auto, v němž tam přijel ne-

pozorný řidič, který se raději bavil posle-

chem mobilu. Když se dalo zase všechno 

do pořádku, rozdávali členové klubu le-

táčky o tom, jak je důležité věnovat za jíz-

dy plnou pozornost řízení, a doporučovali 

hrát výchovné hry na toto téma.

z hostiteľského projektu realizovaného 

formou matching grantu môže stať úspeš-

ný globálny grantový projekt.

Hoci sa reálna cena ventilov pohybuje 

v rozmedzí niekoľko sto dolárov, rodina 

príjemcu hradí iba symbolický poplatok 

vo výške 35 USD. Každý pacient a jeho ro-

dina sa týmto spôsobom zaangažujú do 

liečby, vysvetľuje rotarián z RC Chuquia-

go-Marka a koordinátor banky Yukio Ha-

segawa. Dopĺňa ho past prezident Ricardo 

Sánchez, ktorý tvrdí, že ľudia si zvyčajne 

nevážia to, čo dostávajú zadarmo. 

Bolívia
Operácia a pooperačná sta-

rostlivosť pri liečbe hydroce-

falu (nadmerného hromade-

nia mozgovomiechového moku v mozgu) 

sú v Bolívii plne hradené z verejného 

zdravotného systému. Finančné krytie 

však už nezahŕňa zavedenie ventilov na 

odčerpávanie nadbytočného moku. Čle-

novia Rotary klubu Chuquiago-Marka v La 

Paz poukazujú na to, že mnoho Bolívijča-

nov sa v dôsledku toho zriekne liečby, 

čím ohrozujú svoje zdravie. S nepriazni-

vou situáciou sa RC rozhodol bojovať tak, 

že pred 15 rokmi založil tzv. ventilovú 

banku, vďaka ktorej sa liečba stane do-

stupnou pre stovky nemajetných pacien-

tov. V máji bude tento špeciálny zdravot-

nícky materiál poskytnutý jubilejnému 

tisícemu pacientovi. Táto iniciatíva je 

dnes považovaná za príklad toho, ako sa 

ze světa
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V roku 2014 Bolívia 
vynaložila na 
zdravotnú starostlivosť 
947 USD na osobu, pre 
porovnanie v USA sa 
táto suma vyšplhala na 
9400 USD.



Nadácia Rotary Yoneyama 
Memorial Foundation 
podporila takmer 20 000 
účastníkov študijných 
programov zo zahraničia 
počas ich štúdia 
v Japonsku.

Japonsko
na Sympóziu nadácie Rotary, 

ktoré sa konalo 27. novembra 

v Tokiu, nazvanom „Absolventi 

štipendijných programov nadácie v služ-

bách ľudstvu“ sa zišla početná skupina 

účastníkov rotariánskych študijných pro-

gramov z Japonska – asi 800 členov Ro-

tary klubov, Rotaract a Interact klubov, 

absolventi mierových štúdií Rotary Peace 

Fellows a ich rodinní príslušníci. Poduja-

tie pri príležitosti stého výročia založenia 

nadácie zorganizovalo Združenie absol-

ventov rotariánskych študijných progra-

mov v Japonsku, ktoré na dištriktnej 

úrovni zastrešuje 25 absolventských sku-

pín. Prezident RI John F. germ v príhovore 

vyzdvihol, že dve tretiny japonských diš-

triktov majú združenia absolventov a že 

Japonsko je na druhom mieste v počte 

účastníkov štipendijných programov od 

roku 1947 – približne 8700 z celkového 

počtu viac ako 43 000.

Spojené státy 
Zvony jsou předmětem ob-

čanské hrdosti v texaském 

městě Liberty. Jde o zvony, 

které byly vyrobeny z betonu a díky  

finanční podpoře rotariánů. Ve městě  

s 8300 obyvateli, ležícím severovýchodně 

od Houstonu, jsou ozdobou místních ze-

lených ploch a městského parku. 

„Jeden ze členů místního Rotary klubu 

Bill Brackin přišel s nápadem na sou-

středění potřebných finančních prostřed-

ků pro dva konkrétní cíle: jednak jako 

příspěvek na program PolioPlus, jednak 

na přestavbu zvonice v městě Liberty, 

v níž je umístěna replika originálu z Fila-

delfie,“ říká Carol Skewes, past prezident 

RC Liberty, který je v současnosti členem 

texaského RC Baytown. Asi 80 zvonů, vy-

sokých tři stopy a vážících 300 liber, bylo 

prodáno každý za 300 dolarů a po úhradě 

všech potřebných výdajů bylo možné 

kaž dý z těchto dvou projektů podpořit 

částkou 6000 dolarů. 

Gambia
V malej obci Jalanbang 

v gambii nebola škola, až po-

kým ju v roku 2010 nevybudo-

val istý podnikavý turistický sprievodca 

z peňazí venovaných spokojnými zákaz-

níkmi. Past prezidentka anglického RC 

ely Hereward Christine gascoigne navr-

hla, aby klub v roku 2011 nad školou 

Mansa Colley Bojang prevzal záštitu. na-

sledujúci rok gascoigne získala 1200 £ 

ako výťažok z charitatívnej akcie 50 míľ 

pozdĺž severného pobrežia norfolku 

a ďalších 400 £ venovaných klubom. 

V roku 2015–2016 sa prostredníctvom 

matching grantu dištriktu 1080 v Anglic-

ku financovala prístavba kurína v areáli 

školy a zadováženie 500 jednodňových 

kurčiat. gascoigne uvádza, že za šesť me-

siacov škola dosiahla produkciu 400 vají-

čok denne, čo jej generuje príjem 10 £. 

Zároveň sa stala piatym najväčším pro-

ducentom vajec v gambii.

ze světa
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dokumentovaná na stránkach časopisu The Rotarian

2012

História Nadácie rotary
Preklad: ivan belan, PDG 

2010 2013

V júni 2012 sa v časopise objavuje 
správa, že rotariáni ako odpoveď na 
granty vo výške 355 mil. Usd od 
nadácie gatesových vyzbierali viac 
ako 200 mil. Usd na odstránenie 
detskej obrny.

V októbrovom čísle sa vyzdvi-
huje výmaz Indie zo zoznamu 
krajín s endemickým výskytom 
detskej obrny po roku bez 
výskytu nového prípadu.

V októbri 2010 sa čitatelia zo 
stránok časopisu dozvedeli, že 
v rámci pilotného projektu Vízie 
budúcnosti sa začalo trojročné 
skúšobné obdobie na testovanie 
nového grantového modelu. 
V rámci pilotného projektu začali 
dištrikty tiež sponzorovať odborné 
stáže tímov a zameriavať grantové 
projekty na šesť oblastí služieb 
rotary.

Potom, ako nadácia celosvetovo zaviedla nový grantový model, sa v novembrovom vydaní 
uverejnil zoznam projektov financovaných z globálnych a dištriktových grantov. odborné stáže 
tímov, financované z dištriktových alebo globálnych grantov sa prezentovali v aprílovom čísle 
2013, kedy sa do časopisu dostala skupina zdravotných sestier z Kalifornie, ktoré vycestovali 
do Kene, aby tam viedli odborné školenia.

IV. DIEL
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2014 2016

2015 nadácia získala štvorhviezdičkové 
hodnotenie od hodnotiacej organizá-
cie Charity navigator, vďaka čomu sa 
posunula o 35 miest vyššie a zaradila 
sa na 85. priečku na zozname 400 
top amerických neziskových organizá-
cií, ktorý zostavuje časopis Kronika 
filantropie. dočítame sa o tom v mar-
covom vydaní r. 2015.

V novembri 2015 poskytol do časopisu rozhovor pred-
seda výboru PolioPlus v nigérii tunji Funsho, v ktorom 
vyzdvihol nedávno dosiahnutý medzník vo svojej krajine 
– rok bez výskytu divokého vírusu detskej obrny.

na stránkach októbrového vydania z r. 2015 sa 
dočítame o svetovom dni boja proti detskej obrne 
– podujatí, ktoré sa konalo v new york City. tohto-
ročný svetový deň boja proti detskej obrne sa bude 
konať 24. októbra v Centre pre kontrolu a prevenciu 
chorôb v atlante.

V auguste 2014 sa prostredníc-
tvom časopisu do sveta dostala 
správa o tom, že oblasť juhový-
chodnej Ázie bola vyhlásená za 
zónu bez výskytu detskej obrny.

V máji 2016 predseda správnej rady 
nadácie ray Klinginsmith predstavil plány 
osláv stého výročia nadácie, ktoré odštar-
tujú na kongrese v Kórei a budú pokračo-
vať v priebehu celého budúceho roka.

KONIEC
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Text: john rezek
Foto: MonIkA LozInSkA
Překlad: dobroSLAv zeMAn, PdG

r o z h o v o r

Vážně i vesele
Ian Riseley, který bude vykonávat funkci 
prezidenta Rotary International pro období 
2017/18, hovoří o tom, jak získávat nové členy, 
jak budovat silné Rotary kluby a jak navazovat 
dlouhodobá přátelství.

ze světa
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ze světa

Jak jste se poprvé něco o Rotary dozvěděl 
a kdy jste se stal rotariánem?
Před řadou let, poté, co jsem zahájil svou 
praxi jako účetní, byl nejvýznamnějším 
zákazníkem mé firmy výkonný ředitel 
jedné místní soukromé nemocnice, sídlící 
nedaleko. Jednoho dne mě pozvali na po-
lední setkání s prosbou, abych jim něco 
pověděl o zajímavých, právě zaváděných 
novinkách týkajících se daně z příjmu. 
Všichni pak z toho měli trochu zamota-
nou hlavu. O několik týdnů později mě 
tentýž zákazník vyhledal a sdělil mi, že 
nedaleko budou charterovat nový klub. 
Hned jsem se ho zeptal, co že to znamená 
„chartrování“ (což nám ostatně naznačuje, 
jak snadno sklouzáváme do „rotariánské“ 
řeči). Říkal, že jde o nově založený Rotary 
klub v Sand ringhamu, a ptal se, zda bych 
s ním nechtěl jít na zahajovací schůzku. 
„Jistěže ano,“ odpověděl jsem – ale nešel 
jsem tam, což byla hloupost. Dostavil jsem 
se však na jejich druhou schůzku a sešel se 
tam s asi 20 osobami, které se zúčastnily 
prvního setkání. Byla to podnikatelská elita 
v Sandringhamu – a tak jsem si řekl: vždyť 
to jsou ti praví, kteří mě zajímají! A tak jsem 
na jejich schůzky začal chodit a brzy jsme 
charterovali –to tedy znamená, že jsme za-
ložili nový Rotary klub – v listopadu 1978.
Bylo Rotary pro vás to pravé, nebo vám 
to trvalo určitý čas, než jste tomu přišel 
na chuť?

Cítím se trochu v rozpacích, když to teď ří-
kám, ale hned jsem se cítil docela spokojený. 
Říká to také něco o povaze zakládajících čle-
nů našeho klubu. Mluvíme o lidech, kteří řídí 
mimořádně úspěšně společnosti a všichni 
jsou při našich setkáních velmi milí, abso-
lutně prvotřídní jedinci! Sám jsem se ani zda-
leka necítil jako majitel ubohé účetní praxe. 
To je také jedna z radostí, které platí pro naše 
společenství celosvětově – všichni jsme si 
rovní. Myslím si, že to je také důležité.
Jsou všichni vaši přátelé rotariáni?
Mí rotariánští přátelé nejsou přímo z mého 
Rotary klubu, ale i z jiných klubů našeho 
distriktu. A to je také jeden z hlavních dů-
vodů, proč si myslím, že z rotariánů se rodí 
i noví přátelé. Když o tom tak přemýšlím, 
mnozí z nich se rotariány také stali díky 
tomu, že jsem je sám ke členství přivedl. 

Ovšem existuje i nebezpečí, že vám Rotary 
skutečně změní život. Můžete být na Rotary 
zaměřen až příliš. Naše dcera, která studo-
vala obor veřejných vztahů a rozumí těmto 
záležitostem daleko lépe než mnozí jiní, to 
jednou nazvala jako „Rotarama“. Společen-
ství Rotary naše životy skutečně proměnilo. 
Ostatní záležitosti často odkládáme stranou, 
třeba můj handicap v golfu začíná někam mi-
zet, a to je skutečně smutné. Na druhé straně 
přináší Rotary vzrušení a dodává nám cti. 
Kdy jste si vy sám uvědomil, jaký význam 
a smysl má vaše osobní zapojení do světa 
Rotary?

Když mi bylo 34 let, stal jsem se v pořadí 
třetím prezidentem našeho Rotary klubu. 
Přišel jsem na seminář PETS (příprava no-
vých prezidentů klubů), který probíhal ve 
velmi prostorném sálu. Posadil jsem se 
na židli, ohlédl se přes rameno a tam se-
děl jeden starší kolega z účetní firmy, pro 
kterou jsem dříve pracoval. John Hepworth 
byl mezi australskými účetními velmi dobře 
znám, ovšem tady byl jako nově nastupující 
prezident Rotary klubu Melbourne, vůbec 
prvního Rotary klubu v Austrálii od roku 
1921. A byl jsem tu i já, nastupující prezident 
RC Sandringham s pouhými 35 členy, a byli 
jsme si tu rovni. 
Kdyby se vás nějaký mladý člověk zeptal, 
proč by se měl stát rotariánem / rotarián-
kou, co byste mu / jí odpověděl?
Jsou tu čtyři důvody: prvním je přátelství. 
Rotary nabízí příležitost setkávat se s lidmi 
z různých společenských úrovní a dosaho-
vat dobrých výsledků. 

Druhým důvodem je osobní rozvoj. Stal 
jsem se třetím prezidentem našeho klubu, 
když jsem byl ještě velmi mladý a začínal 
svou účetní praxi. Nijak mě netěšilo mlu-
vit na veřejnosti, ovšem jste-li zapojen do 
aktivit Rotary klubu, znamená to, že jste 
veden – někdo by řekl i nucen – k tomu, 
abyste se v přátelské atmosféře vyjádřil před 
ostatními, abyste vedl schůzku, abyste lidi 
nějak motivoval – to všechno k tomu patří. 
Ale vaši rotariánští kolegové a přátelé vás 

I a n  h . S .  r I S e l e y  vstává od svého pracovního stolu – je to vysoký bělovlasý muž, má 

pevný stisk ruky, nemá vázanku. Již předem cítíte, že se jeho vážná tvář snadno přeladí do 

úsměvu, takže je příjemné s ním přátelsky pohovořit. Vyzařuje z něho odpovědnost, takže si 

můžete myslet, že by vám dobře poradil třeba ve věci daní, které vás tak trápí. a to je také 

dobře – však takové rady dával v posledních 40 letech svého života. 

sám jako praktikující účetní působil nedaleko australského Melbournu ve své firmě Ian 

riseley a spol., která se zabývala nejen místními, ale i mezinárodními obchodními případy. 

V roce 2002 získala cenu nazvanou „ausaId Peacebuilder award“, jíž bylo ohodnoceno její 

působení v demokratické republice timor-Leste, a v roce 2006 byly její služby veřejnosti 

ohodnoceny také medailí australského řádu. 

Ian riseley je od roku 1978 členem rotary klubu sandringham, v němž zastával celou řadu 

funkcí – nejdříve jako pokladník, pak jako prezident klubu, člen dozorčí rady, byl členem 

výkonného výboru rI. Působil ovšem i ve vedení svého distriktu a byl i jeho guvernérem. Za 

své záslužné rotariánské aktivity získal několik dalších ocenění (rotary Foundation’s regional 

service award za svět bez dětské obrny a distinguished service award).

I jeho manželka je rotariánkou (působí ovšem v jiném klubu než její manžel) a i ona 

vykonávala funkci guvernérky svého distriktu. oba manželé získali v průběhu let opakovaně 

řadu dalších ocenění (Paul Harris Fellows, Major donors, Bequest society members).

s prezidentem rI Ianem riseleym se setkal v jeho kanceláři v budově sídla ústředí rI 

v evanstonu ve státě Illinois vedoucí redaktor časopisu tHe rotarIan John rezek.
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Riseley: Dôraz na 
životné prostredie 
a rozmanitosť 
členstva

Počas výročného Svetového kongresu 
RI v San Diegu nastupujúci prezident 
RI Ian H. S. Riseley predstavil 
budúcim dištriktným guvernérom 
svoje prezidentské motto na rok 
2017–2018 Rotary – to je zmena.

za nějakou drobnou chybu nebudou kárat. 
Získáváte tak praxi, zlepšujete se a vaše 
práce se lepší. Už nejsem tak nesmělý, jako 
jsem byl dřív, a to je významný přínos.

Třetím přínosem je rozvoj vašeho podni-
kání. Zpočátku jsme se tomu snažili trochu 
vyhýbat, ovšem nemyslím si, že to bylo 
správné. Když jsem byl pozván, abych se 
stal členem RC Sandringham, řekl jsem 
své manželce Juliet: „Pozvali mě, abych 
se k nim připojil – víš o nich něco?“ Vě-
děla toho asi tolik co já. Mnoho toho tedy 
nebylo, ale připomněla, že bychom mohli 
získat nové přátele, kteří by nemuseli být 
právě účetními, jako jme byli my. Rota-
rián ské společenství je výhodné v oblasti 
podnikání. Proč bychom se měli zdráhat 
to připomenout?

Konečně čtvrtým přínosem, který je 
zdaleka nejdůležitější, je příležitost, jak 
dosáhnout změny ve světě. Kdyby mě byl 
kdokoliv vyzval, abych ve světě vymýtil 
třeba dětskou obrnu, byla by má schop-
nost naprosto omezená. Ale spojí-li se třeba 
1,2 milionu přátel, kteří mají stejný názor, 
a přidají-li se k nim takové osobnosti, jako 
jsou třeba Bill a Melinda Gatesovi, kteří 
poskytnou velké finanční prostředky, aby 
se tohoto cíle mohlo dosáhnout, je vaše 
příležitost k úspěchu daleko větší. 
Jakou práci jste vykonával ve společenství 
Rotary nejraději? 

Snad tu, když jsem byl při přípravě distrikt-
ní konference zástupcem prezidenta (Presi-
dent Representative). Tuhle práci jsem měl 
moc rád. Proto také věnuji velkou pozornost 
výběru mých zástupců v roce 2017–2018. Je 
to práce, která vám nabízí příležitost vydat 
se kamkoli ve světě nebo ke komukoli ve 
vaší zemi, aby všichni pochopili, jak Rotary 
dosahuje svých úspěchů. 
Když se chystáte vykonávat nejvyšší funk-
ci v Rotary – funkci prezidenta RI, je pro 
vás těžké zapojit se do zcela běžného roz-
hovoru se svými přáteli v klubu?
Kdo by na takovou otázku odpověděl po-
pravdě – tedy ano? (říká se smíchem) Má od-
pověď tedy zní: vůbec žádný problém s tím 
nemám. Jsem Australan, a my v Austrálii 
máme opravdu vhodný způsob, jak udržet 
lidi pěkně při zemi. Říká se tomu „tall poppy 
syndrom“. Jestliže vám naroste sebevědomí, 
lidé kolem vás vás vrátí na vaše správné 
místo velmi rychle. Jednou z největších 
radostí pro mne jako prezidenta RI teď je, 
že se budu setkávat s tolika různými lidmi 
kdekoli na světě a povídat si s nimi.
Co máte ve svém nejbližším programu?
Jsou to tahle tři slova: plánovat, plánovat 
a zase plánovat. Tohle je teď pro mne plá-
novací období a dělá mi radost přemýšlet 
nad tím, jak svou práci vykonávat trochu 
jinak. Zejména chci najít novou cestu, jak 
se přiblížit k mladým lidem. 

Chtěl bych najít způsob, jak se seznámit 
s co nejvíce guvernéry, kteří budou tuto 
funkci vykonávat v roce 2017–2018, a stano-
vit pravidla naší komunikace a vzájemného 
porozumění. Chtěl bych jim říci: „Nechci 
na vás naléhat, ale spoléhám doslova na 
každého z vás.“ A i oni se mohou zase spo-
lehnout na mne.
Co probíhá ve světě Rotary dobře a správ-
ně, a co nikoli?
Tedy to, co konáme pro lidské společenství, 
to umíme zejména dobře. Ale můžeme to 
dělat ještě lépe? Myslím si, že ano. Může-
me být lépe organizováni? Pravděpodobně. 
Můžeme mít lepší vztah ke svému nejbližší-
mu okolí, v němž žijeme a působíme? Prav-
děpodobně ano, ale je zvláštní, že služby 
a pomoci, které rotariáni poskytují, jsou 
až na druhém místě – ovšem až za kým? 

Co jiného je dobré? Naše členská základna 
se rozšiřuje v Indii a v Koreji, tedy v zemích, 
kde také narůstá střední třída, tam je velký 
zájem a snaha stát se rotariánem. Důsledek 
toho je však ten, že se v zemích jako Spojené 
státy, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland 
členská základna snižuje. Nelákáme ke člen-
ství nové lidi a neumíme je v klubech udržet. 

Věkový průměr našich členů se stále 
zvyšuje a to také není dobré. Nepřichází-
me s novým obsahem pro aktivity našich 
klubů, ale právě to by mělo být v centru naší 
pozornosti. Satelitní kluby (nový typ klu-

Ian riseley, člen rotary klubu sandring-

ham v austrálii, sa tiež výrazne vyslovil za 

ochranu životného prostredia a minimalizá-

ciu klimatických zmien, čo považuje za ne-

vyhnutné z hľadiska udržateľnosti služieb 

rotary.

Zhoršovanie kvality životného prostre-

dia a globálne klimatické zmeny predsta-

vujú vážnu hrozbu pre každého, uvádza ri-

seley. Ďalej zdôraznil, že „dopad týchto 

zmien je nerovnomerný, najviac postihuje 

tých najzraniteľnejších, teda tých, voči kto-

rým má Rotary najväčšiu zodpovednosť. Na-

priek tomu však otázky životného prostredia 

len zriedka figurujú v agende, ktorou sa Ro-

tary zaoberá“.

Poškodzovanie životného prostredia je 

jednou z najväčších hrozieb podchytených 

v zozname spísanom špecializovaným Pane-

lom významných osobností, ktorý pôsobí pri 

osn a sústreďuje sa na hrozby, výzvy a zmeny.

riseley apeluje, že „časy, kedy sa udrža-

teľnosť životného prostredia nepokladala za 

oblasť záujmu Rotary, sú už dávno minulos-

ťou. Životné prostredie je a reálne aj musí 

byť vecou každého z nás“.

nastupujúci rI prezident vyzval každý 

rotary klub, aby prispel k skvalitneniu život-

ného prostredia tým, že v období od začiatku 

rotariánskeho roka 1. júla do dňa Zeme 

22. ap ríla 2018 za každého svojho člena vy-

sadí strom.

Text: ryAn hyLAnd

Preklad: IvAn beLAn, PdG
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bů přičleněných k tradičnímu klubu a jím 
také sponzorovaných) nabízejí způsob, jak 
zapojit mladší osoby, které potřebují větší 
flexibilitu. A opravdu odlišné jsou ženské 
kluby – takových potřebujeme stále více. 
Nejlepší kluby jsou ty, které působí v úzkém 
kontaktu se svou obcí.
Máte pro kluby nějaké zvláštní náměty?
Dobrou metodou je připomenout si profesní 
skladbu naší členské základny, abychom 
mohli posoudit naše slabiny a rozhodnout, 
komu bychom měli členství v klubu nabíd-
nout. Také si myslím, že nedostatečně vy-
užíváme členství žen v našich klubech. Jsou 
dokonce kluby – a stydím se to říct – které 
nemají ve svých řadách ani jednu ženu. Po-
třebujeme také více žen vyššího věku do 
funkcí v dozorčí radě a ve správní radě RI.
Jak by vás mohl některý klub nebo dis-
trikt přimět k tomu, abyste jej ve svém 
funkčním období navštívil?
Pošlete mi prostě svou pozvánku! Stanovil 
jsem si jako svou prioritu, že navštívím pře-
devším ty části našeho světa, kde jen málo-
kdy mají příležitost setkat se s prezidentem 
RI nebo jeho již zvoleným nástupcem. Jsou 
to například i některé části Kanady nebo 
Karibské oblasti. Můj kalendář se už nyní 
rychle zaplňuje, proto mi svou pozvánku 
k návštěvě pošlete co nejdříve. A uskuteční-
-li se pak tato návštěva, bude to i pro mne 
velkou radostí.

riseley počas školenia nastupujúcich 

dištriktných guvernérov pre rok 2017–2018 

vystúpil s príhovorom, v ktorom vyzval kluby, 

aby vybalansovali zastúpenie mužov a žien 

a znížili priemerný vek členov v kluboch.

V súčasnosti 21 % členov rotary sú ženy, 

čo predstavuje nárast oproti 13 % spred 10 

rokov. ak však vývoj bude napredovať daným 

tempom, vyrovnané zastúpenie oboch pohlaví 

dosiahneme o tri desaťročia. „Čakať ďalšie tri 

desaťročia na to, aby Rotary reálne odzrkadľo-

valo svet, je príliš dlho.“ rovnosť pohlaví sa 

podľa riseleyho dnes musí stať prioritou.

V roku 2017 je z celkového počtu 539 

nastupujúcich guvernérov 103 žien. riseley 

je presvedčený, že každá stelesňuje typ ženy, 

akú organizácia potrebuje – „reprezentatívne 

vodcovské osobnosti, ktoré pomôžu Rotary 

zvýšiť angažovanosť a lepšie slúžiť všetkým 

členom všetkých našich komunít“.

riseley tiež zdôraznil, že je nevyhnutné, 

aby kluby nachádzali spôsoby ako osloviť 

a angažovať mladších členov. Publikum za-

skočil informáciou, že v súčasnej dobe iba 

približne 5 percent registrovaných členov je 

mladších ako 40 rokov a väčšina členov má 

viac ako 60 rokov.

„Uvedomme si, kam Rotary speje a ako 

bude vyzerať o 10 či 20 rokov, ak si nevstúpi-

me do svedomia a čo najskôr do svojich ra-

dov nezískame mladších členov,“ uzavrel 

riseley.

Je v moci každého klubu, aby v tomto 

roku ovplyvnil existujúci stav prostredníc-

tvom vlastných rozhodnutí, ale ako povedal 

riseley, iba vďaka tímovej spolupráci v celo-

svetovom meradle bude môcť rotary napre-

dovať a zabezpečiť si tak vlastnú budúcnosť. 

„Sme si vedomí toho, že spolu dokážeme 

oveľa viac, než by sme kedy mohli dúfať ako 

jednotlivci,“ povedal nastupujúcim guver-

nérom. „Apelujem na vás, aby ste vždy živili 

ducha tímovej spolupráce a kooperatívnosti 

a túto myšlienku šírili ďalej vo svojich diš-

triktoch“.
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náď najvyhľadávanejšie miesto na pobreží 
Georgie nie je ani pláž a ani nie je neznáme. 
Savannah sa stalo známym vďaka bestselleru 

Polnoc v záhrade dobra a zla z roku 1994 a odvtedy sa 
tam turisti len hrnú. Nedajte sa však popularitou 
mesta odradiť. Oboznámenie sa s jeho bohatou his
tóriou a štýlovou architektúrou stojí za 3,5 hodinovú 
jazdu autom.

Po pol hodine cesty zo Savannah dorazíte na Tybee 
Island. Život na „Tybee time“, ako ho nazývajú mies
tni, je pohodový a príjemný. Môžete ochutnať miest
ne špeciality z morských plodov, či ísť si zajazdiť na 
bicykli, vyraziť na kajaku na more, pozorovať delfíny 
a samozrejme namočiť sa do vôd Atlantiku.

Ak pôjdete pár hodín ďalej na juh, dostanete sa 
k turistami ešte nie celkom objaveným Golden Isles. 
Táto lokalita okrem pláží bohatá na rašeliniská a lesy 

je rajom pre milovníkov prírody, rybárov, jazdcov na 
koňoch a golfistov. Relax v tomto prostredí je na míle 
vzdialený od vylihovania pri bazéne v nóbl hoteli na 
Miami, ale podľa miestnych práve v tom spočíva čaro 
daného prostredia, na ktoré nedajú dopustiť.

spoznávať tieto zákutia môžete aj počas návštevy 
atlanty pri príležitosti svetového kongresu rI 
v dňoch od 10. do 14. júna 2017. stačí vám iba 
pár dní navyše a auto. 

Zaregistrujte sa na
riconvention.org

S
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Južanské dobrodružstvá

Text: DEBLINA CHAKRABORTY, preklad: IVAN BELAN, PDG

Krásnymi plážami sa preslávili najmä Florida a Južná Karolína, 
ale aj Georgia sa môže popýšiť pobrežím bohatým na prírodné krásy 
a stále do značnej miery nepoznačené cestovným ruchom.

zo sveta

Fontána vo Forsythovo parku 
inšpirovaná parížskymi fontánami 

na Place de la Concorde.
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Téma
Intercountry 
commIttees

Mezistátní výbory neboli Inter Country 
Committees jsou ustaveny v mnoha částech 
světa a propagují přátelství a spolupráci na 
projektech mezinárodní služby, pomáhají při 
výměně studentů a v dalších směrech přispívají 
k lepšímu porozumění mezi národy. ICC také 
často sponzorují návštěvy rotariánů a jejich 
rodin z druhé strany státních hranic a zajišťují 
setkání a pořádají konference na mezistátní 
a meziměstské úrovni.
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Zahraniční výbory 
našeho distriktu

I C C  –  I n t e r C o u n t r y  C o M M I t t e e s

téma

Jaké je poslání mezinárodních výborů?
Poslání mezinárodních komisí je zlepšit 
mezikulturní porozumění a podporu spo
lupráce rotariánů mezi různými zeměmi, 
za účelem posílení přátelství a stimulace 
rotariánských aktivit a činností.
Jaký je tedy účel mezinárodních výborů?
Především je to poskytnout pomoc při 
vytvoření rozvoje a efektivní udržitelnos
ti mezinárodní sítě bilaterálních vztahů 
a činností. Zastupovat tak svou zemi na
šimi rotariány vybraným distriktem v jiné 
zemi. Členové jednotlivých ICC představují 
distriktní ambasadory.
Jaké jsou doporučené činnosti ICC?
Je jich celá řada. Přispívat ke sdílení povědo
mí o těch „druhých“, o druhé zemi, o lidech, 
o rotariánech a společenství. Podporovat 
vzájemné setkávání lidí, a tak přispívat 
k vzájemnému porozumění. Pomáhat vážit 
si rozdílů, a vytvářet tak mírovou atmosféru.
Co to konkrétně znamená? 
Spolupracovat na mezikulturních pro
jektech a realizovat je. Podporovat sítě 
sesterských klubů nebo dvojklubů mezi 
účastnícími se zeměmi a distrikty. Oživit 

stávající partnerské vztahy se zahraničními 
kluby. Podporovat přátelské výměny Rotary 
(Rotary Friendship Exchange). Napomáhat 
realizaci společných grantových projektů. 
Organizovat sportovní Rotary soutěže. Orga
nizovat setkání distriktních úrovní v oblasti 
kultury. Vzájemná výměna informací mezi 
ICC výbory distriktu 2240 formou společ
ných zasedání zpravidla jednou ročně.
Můžete uvést jeden příklad za všechny?
Napadá mne realizovat projekty podobné 
projektu „Třístoličník“, kde se setkávají na 
troj mezí Česka, Německa a Rakouska rota
riá ni nejenom z těchto tří zemí a distriktů, 
ale též studenti a členové Rotaractu.
Kdo je národní koordinátor?
Je to klíčová osoba a kontakt pro činnosti 
ICC v dané zemi. Jmenován je výhradně 
guvernérem na minimálně tříleté funkční 
období z důvodu kontinuity informací.
Jakou má mít koordinátor kvalifikaci?
Ideálně je to PDG se zkušenostmi v inicia
tivách v mezinárodních výborech. 
Kolik máme zahraniční výborů v distriktu?
Celkem je činných 8 výborů a výbor je 
v za kládání. ČeskoSlovenskoRakousko 

a BosnaHercegovina, ČeskoSlovensko
Německo, ČeskoSlovenskoHolandsko, 
ČeskoSlovenskoUkrajina a Bělorusko, 
ČeskoSlovenskoPolsko, ČeskoSloven
skoIzrael, ČeskoSlovenskoMaďarsko, 
ČeskoSlovenskoRumunsko a Moldávie. 
Výbor v zakládání je ČeskoSlovenskoSrb
skoČerná Hora. 
Kolik mají jednotlivé výbory partner-
ských klubů?
Nejvíce partnerských klubů má výbor 
s Německem, druhé místo zaujímá výbor 
s Rakouskem a dále pak ostatní výbory od 
jednoho po čtyři partnerské kluby. Celkem 
registruji 82 partnerských klubů ve všech 
výborech.
Jaká je nadstavba ICC Distriktu 2240 
v rámci evropy nebo celého světa?
Nad všemi distrikty, respektive zeměmi, 
zeměmi z toho důvodu, protože v mnoha 
zemích je též mnoho distriktů, je výkonný 
výbor, který se skládá z národních koordi
nátorů ICC. Tento výbor má svého předsedu, 
kterým je v současné době PDG Andrzej 
Ludek, pocházející ze sousedního Polska, 
konkrétně z Varšavy. Též je volen generální 

V roce 1931 založili rotariáni z Francie a německa 
malý výbor, který měl za úkol zlepšovat vztahy 
mezi občany těchto dvou států. Dnes jsou to 
zejména evropští rotariáni, kdo organizuje Inter 
Country Committees (ICC), jež slouží povzbuzování 
přeshraničních kontaktů mezi rotariány a rotary 
kluby. Zeptali jsme se koordinátora Otakara 
Veselého, jak si vedeme v našem distriktu.

Ptal se: františek ryneš

1
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tajemník, kterým je také náš známý přítel 
z Německa PDG Paul Jankowisch. Výkonný 
výbor zasedá minimálně jednou ročně v růz
ných zemích světa. Poslední tři zasedání 
se konala v Paříži, Štrasburku a v letošním 
roce ve Varšavě. Všechny naše výbory jsou 
velmi úspěšné a jako koordinátor jsem vel
mi hrdý, že mohu těmto výborům pomáhat 
a směrovat je na cíle, které jsou stanovová
ny celosvětovým výkonným výborem ICC.
Kdy naposledy zasedali a jednali pod 
tvým vedením předsedové zahraničních 
výborů?
Poslední zasedání proběhlo v letošním roce 
v Bořeticích dne 14. 2. 2017.
Po dobu výkonu distriktního koordinátora 
se nestalo, aby se našich zasedání nezúčast
nil stávající výkonný guvernér a taktéž při
cházející guvernér DGE. Tak tomu bylo při 
tomto zasedání v Bořeticích, kdy byl účasten 
guvernér Štěpán de Wolf a DGE Julo Tomka. 
Oba velice ocenili práci výborů a DGE Julo 
Tomka dal i svá doporučení, jakými cíli by 
se měly zabývat jednotlivé výbory v jeho 
guvernérském roce.
Co říci závěrem?
Zahraniční výbory vznikají na základě 
vzájemné vůle dvou distriktů, dvou zemí 
a to nejpodstatnější je, že dříve musí dobře 
funguvat partnerské vztahy klubů z obou 
distriktů. Na našich webových stránkách je 
záložka ICC, kde všichni prezidenti či sek
retáři a jiní činovníci klubů mohou v pří padě 
jakékoli potřeby najít kontakt na koordiná
tora, na předsedy všech našich výborů i na 
jejich partnery ve spřáteleném distriktu. 
Jaké služby a jaké cíle mají zahraniční výbo
ry, jsem se velice stručně snažil vyjmenovat, 
ale jejich paleta je daleko širší. Prezidenti 
klubů, kteří mají zájem vyhledat partnerský 
vztah klubu sousedního nebo jakéhokoli 
distriktu či země, se mohou kdykoliv obrátit 
na mne jako koordinátora nebo na přísluš
ného předsedu výborů té země, se kterou 
by rádi navázali kontakt. V Rotary Good 
News budeme v každém čísle v letošním 
roce a i v budoucím roce publikovat čin
nosti a úspěchy jednotlivých zahraničních 
výborů.

téma

Všichni, kteří máte zájem o spolupráci 
a vztah k nějakému klubu sousedního 
distriktu, sousední země nebo jiné země, 
neváhejte a přijďte mezi nás, budete 
srdečně vítáni.

1  ICC executive Council, Paříž 3. 4. 2015. Zleva: otakar Veselý – ICC national 
Coordinator, gary Huang – President rotary International 2014/2015, Corinna 
Huang – manželka prezidenta rI.  2  ICC executive Council, strasbourg 6.–7. 5. 
2016. společná fotografie všech účastníků zasedání před budovou evropské rady.  
3  ICC executive Council, Varšava 13.–15. 1. 2017. společná fotografie všech 
účastníků zasedání v Polonia Palace hotel warsau.  4  rotariánské setkání na 
česko-rakousko-německých hranicích 3. 9. 2016. dorazilo přes 40 účastníků 
ze sedmi zemí a devět rotary klubů ze dvou distriktů 

2

3

4



18 r o t a r y  g o o d  n e w s  2 | 2 0 1 7

téma

d roku 2015, kdy náš klub poprvé 
požádal o Globální grant, se toho 
stalo mnoho. Z našeho původního 

klubu se za velmi dramatických okolností 
staly kluby dva, původní projekt bylo nutné 
kompletně přepracovat poté, co nám spo
lupracující organizace v Malawi odmítla 
spolupráci a nám se po úmorném hledání 
na dálku nepodařilo najít vhodnou náhradu. 
Nakonec jsme nový projekt museli reloko
vat z hlavního města Malawi do Blantyre 
(největší město v Malawi), protože až místní 
Rotary klub Limbe projevil skutečný zájem 
o spolupráci na našem „malém“ projektu 
nazvaném Happy Classrooms (veselé třídy) 
v hodnotě 51 500 USD .

Projekt je velmi jednoduchý, 100 tříd prv
ního stupně na celkem 16 školách vymalu
jeme veselými obrázky, které korespondují 
s osnovami, a následně zorganizujeme ně
kolik školení a konferenci pro všechny učite
le z vybraných škol. Třídy pro nás vymaluje 
místní nezisková organizace BoNGO, díky 

které náš globální grant Happy Classrooms 
můžeme realizovat. Organizace, v jejímž 
čele stojí ředitelka Tereza Mirovičová, se 
veselými třídami zabývá už od roku 2007, 
takže jejich veselé obrázky jsou propraco
vané k dokonalosti a navíc nám na školení 
i konferenci pomohou zajistit lektory/uči
tele, kteří ve třídách s podobnými obrázky 
pracují už deset let.

Díky veselým obrázkům výuka výrazně 
ožívá, děti rychleji chápou výklad učitele 
a škola se pro děti konečně stává inspirujícím 
a přátelským prostředím. Podrobně pozitiv
ní dopady veselých tříd vyhodnotila bývalá 
studentka Univerzity Palackého v Olomouci 

ve své diplomové práci, která nás utvrdila 
v přesvědčení, že tento jednoduchý projekt 
je velice důmyslně promyšlený a účinný.

Považte sami: životnost jedné třídy je 
zhruba 10 let a jednou třídou za tu dobu 
„projde“ 1 500 až 2 500 dětí. Tento projekt 
tedy výhledově může pomoci najít si cestu 
k lásce k učení až 2 500 000 dětem.

Na projektu se nemalými částkami podí
lelo několik klubů našeho, polského a nizo
zemského distriktu. Jmenovitě RC Bratislava 
International, RC Katowice, RC Opava a RC 
ArnhemRijn. Moc děkujeme všem za pod
poru a hlavně za to, že jste nepřestali věřit 
v náš úspěch.

Myslím si, že 20. březen nebyl nadarmo 
vyhlášen Mezinárodním dnem štěstí. Doufá
me, že štěstí, které jsme zažili právě v tento 
den doručením úžasné zprávy, bude umoc
něno štěstím dětí z Malawi, které se díky 
umně vymalovaným třídám naučí číst a psát. 
V případě zájmu jsme samozřejmě připraveni 
tento projekt blíže představit.

O
Text: Hana Gamrot

I C C  o s t r A V A  I n t e r n A t I o n A L 

congratulations!
Dne 20. 3. 2017 v 16.40 se v mé schránce objevil 
e-mail, na který jsem čekala už dva roky. 
Při přečtení prvního slova „Congratulations!“ 
jsem věděla, že se náš sen konečně stal 
realitou. Že jsme jako klub uspěli a že 
vytoužený Global Grant je doma!

100 tříd na 16 školách 
vymalujeme veselými 

obrázky, které 
korespondují s osnovami.
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téma

náte tu dětskou hru s židličkami? Pro-

stě hraje hudba a vy a vaši kamarádi 

chodíte kolem židliček narovnaných v kru-

hu. Je jich tam o jednoho méně než hráčů, 

a když se přestane, tak se snažíte si tu žid-

ličku zabrat. a kdo je moc pomalý, tak jde 

z kola ven. Podobnou hru, ale zcela opač-

nou, zažívám v mém rotariánském životě 

posledních pár let. Mám těch židliček, na 

kterých sedím, trochu víc a vždy, když pře-

stane hudba nebo se spíše někdo ozve, že 

není hotovo něco, co už mělo být, tak na 

jednu z nich usednu a dělám to, co je nut-

né. Pak vstanu a zase chodím dokola s raj-

skou hudbou v uších, i když vím, že za chvíli 

na jednu další budu muset usednout a zase 

udělat, co je třeba.

 

nyní jsem o jednu židličku přišel. ne že 

by projektů, ve kterých jsem namočený, ně-

jak ubylo. to ne. ale díky tomu, že náš čes-

ko-slovensko-americký výbor nesplňoval 

všechny náležitosti výboru, byl jako výbor 

zrušen. Chápu to, protože na rozdíl např. od 

česko-slovensko-německého výboru nám 

chybí ti zahraniční partneři, se kterými by-

chom se mohli potkávat na společné hrani-

ci, pakliže neanektujeme část atlantiku. to 

ale asi jako plachtař amatér zvládnu stěží. 

takže náš stěžejní projekt, tj. Junior ambas-

sador, pořádaný spolu s americkou amba-

sádou v Praze, bude dále pokračovat pod 

hlavičkou výboru pro mládež a pod dozo-

rem Pr výboru, jemuž šéfuji zase já.

 

takže jak to tak vypadá, místo abych se 

nějaké židličky zbavil, tak trochu jsem ji 

přestavěl na křesílko. Možná že když budu 

takto pokračovat dál, časem to mohu do-

táhnout přes ušák až na kanape. takže mís-

to toho, aby se mi zvětšoval objem mého 

těžiště, abych obsáhnul více židlí najednou 

(což mimochodem mi má drahá polovička 

jasně zakázala), tak bych to mohl zvládat 

i vleže. ale teď už musím běžet. Mám pocit, 

že hudba dohrála a zase jeden z těch „kdy 

už to bude“ telefonátů je na spadnutí.

Hra s židličkami

j a k  t o  v i d í m  j á

GeorGe J. Podzimek

předseda redakční rady

Z
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a předsednictví PDG Fritse Zeeuwa 
byla projednána v Germánském 
národním muzeu řada podnětů. 

Mimochodem právě v tomto muzeu byla 
instalována výstava k 700. výročí narození 
Karla IV., krále českého a císaře německé
ho. Účastníci jednání si skvělou výstavu 
pozorně prohlédli.

Vyznamenání Paul Harris Fellow se sa
fírem obdrželi z rukou předsedy německé 
sekce Fritse Zeeuva dva dlouholetí členové 
výboru Werner Strik z RC Würzburg a Kurt 
Renner z RC Neustadt.

Velmi zajímavou slavnostní přednášku 
„O vzniku Zlaté buly Karla IV. z roku 1356 
a o jejím významu“ přednesl profesor Neu
haus. Zajímavá byla též úvaha PDG Bernda 
Kooba na téma „Nálady v Evropě počátkem 
roku 2017“. 

Německý seminář mladých vůdčích 
osobností RYLA v St. Marienthalu se letos 
neuskuteční, což je škoda. Diskutován byl 
rozvoj dlouhodobých výměnných pobytů 

středoškoláků. Zatímco krátkodobé výmě
ny běží dobře, u ročních pobytů je stále 
třeba iniciovat větší zájem německé strany 
a hledat nové formy pobytů, např. mezi
klubová víkendová výměna. Dobrým pří
kladem je RC Třebíč a RC Oschatz/Torgau.

Jednání se ze strany našeho distriktu zú
častnil PDG Dobroslav Zeman, doživotní 
čestný člen německé sekce výboru. Jeho tra
diční prezentace o podzimním výročním se
zení v Drážďanech se setkala s velkým ohla
sem. PDG František Ryneš byl jako host na 
jednání pozván již tradičně. Připomenul Glo
bal Grant RC Košice Classic o rekonstrukci 
domu pro seniory v Jasině na Ukrajině a sna
hu žilinských rotariánů pomoci při dokonče
ní oprav místní synagogy. Seznámil německé 
partnery se současným stavem. Výbor dopo
ručí německým klubům vyslyšet žádosti 
o pomoc při hledání partnerských klubů.

Výroční zasedání ICC ČeskoSlovensko
Německo se uskuteční 29. září až 1. října 
v Karlových Varech.

Text: františek ryneš, PdG
Foto: dobroslav zeman, PdG

I C C  n o r I M B e r K

Jednání výboru 
pro spolupráci 
s německem

Z

Počátkem roku hostilo 
německé město Norimberk 
jednání německé sekce 
mezinárodního výboru ICC 
Německo-Česko-Slovensko.
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etošní zasedání proběhlo v Hotelu 
Kraví Hora v Bořeticích v polovině 
února. Je velmi potěšitelné, že se 

na pozvání národního koordinátora PDG 
Otakara Veselého zúčastnili zástupci všech 
deseti mezinárodních výborů. Také vedení 
distriktu bylo již tradičně zastoupeno na 
nejvyšší možné úrovni, guvernérem dis
triktu Štěpánem de Wolf a příštím guver
nérem Júliusem Tomkem. Oba se velmi 
živě zapojili do diskuze. Zatímco současný 
guvernér chválil projekty jednotlivých vý
borů, a že bylo co obdivovat, nadcházející 
guvernér vyjádřil svá doporučení, jakými 
cíli by se měly zabývat jednotlivé výbory 
v jeho guvernérském roce.

Otakar Veselý seznámil předsedy sekcí 
s výsledky jednání mezinárodního výkon
ného výboru ve Varšavě. Tento vrcholný 
orgán se skládá z národních koordinátorů 
ICC, má svého předsedu, kterým je v sou
časné době PDG Andrzej Ludek z Polska. 
Generálním tajemníkem je PDG Paul Jan

kowisch z Německa. Výbor přijal celou 
řadu zásadních opatření, která podstatně 
zlepší mezinárodní spolupráci.

V pečlivě připravených prezentacích nej
více zaujaly projekty „ukrajinského“ výbo
ru o podpoře domova pro seniory v zakar
patské Jasině, „holandský“ výbor se 
po chlubil sociálním zařízením Mirandie 
v Brou movicích, „izraelský“ výbor referoval 
o pokračující podpoře projektu Mrtvé 
moře, kde se již léčilo několik skupin dětí, 
postižených kožní chorobou. Výbor pro 
spolupráci s USA připravuje další kolo se
tkání na americkém velvyslanectví Junior 
Ambassador. „Rakouský“ výbor chce po
kračovat v setkávání rotariánů na Třísto
ličníku na trojmezí mezi Českou republi
kou, Rakouskem a  Německem. Velmi 
aktivní „německý“ výbor chce pokračovat 
v instalaci putovní výstavy Zachráněné 
dědictví v dalších městech, zejména v ně
meckém příhraničí a v oživování kontaktů 
mezi partnerskými kluby. Ale ani ostatní 

výbory, „polský“, „maďarský“, „rumunský“ 
a „srbský“ nezůstávají se svými aktivitami 
pozadu.

Aby se projekty dostaly více do povědo
mí rotariánské veřejnosti, budou se jed
notlivé výbory více snažit umísťovat své 
plány aktivit na distriktním webu ve své 
záložce. Účinnou pomocí jim bude tajem
ník mezinárodních výborů Jan Bohdal z RC 
Český Krumlov.

Plodná diskuze pokračovala i večer při 
cimbálové muzice, která vyhrávala díky 
sponzorské aktivitě národního koordiná
tora PDG Otakara Veselého.

Další setkání předsedů sekcí meziná
rodních výborů našeho distriktu proběh
ne již koncem září v Karlových Varech. 
Zde proběhne výroční zasedání obou sek
cí výboru pro ČeskoSlovenskoNěmecko. 
Předseda české sekce PDG František Ry
neš pozval kolegy z ostatních výborů, aby 
se v rámci tohoto jednání ve Varech znovu 
setkali.

L
Text: františek ryneš, PdG

I C C  V r B I C e

mezinárodní 
výbory hýří 
aktivitou
Každým rokem se scházejí 
předsedové mezinárodních 
výborů našeho distriktu, aby 
si vyměnili zkušenosti ze své 
práce a navzájem se inspirovali.
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častnilo se jich 2700 sportovců, 
1100 trenérů a tisíce členů dopro
vodu ze 107 zemí. V našich zemích 

se o tyto sportovce starají České hnutí spe
ciálních olympiád a Slovenské hnutie špe
ciálnych olympiád. A v Rakousku se o jed
notlivé národní týmy od 14. do 16. března 
staralo více než 80 Rotary klubů v rámci 
tzv. HostTown programu, jehož cílem bylo 
přiblížit účastníkům život v Rakousku 
a ukázat jednotlivá města. 

Slovenský tým, čítající celkem 26 osob, 
byl hostem RC GrazZeughaus. Prezident 
klubu Franz Grabner nám napsal: „Bylo 
nám potěšením ukázat atletům naše měs
to z té nejlepší stránky.“ A to také v Grazu 
udělali: počínaje procházkou a okružní 
jízdou městem přes návštěvu zbrojnice 
(Zeughaus) a muzea tramvají až po návště
vu u HarleyDavidson. Nechyběly samo
zřejmě ani slavnostní večeře. 

Český tým o 47 osobách byl přijat Rotary 
klubem Traun i tamějším starostou panem 

Rudolfem Scharingerem. A na jeden den 
jsem se k programu mohl připojit i  já 
a můj protějšek na rakouské straně, před
seda ICC ACZ+SK pro D1910 a D1920 Dali
bor Truhlar. V okolí Lince a na zámku 
Traun jsme doprovázeli partu skvělých 
přátelských a srdečných lidí pod vedením 
paní Martiny Středové, národní ředitelky 
Českého hnutí speciálních olympiád, pro 
které dobrovolnicky pracuje od roku 1990. 
Tomu říkám service above self! Již o den 
později se na webu Českého hnutí speciál

ních olympiád www.specialolympics.cz/
aktualita/251-rotary-v-akci objevila tato 
zpráva: „O naše sportovce bylo v hostitel
ském městě postaráno... a svou velkou zá
sluhu na tom mají i členové Rotary klubů 
– konkrétně distriktu 1910, 1920 a 2240. 
Fantastický program v přátelské atmosféře 
byl plný skvělých zážitků a společných 
emocí. Děkujeme československým i ra
kouským členům Rotary klubu za vše dob
ré. O společných zážitcích svědčí i slova 
jednoho z nich: „Další den jsem se probudil 
s úsměvem na tváři.“ 

Já k tomu nemám co víc dodat, cítil jsem 
se podobně. Ale přece: smekám před stov
kami rakouských rotariánů, kteří se posta
rali o tisíce účastníků Speciální olympiády, 
a děkuji jim, že jsem mohl být pár hodin 
při tom.

Nyní, když píšu tento článek, olympiáda 
ještě probíhá, ale už teď víme, že sportovci 
obou našich zemí mají stříbrné i zlaté me
daile. Gratuluji všem!

Ú
Text: martin saitl

I C C  r A K o u s K o

Zimní speciální 
olympijské hry 
2017
Od 14. do 25. března se konaly 
poblíž rakouských měst Graz, 
Schladmig, Rohrmoos-Untertal 
a Ramsau am Dachstein Zimní 
speciální olympijské hry osob 
s mentálním postižením.

„Bylo nám potěšením 
ukázat atletům naše 
město z té nejlepší 

stránky.“

franz Grabner
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Celkem šest účastníků z RC Jindřichův Hradec 
přijalo nabídku RC Jerevan International 
a Ing. Jana Ženatého z RC Ostrava na  
putování po Arménii v zimním období.

Keď nás, členov RC Košice Classic, 
jedného dňa život zavial do Strediska 
sociálnych služieb v Jasini, nevedeli sme 
či máme plakať, alebo zutekať.

Text: vladislav blecHaText: Petra illnerová

A r M É n I e

nový rok v Arménii
J A s I n A

Finalizácia Global Grantu

en málo zemí světa má tak prastarou, komplikovanou a po
hnutou historii jako právě Arménie. Nejvíce pozornosti 

upoutal soubor starověkých klášterů rozesetých po celé zemi. 
Naše putování začalo v Jerevanu v muzeu Matenadaran, úložiš
ti starověkých rukopisů a dokumentů. Pokračovali jsme velmi 
zajímavou návštěvou kláštera Gheghard, vytesaného ve skále, 
pohanského chrámu Garni, Echmiadzinu – duchovního centra 
Arménie a zříceniny chrámu Zvartnoc. Chrámy Chor Virap, No
ravank, Saghmosavank jsou dokladem bohaté arménské histo
rie. Za pozornost stojí také nádherné jezero Sevan, jedno z nej
větších vysokohorských jezer světa, nebo lyžařské středisko 
Tsaghkadzor s horou Teghenis.

Velmi příjemné bylo pozvání na společné setkání všech tří je
revanských Rotary klubů, kde byla příležitost se navzájem se
známit s klubovou činností, navázat nové kontakty a při společ
né večeři ochutnat speciality arménské kuchyně a poznat 
kulturu našich hostitelů. Úžasné zážitky v nás zanechaly také 
oslavy Nového roku v Jerevanu. 

Můžeme doporučit i dalším zájemcům návštěvu Arménie, 
země s bohatou historií a kulturou, velmi dobrou místní kuchy
ní, kvalitními službami a přátelskými lidmi. Navíc je to i velmi 
bezpečná země.

poznali sme život starčekov v bezútešnom prostredí – v ples
nivých izbách, bez pitnej vody, kanalizácie. Odchádzali sme 

s pocitom, že musíme niečo urobiť, a preto sme vymysleli Projekt 
Global Grant Jasiňa (vŕtané studne, rozvody a úpravňa vody, vybu
dovanie kanalizácie), ktorého prípravu dnes finalizujeme. Na zloži
tej ceste sme spoznali dobrých ľudí, vďaka ktorým evidujeme na 
účte a v prísľuboch 64 120 USD. Sumu sme získali vďaka klubom zo 
štyroch dištriktov: Dištrikt Česká a Slovenská republika: RC Košice 
Classic, RC Košice, RC Košice Country, RC Prešov Šariš v zakladaní, 
RC Poprad, RC Trenčín Laugaricio v zakladaní, RC Bratislava Danu
be, RC Třebíč, RC Jihlava, RC Písek, RC Praha City, RC Praha Inter
national, RC Praha Ekumena, REM konferencia Bratislava. Dištrikt 
UkrajinaBielorusko: RC Charkiv Multinational, RC Užhorod Skala, 
RC Lvov International, RC Rachov. Dištrikt SrbskoČierna hora: RC 
Stará Pazova. Dištrikt RumunskoMoldavsko: RC Baia Mare 2005. 

 Všetkým zo srdca ďakujeme a zároveň prosíme aj iné kluby, 
aby nám pomohli naplniť ešte chýbajúcich cca 20 000 USD. Bu
deme vďační za akúkoľvek sumu.

aby ste pochopili našu snahu, pozrite 
si video, ktoré hovorí samé za seba:
www.facebook.com/pg/GlobalGrantYasinia

JS

téma
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I N B O U N D I  C Z

Lednová Třebíč

Text: Kathrin DecKnerová
Foto: Josef MalečeK

Mítink pro české inboundy uspořádal Distriktní výbor 
výměny mládeže za pomoci Rotexu a RC Třebíč ve dnech 
20.–22. ledna 2017 a zúčastnilo se ho 42 studentů.

razivé počasí, sport a zábava. To bylo hlavní 
náplní lednového mítinku, který se stejně 
jako každý rok konal v Třebíči. Páteční odpo-

ledne bylo ve znamení příjezdů a ubytování. Násle-
dovala společná večeře a po ní jazykový test. Nervo-
zita studentů byla viditelná a napětí v sále se dalo 
krájet. Poctivá příprava a studium však bylo znát, 
protože úroveň češtiny inboundů se v porovnání 
s předchozím mítinkem zlepšila. Ti nejlepší ze stu-
dentů byli vyhlášeni před všemi účastníky mítinku 
a oceněni sladkou odměnou.

Sobotní den byl zahájen prohlídkou Židovského 
města. Mnohé studenty tato část města velmi zaujala 
a historická zákoutí posloužila jako výborné pozadí 
pro mnohé fotografie s vlajkami různých zemí světa. 
Poté se všichni přesunuli na náměstí, kde se letos 
poprvé konala City Rallye. Inboundi dostali papír 
s otázkami a úkoly a museli zjišťovat odpovědi, které 
se nacházely v okolí celého městského centra. Poznali 
tak krásy Třebíče interaktivním způsobem. Po společ-
ném obědě následovala organizovaná prohlídka bazi-
liky sv. Prokopa. V prostoru za bazilikou si studenti 
pořídili další fotografie, tentokrát s výhledem na 
město. Dále následoval společný badmintonový tur-
naj. Inboundi utvořili dvojice a postupným výběrem 
z jednotlivých zápasů vzešel vítězný pár turnaje. Ten 
byl opět oceněn sladkou odměnou. Sobotní večer byl 
netradiční, protože po večeři přišla na řadu talent 
show. Studenti si připravili jednotlivá či skupinová 
vystoupení, která v průběhu večera předvedli. Jednalo 
se o nácvik na letošní distriktní konferenci, kde 
vystoupí všichni inboundi, a ti nejlepší z nich dosta-
nou příležitost předvést své individuální talenty. 

Nedělní snídaní byl mítink oficiálně ukončen 
a studenti se postupně loučili a odjížděli zpět do 
svých hostitelských domovů. Víkend v Třebíči pro-
běhl bez komplikací a všichni zúčastnění si ho 
naplno užili.

Úroveň 
češtiny 
inboundů se 
v porovnání 
s předchozím 
mítinkem 
zlepšila.

M
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I N B O U N D I  S K

Rozprávková Lomnica

Text: Patrícia holigová

Na konci januára usporiadal Dištriktný výbor výmeny mládeže dlho očakávaný 
míting pre slovenských inboundov vo veľkolepých Tatrách, konkrétne 
v rozprávkovo zasneženej prírode, ktorú ponúka Tatranská Lomnica. 

o príchode do rezortu prišli prvé vrúcne obja-
tia a vítanie študentov zo všetkých kútov 
sveta. Bol to krásny pohľad vidieť aké silné 

putá vznikli medzi nimi za taký krátky čas. Večer bol 
venovaný testovaniu znalostí, ktoré študenti nadobudli 
počas svojho päťmesačného pobytu. Test pozostával 
z písomnej časti, počúvania s porozumením, no nechý-
balo aj orálne preskúšanie rotariánmi, ktorí sa taktiež 
dozvedeli niečo nové o krajinách z celého sveta.

V sobotu nasledoval hlavný bod programu. Celo-
denná turistika zo Štrbského Plesa na Popradské 
pleso, súťaž o najkrajšiu fotku, navštívenie ľadového 
paláca na vrchole kopca a samozrejme aj prekvapenie 
v podobe sánkovačky. Mnohí z nich túto činnosť 
zažili po prvýkrát a bolo vidieť, že na ňu len tak neza-
budnú. Kľučkovať v rýchlosti pomedzi ľudí bol po- 

 riad ny adrenalín. Druhý večer sa niesol v duchu 
Talent Show. Všetci nám predviedli poctivo nacvičené 
predstavenia, ktorými budú reprezentovať svoje kra-
jiny na medzinárodnej konferencii. Neskôr prišli aj 
rotariáni z Popradu, ktorí nás milo potešili domácimi 
koláčikmi. Potom už len nasledovalo nacvičenie spo-
ločnej piesne a tancovanie na počesť oslávenkyne. 
Večierka bola v skorých hodinách, pretože všetci boli 
úplne bez energie, no s dobrým pocitom pri srdiečku.

V nedeľu sme vypravili študentov na vlaky a rozlú-
čili sa. Hoci so slzami v očiach, no s pocitom, že sa 
čoskoro opäť stretneme.

Týmto by som chcela poďakovať Dištriktnému 
výboru výmeny mládeže, Rotary klubu Poprad 
a Rotexu, ale aj všetkým zúčasteným za nádherne 
strávený víkend.

PMnohí zažili 
sánkovačku 
po prvýkrát 
a bolo vidieť, 
že na ňu 
len tak 
nezabudnú.
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R O T E X  O N ly  M í T I N K 

Olomouc 2017

Text: anna oKlešťKová

Ve dnech 3.–5. března 2017 se 
v samém srdci Hané sešlo 31 bývalých 
výměnných studentů.

ítink měl za úkol prohloubit stávající vztahy 
mezi rotexáky a prodiskutovat otázky orga-
nizování akcí pro zahraniční studenty, aby 

byla práce Rotexu každým rokem lepší a spolupráce 
mezi členy fungovala bezproblémově. V Olomouci se 
tato akce konala již podruhé, ale s naprosto odlišným 
programem. V pátek večer se uskutečnil vědomostní 
kvíz, připravený spolupořadatelem mítinku Michalem 
Kukučkou, a který prověřil a poměřil znalosti rotexáků 
nejen o přípravě kávy, ale také o českých a slovenských 
reáliích, o ruských literárních klasicích, o japonském 
suši a o moderní hudbě.

Během sobotního dopoledne proběhla zajímavá 
prohlídka historického centra Olomouce s místním 
průvodcem, který zmínil několik ne tak známých 
faktů z historie města, ale také třeba důvod, proč je 

na náměstí kašna s delfínem a želvou, a důvod, proč 
je na radnici turisty stále neobjevená historická 
kaple. Oběd byl připraven v příjemné restauraci se 
zdravou výživou, a aby toho nebylo málo, před moto-
károvými závody se všichni posilnili v Tvarůžkové 
cukrárně, ve které toho mnoho sladkého ve skuteč-
nosti nenajdete. Následovaly motokáry a laser game, 
při které se rotexáci nejen pořádně zadýchali a zpo-
tili, ale také zasmáli. 

Večer byl program zakončen společným rautem na 
americký způsob a příjemnou konverzací o dalších 
připravovaných setkáních. Celý víkend nám přálo 
krásné slunečné počasí, skvělá nálada a perfektní 
zábava. Děkujeme Distriktnímu výboru výměny mlá-
deže, že nám zorganizování tohoto mítinku umožnil, 
a těšíme se na další společné akce.

M

Celý víkend 
nám přálo 

krásné 
slunečné 

počasí, 
skvělá nálada 

a perfektní 
zábava.
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ako čerstvému pětadvacátníkovi by 
mi v následujících letech mělo nejví-
ce záležet na vybudování kariéry, 
osvojení si dobrého vzdělání, obklo-

pení se přáteli a skupinou inspirativních 
osob, od kterých bych se mohl učit, vstře-
bávat zkušenosti a diskutovat své problé-
my. Takovou skupinou osob by mohl být 

například místní Rotary klub. Vzápětí může 
přijít otázka zpět – co může takový holobrá-
dek jako já nabídnout dámám a gentlema-
nům? Elán, zapálenost, nové ideje, mladic-
kou naivitu. Prakticky a teoreticky se jedná 
o win-win situaci. Obě strany došly svého 
cíle – Rotary klub získal mladého člena 
a snížil svůj věkový průměr, mladík je v in-

J

P ř i  n áv š t ě v ě  D G  š t ě Pá n a 

D e  W o l fa  v našem rC Poděbrady 

jsme se samozřejmě dostali také na 

téma členské základny, rotaractu, 

odchodu mladých členů, ale i bu-

doucnosti rotary. shodli jsme se, že 

všechny tyto otázky řešíme mnoho 

let, ale vlastně jsme se možná neze-

ptali těch mladých, jak oni vidí rota-

ry, proč být v rotary, co jim rotary 

může přinést. My jim sice nabízíme 

mnoho projektů, ale co dál? Kolik 

mladých jsme poslali do zahraničí 

a kolik se zapojilo do našich řad? 

a tak jsme na první neformální 

schůzku našeho rC a rotaractu po-

zvali také bývalé členy. Jeden náš bý-

valý dlouholetý člen, který nepřišel, 

nám napsal: „na rotary se mi od za-

čátku líbilo to, že spojovalo zajímavé 

lidi, kteří se postupně stali mými ka-

marády (strašně důležité!!!), a záro-

veň se vyvíjela charitativní činnost. 

skvělá kombinace. ti lidé ale spolu 

byli hlavně proto, že si měli co říct 

a byli spolu rádi. a ta trocha schůzo-

vání se dala přežít.“ 

Položme si jednoduchou otázku: 

„Umíme navázat opravdové rovno-

cenné přátelství (kamarádství) 

s mnohem mladší generací?“ Vždyť 

i počátek rotary byl popsán takto  

„… sešli se v Chicagu čtyři přátelé…“ 

Vše ostatní bylo až potom.

Pojďme si společně přečíst, jak to 

vidí naši mladí v článku „Chcete 

nás?“

Jan Machálek

Text: Marco hrabinský

Posledních pár let je jedním z primárních témat rotariánského 
roku nábor nových členů, prostoupení do společnosti 
a povědomí veřejnosti, získání „prvorepublikového statutu“. 
Z pohledu zvenčí by se mohlo jednat o logické kroky a cíle, 
nicméně by pravděpodobně neměla značka předčit prodávaný 
produkt – vztáhneme-li to na obchodní terminologii.

Ú v a H a

Chcete nás ?
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spirativním uskupení, ve kterém se fantazii 
meze nekladou. Zní to velmi jednoduše, ale 
co dál? A nyní myslím otázku naprosto váž-
ně – co dál? Každý týden dorazím na schůzi, 
kde nemám příležitost se s žádným z členů 
poznat, spřátelit, seznámit. Pokud si chci 
s někým něco povědět, musím před (pokud 
dotyčný dorazí dříve) nebo musím po (po-
kud dotyčný nepospíchá domů), anebo se 
dohodneme na setkání mimo úřední hodiny 
klubu. Super, a co dál? Znám se nyní s jed-
ním členem z dvaceti. Co zbylých 19? Mám 
každého z nich zvlášť pozvat na kafe? Nebo 
se budu dál držet v koutě a počkám, až se 
to zlepší? Dobře, počkám. 

Pár měsíců uběhlo, nic se nemění, for-
mát schůzky zůstává stejný. Přijdu, sednu, 
objednám, vyposlechnu, okomentuji, ode-
jdu. Připravíme projekt, uskutečníme, vy-
hodnotíme, uzavřeme. Super. Nechybí tu 
něco? Určitě si řeknete – vždyť zapomněl 
úplně na charitu! Nezapomněl. Nehodlám 
se nyní rozepisovat o poselství Rotary, 
jeho orientaci na charitu a dobré skutky 
– to je každému čtenáři tohoto magazínu 
jasné, a proto jsme všichni již několik let 
zde. Rád bych pouze zprostředkoval svůj 
osobní názor (určitě si netroufám mluvit 
za všechny členy Rotaractu v bývalém Čes-
koslovensku) na současné fungování, stav 
a upřímně – neatraktivitu.

Mně osobně chybí v Rotary to osobní. 
To, že nemám možnost poznat příběh kaž-
dého člena. To, že nemohu navázat žádný 
kontakt. To, že není prostor pobavit se 
o tom, čím se kdo živí, a navzájem si třeba 
pomoci. A teď nemyslím na dohazování si 
černých nebo veřejných zakázek, obcháze-
ní DPH nebo karuselové finty. Co je zlého 
na tom, že pokud ve firmě hledáme nové 
manažery, oslovím headhuntera, kterého 
znám z klubu, než abych do internetového 
vyhledávače vepsal pár klíčových slov 
a poté poptal tři první výsledky? Z mého 
pohledu marníme neskutečnou síť kontak-
tů – po sedmi letech působení v Rotary 
bych očekával, že já budu znát vás a vy 
mě. Bohužel…

Často slýchávám, že do Rotary jeho čle-
ny táhne přátelství. Přátelství ale s o něko-
lik desítek let mladším člověkem nelze 
navázat na schůzi, která připomíná zase-
dání představenstva a bude hodnotit mé 
činy. Byl jsem svědkem toho, že členky 

a členové našeho Rotaractu neznají členy 
Rotary ani jménem – po několikaletém 
společném „přátelství“. Neuvádím to zde 
proto, že bych měl za cíl někoho vinit a či-
nit odpovědným. Ne, to rozhodně ne. Prá-
vě naopak. Jak jsem zmínil, rád bych Vám 
při hledání odpovědí na Vaše otázky pomo-
hl. Pojďme to změnit. Začněte nás brát 
jako sobě rovné. Zvěte nás mezi sebe, dis-
kutujte s námi, zeptejte se na náš názor. 
To, že nám je 15, 18, 23, 28 let berte jako 
výhodu, ne jako indispozici. Jednou jsem 
slyšel přirovnání, že Rotary jsou prostřed-
ky a Rotaract ruce. Pardon, omlouvám se, 
ale takto se nikam nehneme. 

V Poděbradech zhruba dva měsíce jede-
me na novém modelu. Nedělní dopoledne 
se scházíme na tzv. raňajky. Mladí nebo 
staří, je to jedno. Byli byste asi překvapeni, 
možná šokováni, jak je na těchto „schů-
zích“ (nenašli jsme ještě vhodné označení) 
živo. Najednou je společných témat pro 
hovor mnoho – tři se baví o svých zážitcích 
z New Yorku, protože ho každý z nich sám 
navštívil. Tamti se baví o slovenských hos-
teskách, protože je považují za půvabné. 
Támhleti zase přemítají nad novým projek-
tem. Tady se budují vazby, tady se lidé po-
znávají a inspirují. Spontánně, setkání od 
setkání je to lepší. Nevěříte? Doražte mezi 
nás! Snažíme se, aby raňajky plnily i další, 
dle mého názoru důležitou funkci, vzdělá-
ní. Zveme si hosty na přednášky. Poprvé to 
byl náš dobrý kamarád, který je původem 
z Ukrajiny, a povyprávěl nám o tom, jak se 
v jeho domovině žije, jak se lidé odtamtud 
mohou dostat k nám, co je vlastně žene. 
Podruhé nás navštívil průkopník v HbbTV 
reklamě. Potřetí můžete dorazit klidně Vy! 
Cílem těchto setkání není nahrazovat sa-
mostatné mítinky Rotary nebo Rotaract 
klubů nebo vytvářet separátní kluby. Myš-
lenkou je naopak vytvořit vazby, partner-
ství a přátelství mezi zdánlivě odlišnými 
a neslučitelnými generacemi.

Všechno toto začalo velmi kritickou a ote-
vřenou schůzí mezi členy Rotary a Rotarac-
tu v Poděbradech. Byl to vlastně první dia-
log, který jsem mezi těmito uskupeními 
v takovéto míře zažil. Témata byla předem 
dána: Proč bychom měli jít do Rotary? Co by 
nás mělo přilákat do Rotary? Co očekává-
me? Jak se nám spolupracuje? Jsme spoko-
jeni? Proč vlastně Vy, rotariáni, do Rotary 

chodíte? Proč každý týden jdete na schůzi, 
kde třeba hodně členů ani nepromluví? Je to 
zvyk, setrvačnost, spokojenost, nebo přátel-
ství? Na základě diskuse jsme dokázali Ro-
tary a Rotaract definovat pár slovy, což byl 
dříve také pěkný oříšek, a to jako: přátelství, 
charita, kontakty, business, vzdělání, ima-
ge. Přítomen byl i Jakub Charvát, člen GSE 
týmu 2015, který se s námi podělil o své zku-
šenosti z neformálních setkání klubů v USA 
při barbecue anebo jiných akcích. 

Každá věková skupina nebo i osobnost 
má pravděpodobně své priority v Rotary 
rozloženy trochu jinak – ale měly by být 
zahrnuty všechny. Určitě není cílem toho-
to článku a mých úvah udělat z RI automat 
na peníze. Ne. Ne. A pokud někdo nespl-
ňuje rotariánské principy, pozná se to vel-
mi záhy, pravděpodobně ho ani nebude 
bavit chodit na přednášku kluka z Ukraji-
ny anebo chodit krmit kachny. 

Proto pokud jste dočetli článek až sem, 
zkuste se zamyslet, zkuste zapochybovat, 
položit si otázky, jaké jsme si položili my. 
Pojďme s problémem hnout, najít praktic-
ká řešení, kompromisy mezi generacemi. 
Nebudeme Vás nutit zakládat si instagram 
nebo sledovat Game of Thrones, ale Vy ne-
mějte touhu z nás dělat své asistenty nebo 
řemeslníky. Buďme rovnocenní partneři, 
přátelé, kamarádi. Neřešme, jestli je to 
Vaše, nebo naše schůzka. Pojďme na degu-
staci whisky, pojďme si kopnout na dvě 
nebo zazpívat na náměstí koledy. 

Chybí mi v Rotary to 
osobní. To, že nemám 
možnost poznat příběh 
každého člena, že není 
prostor pobavit se o tom, 
čím se kdo živí, a navzájem 
si třeba pomoci. Přátelství 
s o několik desítek let 
mladším člověkem ale 
nelze navázat na schůzi, 
která připomíná zasedání 
představenstva. Pojďme 
to změnit!
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P E T S

Může být 
schůze 
příjemná?
Může být pracovní setkání příjemné? 
Ano. Může, jak dokázaly dva dny 
v polovině března. Do olomouckého 
hotelu Flora se 17. a 18. března sjeli 
všichni ti, kteří kolečko našeho 
Rotary posunou v období 2017/2018 
opět o jeden zoubek dál.

Text & foto: Svatopluk Jedlička

od vedením budoucího guvernéra distriktu Júliu
se Tomka z RC Banská Bystrica se uskutečnil 
seminář pro nastupující prezidenty klubů PETS 

a současně i jedno jednání jednoho z klíčových orgánů 
distriktu, Distriktní shromáždění. Světe div se, tento
krát zde nebylo zastoupeno pouze pět klubů, a navíc 
všichni, kteří zde měli být, byli řádně omluveni. Jako 
účastníci v roli pozorovatelů byli tentokrát pozváni 
i zástupci všech Rotaract klubů, kteří do workshopů 
přinesli „svěží vítr“.

Již v loňském roce se pro workshopy osvědčilo rozdě
lení účastníků do menších skupin, které vedli příslušní 
asistenti guvernéra. Druhým dobrým organizačním 
opatřením je vyčlenění pracovních schůzek pro na
stupující sekretáře klubů na jiný termín. Letos pro ně 
budou k dispozici čtyři termíny na přelomu května 
a června ve čtyřech místech v Čechách a na Slovensku.

Z příspěvků zaměřených na to „jak dělat Rotary“, byl 
patrně nejzajímavější ten, který představil nový grantový 
systém pro získávání finanční podpory prostřednictvím 

Nadace Rotary. Pozornosti se také těšilo podrobné vy
světlení všech změn, které do života Rotary vnesl loňský 
legislativní sněm RI. Zájem byl pochopitelně především 
o ty části, které přinášejí uvolnění pravidel a zjednoduše
ní administrativy. Distriktní shromáždění také navrhlo 
současného ADG Ilju Chocholouše z RC Praha City na 
pozici guvernéra distriktu pro období 2019/2020.

Proč tvrdím, že to bylo setkání příjemné? Protože 
účastníci dostali všechny materiály v elektronické po
době uložené na flash disku, aby je měli k dispozici 
i později. Jednotliví spíkři se tak mohli soustředit jen 
na výklad toho podstatného, a tak přišlo další překva
pení. Časový program se během obou dnů nepohnul 
ani o minutu. Zbylo tak dost prostoru pro neformální 
setkání, osobní kontakty, popovídání s přáteli, šálek 
kávy nebo skleničku vína. Stalo se tak zásluhou šara
mantního moderátora George Podzimka z RC Praha 
Staré Město a všech, kteří pod vedením Gabo Vjeszta 
z RC Rožňava setkání připravili, zejména místních 
rotariánů z RC Olomouc City.

p
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Nahoře: naši lídři byli plně 
v akci. Zleva: Július tomka, 
guvernér 2017/2018 
rC Banská Bystrica, Ilja 
Chocholouš z rC Praha 
City navržený na pozici 
guvernéra 2019/2020, 
současný guvernér Štěpán 
de wolf z rC Cheb/eger 
a guvernér 2018/2019 
Zdeněk Michálek z rC 
ostrava 

Vpravo: Mezi nastupujícími 
klubovými prezidenty 
přibylo mladých tváří, a to 
i zásluhou zúčastněných 
rotaract klubů. tady 
fotograf zastihnul při 
workshopu skupinku 
pražských rotariánů 
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ěstské kolo zorganizoval Rotary klub 
Znojmo na své náklady a na vrub svého 
času na základě bezplatného zapůjčení 

licence od pořadatele projektu „cena Ď“, a to na rok 
2017. Městské Kolegium ve městě Znojmě se po 
důkladném zvážení všech nominací shodlo a měst-
skou cenu Ď 2017 ve městě Znojmě udělilo městysu 
Olbramovice. V Olbramovicích bydlí malý Honzík 
Novotný. Honzík na svět přišel po komplikovaném 
porodu a do života si tak přinesl několik onemoc-
nění. Život jeho samého i celé rodiny je tak v mno-
hém značně odlišný od ostatních rodin. To, co je ke 
šťastnému životu velmi důležité, Honzík naštěstí 
má. Jsou to milující rodiče, sestřička a další blízcí, 
jeho malí kamarádi a také citliví a vnímaví „cizí“ lidé, 
kteří pomáhají osobním nasazením i  finančně. 
Všechny je takříkaje zaštiťuje městys Olbramovice, 
jehož zastupitelé v čele se starostou sbírku pro Hon-
zíka založili a pečují o ni. Jako jejich reprezentanti si 
pro poděkování přišli pan starosta Roman Hybler 
a paní Jana Šiblová. Oba byli velmi dojatí. Zejména 

pak ve chvíli, kdy prezident klubu Ivan Ivaniškin 
společně s členkami kolegia paní Schneiderovou 
a paní Maškovou panu starostovi předával cenu 
z českého křišťálu. Podobné pocity dojetí zažili 
i všichni ostatní, kterým se za jejich šlechetnost 
děkovalo. Cenu sice získá jen jeden, ale jinak jsou 
všechna poděkování stejně hodnotná.

Rotary klub Znojmo tento slavnostní večer využil 
k tomu, aby předáním symbolických šeků „uzavřel“ svůj 
letošní charitativní ples. Prezident při té příležitosti 
znovu poděkoval přispěvatelům, bez jejichž pomoci by 
mohl předat mnohem méně než 110 000 korun.

Večerem nás citlivě a s lehkostí prováděl Jiří Lud-
vík. Slavnostní a povznesenou náladu svou hudbou 
a zpěvem dotvořila a podpořila Cimbálová muzika 
Antonína Stehlíka, která vystoupila bez nároku na 
honorář, a také dobroty, které připravili a servírovali 
studenti SOU a SOŠ SČMSD Znojmo. Poděkování nás 
organizátorů patří i Znojemské besedě.

Všechny městské nominace postupují do krajského 
kola a následně i do celorepublikového finále.

Z N O J M O

Městská 
cena Ď 
2017

Text: Jiří Výmola
Foto: ota mašek

Městská cena Ď 2017 
ve městě Znojmě se 
uskutečnila 22. 3. 2017 
od 18.00 ve Štukovém 
sále Znojemské 
besedy. Bylo to již 
v pořadí třetí městské 
kolo ve Znojmě.

m 1 Za svého syna Matyáška 
dobrodincům děkuje paní 
aneta Bodoloczská. 

2 Prezident klubu Ivan 
Ivaniškin a členky kolegia 
paní Jitka schneiderová 
a Věra Mašková vyhlašují 
držitele Ceny Ď ve Znojmě 
pro rok 2017. 

3 Pan starosta olbramovic 
roman Hybler po převzetí 
Ceny Ď s podporou Jiřího 
Ludvíka hovoří 
k přítomným. 

4 Paní aneta Bodoloczská, 
anna Klejdusová a antonie 
novotná. 

1

3

2

4
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Více fotografií z akcí najdete 
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

klubové

Okrúhle 90. výročie svojho vzniku 
oslávi RC Bratislava galavečerom 
3. júna 2017. 

lub bol založený v roku 1927 ako 
prvý na Slovensku. Zakladajúcim 

prezidentom bol Cyril Tille. Medzivojnové 
obdobie znamenalo pre klub nevídaný 
rozvoj, pričom pribúdali významní členo
via z obchodného a spoločenského života 
Bratislavy. Renesancia klubu bola zasta
vená Mníchovskou dohodou v roku 1939, 
kedy sa takmer všetky kluby na Sloven
sku a v Čechách rozhodli prerušiť činnosť 
na protest proti postoju RI. Klubový život 
bol obnovený v roku 1947. Avšak po fe
bruári 1948 vtedajší predstaviteľ komunis
tickej strany Gustáv Husák žiadal vydať 
zoznam všetkých členov, čo bolo pre klub 
neprijateľné. Vďaka rakúskym sponzor
ským klubom RC WienSchwechat a RC 
Salzburg sa podarilo v roku 1991 činnosť 
klubu po tretíkrát obnoviť. Znovuzakla
dajúcim prezidentom bol Ján Korecký st. 

Rotary Galavečer 90 sa uskutoční 3. 6. 
2017 v bratislavskom hoteli Saffron. Sú
časťou programu bude aj predstavenie 
fundraisingového projektu s dosahom 
na dištrikt a ktorého základ bude tvoriť 
práve časť vstupného na galavečer.

Záujem o účasť na galavečere možno 
vyjadriť vyplnením špeciálneho dotazní
ka, ktorý obsahuje všetky informácie. 

Text: Raduz dula

B R A T I S L A V A

Galavečer 90

K

Prihláste sa!
Všetky informácie o vstupnom, 
ako aj o bohatom sprievodnom 
programe, ktorý začína už 31. mája 
2017, nájdete na:
www.rotarybratislava.sk
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Začátek roku je vždy ve znamení 
plesů. Třetí benefiční ples Rotary 
klubu Ostrava City měl na 
programu nejen mnoho parádních 
vystoupení, ale také vynesl celkem 
140 000 korun. 

ýtěžek dražby byl tak možná i nad 
očekávání, o to víc však potěšil. 

Kam konkrétně peníze putovaly? Třicet 
tisíc bylo věnováno na projekt školy 
v Malawi, dalších třicet tisíc obdrželo 
Dětské centrum Domeček, na sedmde
sát tisíc se těší Petřík Holinka, kterému 
pomohou získat tolik potřebnou tera
peutickou pomůcku, a zbylých deset 
tisíc posílí fond organizace Bez mámy.

No a co by to bylo za plesovou zábavu 
bez umělců? Celý večer se střídalo jedno 
vystoupení za druhým: kapela Proxima, 
Petra Janů, Pavel Elvis Pavlevský, Mar
tin Zilvar, Dominika Myslivcová nebo tři 
latinskoamerické taneční páry. Prostě 
bylo se na co koukat a co poslouchat. 
Nic z toho by se však ne uskutečnilo bez 
skvělé organizační práce Simony Cim
mer a Alexandry Uherkové, která celý 
večer spolu s Voj tě chem Šenkýřem mo
derovala. Ten také v průběhu večera za
zpíval. Velký dík patří generálnímu part
nerovi – Aleš Buksa opět nezklamal. 
Podíl na úspěchu má však samozřejmě 
i další více jak desítka partnerů.

Text: Eva StýSkalová

O S T R A V A

Plesové veselí

V

140 000 Kč
Celkový výtěžek benefičního plesu 
byl použit na podporu čtyř 
charitativních projektů.

Pořízení univerzálního rentgenového 
přístroje pro polikliniku ve Frenštátě 
pod Radhoštěm bylo jedním 
z největších projektů RC Ostrava 
i celého Distriktu 2240. 

rojekt vybavení polikliniky moderním 
rentgenem byl mimořádně náročný 

nejen objemem i formou příprav, ale i roz
sahem potřebných financí. Původní zaříze
ní, sloužící v této oblasti pro asi 35 000 lidí, 
bylo v té době již nevyhovující a málo spo
lehlivé. S pomocí švýcarského klubu RC 
Schwytz Mythen byl sestaven společný pro
jekt v celkovém finančním objemu 116 700 
USD (více než 4,5 mil. Kč), přičemž reálná 
cena dodaného kompletu představovala 
částku 6 000 000 Kč. Tak se dostalo zmíně
né poliklinice ve Frenštátě p. R. od roku 
2001 špičkového radiodiagnostického zaří

zení, které splňovalo veškeré nároky pro 
ambulantní činnost. Funkčnost přístroje 
a tedy i realizace projektu byla pravidelně 
sledována Rotary International.

V polovině února tohoto roku RC Ostrava 
obdržel od provozovatele, Novojičínského 
diagnostického centra s. r. o., pracoviště 
Frenštát pod Radhoštěm, informaci o závaž
né poruše a o ukončení provozu RDG přístro
je. Oprava poruchy by již nebyla rentabilní, 
a provozovatel se proto rozhodl nahradit 
porouchaný RDG přístroj přístrojem zcela 
novým, který bude financován samotným 
Novojičínským diagnostickým centrem. 

RC Ostrava se tedy rozhodl svůj úspěšný 
projekt ukončit a o tomto faktu informovat 
i hlavního sponzora projektu, švýcarský 
klub RC Schwytz Mythen.

Text: JaRoSlav klEčka

O S T R A V A

Ukončený projekt

I W C  M O R A V A

Oslava druhého výročí
Club Inner Wheel Morava vznikl před 
dvěma lety.

ašemu ryze dámskému klubu se vede 
dobře. Užíváme si vzájemného přátel

ství a naše činnost přináší i plody. Podpo
rujeme především domov pro týrané ženy 
v Brně Magdalenium. Jsme klub, který se 
nazývá klubem, co sází stromy. Jsme zapo
jeny v projektu „Jedlé město“ a pokračuje
me v díle našeho rotariánského přítele Loš
ťáka z Valtic ve vysazování jedlých kaštanů.

Na výročí našeho založení se každý rok 
scházíme ve Valči a zasazujeme jeden 
strom. Schůzku jsme zahájily zasazením 
červeného kaštanu u bylinkové zahrádky. 

Strom jsme řádně zapily i zalily šampaň
ským. Doufám tedy, že zdárně poroste. 
Paní majitelka Valová měla z našeho dárku 
radost a povídala, že možná pod ním bu
dou v budoucnu i svatby. Strom jsme ozna
čily naším logem, a tak jsme něco udělaly 
i pro naše zviditelnění.

Pokračovali jsme ve wellness. Přistavěli 
k němu ještě druhou část a je to neuvěřitelně 
krásné a obrovské. Je tam venkovní i vnitřní 
bazén, ve kterém se dá krásně plavat. Nálada 
byla milá a uvolněná. Velmi jsme se opět na
smály. Myslím, že jsme důstojně oslavily 
druhé výročí našeho charteru.

Text: MaRiE RynEšová

N

P
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otary klub Poprad zastúpený prezi
dentkou Valériou Compernolle odo

vzdal územnému spolku Slovenského Čer
veného kríža zastúpenému riaditeľkou 
Denisou Kučkovskou výťažok zo spoločnej 
zbierky počas vianočných trhov vo výške 
975 Eur, ktorý bude použitý pre zakúpenie 
sušičky prádla pre potreby domu Sloven
ského Červeného kríža v Spišskej Sobote, 

ktorý sa stará o bezvládnych ľudí z Popra
du a okolia. 

Text: vladiMíR GRünvaldSký

P O P R A D

Výťažok zo zbierky

L I B E R E C

Nejlepší přítel člověka
Den s útulkem Azyl pes byl loni na 
podzim akcí, která založila novou 
tradici RC Liberec. 

ropagace celé akce trvala celý měsíc. 
Rozhodli jsme se pro věcnou sbírku. 

Byl využit zejména facebook a domluvena 
dvě sběrná místa, kam mohli lidé nosit sta
ré hadry, čisticí přípravky, krmení a další 
užitečné věci. První listopadovou neděli se 
před devátou ranní začínali do útulku Azyl 
pes sjíždět první účastníci. Do akce jsme 
zapojili i naše výměnné studenty. Vedoucí 
útulku paní Vojáčková nám vysvětlila jed
noduchost adopce na dálku. Chcete podpo
řit pejska, ale nemůžete jej mít doma. Sta
nete se jeho virtuálním rodičem, můžete za 
ním chodit do útulku a měsíčně přispíváte 
částku, kterou si sami zvolíte (http://azyl

pes.cz/adopcenadalku/). Úspěchem je, že 
během naší akce byla jedna adopce na dál
ku domluvena.

Akci hodnotíme jako úspěšnou. Celkový 
počet účastníků byl něco přes 30, celý půl
den nás vydržela asi polovina. Vybralo se 
něco přes 600 kg granulí, desítky litrů čis
ticích prostředků na kotce, konzervy 
a spousta dalších potřebných věcí. Zároveň 
jsme měli možnost seznámit s myšlenkami 
a principy Rotary osobně desítky lidí, kteří 
poslouchali a ptali se a díky tomu jsme roz
šířili povědomí o našem klubu. 

Text: PEtR Sluka

P

R

staňte se virtuálním rodičem 
a adoptujte si pejska. Více info na:
azylpes.cz/adopce-na-dalku

975 Eur
Výťažok vianočných trhov bol 
odovzdaný územnému spolku 
slovenského červeného kríža.

Pred pár rokmi sa dala v malackom 
hoteli SPARK dokopy partia ľudí, 
ktorí ani netušili, kam až ich 
spoločné stretnutia zavedú a čo 
všetko tejto spoločnosti prinesú. 

lužbou nad samých seba nám boli 
misie do Afriky, kde sme otvárali 

oči ľuďom, ktorí to potrebovali. Náš 
klub, ako aj partnerské stredné a zá
kladné školy adoptujú deti z Kene, kto
rým dávame možnosť sa vzdelávať, 
a našim študentom zasa pocit zodpo
vednosti o druhého. Snažíme sa pomá
hať okoliu nie len odbornými prednáš
kami, ale aj priamo podporou umelcov 
či aktivistov.

Náš klub pravidelne navštevujú 
osobnosti z osvetového ako aj lokálne
ho života. Veľmi sme sa tešili prítom
nosti Antona Srholca, ktorý už žiaľ nie 
je medzi nami. Na klubovú pôdu s ús
mevom na tvári vkročila aj prvá dáma 
svetovej poézie Claudine Bertrand. Pri
vítali sme aj viacero europoslancov či 
ministrov.

Toto naše spojenie a kinetika partie 
ľudí nás prirodzene posunula až do 
bodu formálnejšieho a oficiálnejšieho. 
Ako hovoril na pôde nášho klubu pán 
prof. Krajčí, len forma dáva veciam ob
sah, tak sme dňa 10. 3. 2017 zložili 
úprimný a čestný sľub Rotary. Prijali 
sme tak na seba záväzok slúžiť dobru 
a spoločnosti aj naďalej ako súčasť ce
losvetovej rodiny Rotary.

Text: PEtER Slávik

M A L A C K Y

Čestný sľub

S
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Plesová sezóna je obdobie, ktoré sa 
začína víkendom po Troch kráľoch 
a trvá spravidla až do „škaredej“ 
Popolcovej stredy. 

lesovú sezónu v Trebišove už tradične 
otvára ples Rotary klubu. Vyzdobený 

hotel Zemplín privítal hostí, ktorí strávili 
večer plný tanca, hudby a dobrej nálady. 
Nezabudlo sa pritom na dobročinné posla
nie plesu, ktorým bola pomoc ťažko choré
mu Lucasovi, ktorý je z dôvodu ischémie 

mozgu ochrnutý na ľavej polovici tela, 
a  jeho rodina sa nachádza v ťažkej fi
nančnej situácii. Cieľom plesu bolo vyzbie
rať finančnú pomoc pre Lucasa na ďalšie 
rehabilitácie.  

Text: MiRoSlav vaško, foto: Ján loRinčík

T R E B I Š O V

Plesová sezóna 2017 
otvorená

K O Š I C E

Zbierka pre Filipka
Nie každému dieťaťu je dopriate 
zdravie, ale je na každom z nás neostať 
ľahostajným a podať aj tým 
najbezbrannejším pomocnú ruku. 

ilipko od narodenia bojuje s viacerými 
chorobami a mentálnymi aj telesnými 

hendikepmi. Aby mal možnosť zapojiť sa do 
vzdelávacieho procesu, je potrebná špeciál
ne upravená stolička. Za pomoci košického 
magistrátu získali RC a RAC Košice mož
nosť ponúkať počas trvania vianočných tr
hov prostredníctvom stánku výrobky žia
kov partnerských škôl. Spolupráca medzi 
skúsenejšími rotariánmi a generáciou mla
dých členov zabezpečili bezproblémové 
fungovanie stánku a svojom aktívnym 

prístupom prispeli obe strany k vyzbieraniu 
čiastky, ktorá dopomohla ku kúpe multi
funkčnej stoličky. Výťažok zo zbierky 
a symbolický šek v hodnote 2 100 Eur bol 
odovzdaný pani riaditeľke Špeciálnej zá
kladnej školy na Vojenskej ulici v Košiciach 
v nedeľu 26. 2. v rámci benefičného koncer
tu OZ Usmej sa na mňa, kde boli Rotary 
a Rotaract klub Košice ocenení pamätnou 
medailou tohto občianskeho združenia za 
pomoc zdravotne znevýhodneným deťom.

Text: Monika kociová

Rotariáni připravili v sobotu 25. 2. 
2017 v ostravském hotelu Imperial 
XII. benefiční ples RC Ostrava 
International. Letos pod názvem 
Viva Las Vegas.
 

vojí návštěvou dodal akci význam 
i náměstek hejtmana Moravskoslez

ského kraje Jakub Unucka. Pro účastníky 
plesu byla připravena tombola a možnost 
zahrát si ruletu jako v tradičním sídle ha
zardu v Las Vegas. Nejlepší hráč poté 
rozhodl, které ze tří organizací předá svo
ji výhru ve výši 25 000 Kč.

Coby část čistého výtěžku ze společ
ného prodeje vánočního punče po dobu 
celého adventu 2016 byl v průběhu 
slavnostního večera předán šek ve výši 
100 000 Kč občanskému sdružení Bílá 
holubice se sídlem v Moravské Ostravě. 
Sdružení se specializuje na aktivní za
členění handicapovaných spoluobčanů 
do kulturního života. Výtěžek z letošní
ho plesu bude použit pro potřeby cha
ritativních projektů našeho klubu.

Za neutuchající vůli, příkladnou píli 
a vytrvalost při zvládnutí všech mož
ných detailů spojených s přípravou 
a organizací této benefiční akce patří 
našemu past prezidentovi Dirkovi Blie
kovi upřímné poděkování a uznání!

Text: JoSEf MElEcký

O S T R A V A

Viva Las Vegas

F

S

P
100 000 + 25 000 Kč
Část zisku z adventního prodeje 
punče a výtěžek tomboly putují na 
charitativní projekty klubu.

2 100 Eur
Výťažok zo zbierky dopomohol ku kúpe 
multifunkčnej stoličky pre Filipka.

2 320 Eur
Částka, ktorou prispeli účastníci 
plesu na potrebné rehabilitácie 
malého Lucasa.
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Rotary klub Hradec Králové se stal 
patronem Galerie Vladimíra Preclíka.

rof. Vladimír Preclík, významný so
chař, malíř a spisovatel, známý a oce

ňovaný v celé řadě zemí, se rozhodl v roce 
2005 část svého díla v hodnotě 8 milionů 
korun věnovat svému rodnému městu Hrad
ci Králové. Prozřetelně si přál, aby se účast
níkem darovací smlouvy stal „neutrální 
účastník“. Vzhledem k dobrým přátelským 
vztahům se tímto neopomenutelným účast
níkem stal hradecký Rotary klub. 

V loňském roce skončila rozsáhlá rekon
strukce historické budovy Galerie moder
ního umění (GMU) a právě Galerie Vladimí
ra Preclíka nalezla velmi důstojné místo ve 

druhém podlaží této budovy. Vedení naše
ho klubu se koncem roku 2016 zúčastnilo 
slavnostního otevření celé galerie včetně 
Galerie Vladimíra Preclíka. Většina členů 
klubu i se svými partnerkami a přáteli po
tom absolvovala krásnou prohlídku nového 
umístění Preclíkovy galerie za odborného 
výkladu ředitele GMU dr. Rybičky. 

Jsme přesvědčeni, že se jedná o nepříliš 
častou spolupráci místního Rotary klubu 
s veřejností v oblasti kultury a službě obci. 
Jako správní „patroni“ zveme všechny rota
riány i jejich přátelé, aby při návštěvě na
šeho města neopomněli navštívit i „naši“ 
Galerii Vladimíra Preclíka umístěnou v Ga
lerii moderního umění na Velkém náměstí.

Text: kaREl kaRPaš, PEtR novotný

H R A D E C  K R Á L O V É

Služba obci

P R A H A

Pomoc na všech 
frontách
Rotary klub Praha se v rámci svých 
charitativních projektů zaměřuje jak na 
pomoc jedincům, tak obecně 
prospěšným organizacím. 
 

alendářní rok uzavřel náš klub vánoč
ním večírkem, během kterého v rámci 

sociálního projektu došlo ke slavnostnímu 
předání počítače těžce postiženému člověku. 
Vánoční večírek byl vlastně charitativní akcí, 
jelikož se tentokrát konal ve škole pro slu
chově postižené v Praze, která oslavila na 

konci loňského roku 230. výročí založení. 
Akce se zúčastnilo i devět hostů z našeho 
partnerského klubu z NürnbergNeumarkt 
v čele s prezidentem, který předal dar klubu 
na podporu budoucích sociálních projektů 
v roce 2017. Pan Werner Weber, past prezi
dent NürnbergNeumarkt a čestný člen RC 
Praha, předal i svůj osobní dar.

Prvním projektem v novém kalendářním 
roce pak bylo pořízení schodolezu pro den
ní stacionář Mirea v Pardubicích.

Text: štěPán Malý

Prodej vánočních přání je tradičním 
projektem Rotaract klubu Praha. 

eneficientem jsou děti z Dětského 
domova Pyšely na Benešovsku, 

které jsou zároveň autory vánočních 
přání. Způsob podpory dětského domo
va je každý rok jiný a vždy odráží jeho 
aktuální potřeby. Loni klub dokázal na 
akci vybrat 48 126 Kč. Peníze budou po
užity na pokrytí nákladů pro indivi
duál ní rozvoj dětí – sportovní a jiné 
mimoškolní aktivity a také výuku hry 
na bubny pro nadaného chlapce. Zbylé 
prostředky umožní dětem vyjet na letní 
tábory. Všem patří velký dík, a to jak 
členů Rotaract klubu Praha, tak přede
vším dětí z dětského domova Pyšely.

Text: JaRoSlav fořt

P R A H A 

Tradiční projekt

P O P R A D

Odovzdané dary

48 126 Kč
Peníze za prodej vánočních přání 
pomohou dětem z dětského domova 
Pyšely na Benešovsku. 
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otary klub Poprad, zastúpený pre
zidentkou Valériou Compernolle, 

odovzdal ú. s. Slovenského Červeného 
kríža zastúpenému riaditeľkou Denisou 
Kučkovskou pre potreby domu Sloven
ského Červeného kríža v Spišskej Sobo
te, ktorý sa stará o bezvládnych ľudí 
z Popradu a okolia, toaletný sprchový 
vozík, mechanický invalidný vozík, elek
trickú polohovaciu posteľ, antidekubitný 
zdravotný matrac s kompresorom PU 
a antidekubitný matrac 200×90, spolu 
v sume 1808,26 Eur. Pomôcky boli zakú
pené zo združených finančných príspev
kov za rok 2016–2017 Nadácie Rotary In
ternational dištrikt 2240 Česká republika 
a Slovenská republika a Rotary klubu 
Poprad.

Text: vladiMíR GRünvaldSký
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g l o s s a r y

Dear Rotarian Friends,

Štěpán de Wolf,

district 2240 governor for 2016–17

our movement has International in its 
name. International cooperation is the 
Rotary’s most important path. It is in 
the “job description” of the Inter 
Country Committees. There are ten of 
them. Some, like the German one and 
the Ukrainian one, are quite active, 
others have yet to find their turf.

I’d like to use this opportunity to 
thank PDG Otakar Veselý for the well-
prepared meeting of heads of the ICC 
foreign committees in Bořetice. I was 
greatly impressed by the performance 
of the committees, truly ambassadors 
of our District 2240. We have many 
projects and participate in many 
international programmes. 

But I have to admit that very many 
worthy projects are not presented in the 
Library of Projects on our website. 
I hope for change and we have been 
promised an improvement. 

Please contact your partner clubs 
abroad and propose a joint event—a club 
visit, exchange of young people or 
young experts, a collective project. 
Some clubs do not yet have foreign 
partners and others should give their 
international partnerships “another 
brush”, as they exist only on the formal 
list of members. Believe the dividends 
might be handsome and your work 
might receive fresh impetus.

Supplement
english

Friendship
e have tackled these problems for a long time, 
but I don’t think we have actually asked 

young people: Why be in the Rotary? What can Ro-
tary give them? We offer many projects, but what 
comes next? How many young people have been sent 
abroad and how many have joined our ranks? 

So we invited former members to the first informal 
meeting of our RC and Rotaract. A longtime former 
member wrote: “What I liked about Rotary from the 
start was that it brought together interesting people, 
many of whom have become my friends, and we pur-
sued charity projects. It was a fine blend. These peo-
ple were together because they had something to tell 
each other and liked to spend a time together.”

Let’s ask a simple question: “Are we able to esta-
blish partnerships, friendships, with someone much 
younger?” Anyway, Rotary began with a meeting of 
four friends in Chicago, and you know the rest. 

During Dg Štěpán de Wolf’s 
visit to rC Poděbrady  we of 
course also discussed 
membership issues, rotaract, 
departing young members, 
and the future of rotary.

W

Text: Jan Machálek
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This year’s meeting of the heads of 
our district’s international commit
tees was held in midFebruary in 
Bořetice and was attended by 
representatives of all 10 ICCs. 

he district management was repre-
sented by Governor Štěpán de Wolf 

and Future Governor Július Tomka. Ota-
kar Veselý briefed the section heads 
about the outcomes of an International 
Executive Committee session in Warsaw. 
This committee brings together national 
ICC coordinators and is currently chaired 
by PDG Andrzej Ludek from Poland. 
Well-prepared presentations highlighted 
projects of the “Ukrainian” committee, 
centering on support to a senior citizens’ 
home in Yasinia. The “Dutch” committee 
presented the Mirandie social facility in 
Broumovice, and the “Israeli” committee 
reported on the support for the Dead Sea 
project. The “US” committee is preparing 
another round of Junior Ambassador  
meetings at the US Embassy in Prague. 
The “Austrian” committee plans further 
Rotary meetings on Mt Třístoličník (Drei-
sesselberg) on the Czech-Austrian-Ger-
man border, while the very active “Ger-
man” committee organizes a travelling 
exhibition, Rescued Heritage. The next 
meeting will be held in Karlovy Vary at 
the end of September. 

Text: pdg frantiŠek ryneŠ

i C C  v r b i C e

International 
Committees brim 
with Activity

T

Supplement

The third annual round of Ď 2017 Town 
Prize took place in the Stucco Hall of 
Znojemská Beseda. 

he event was organized by Rotary 
Club Znojmo with a free-of-charge li-

cence from the organizers of the Ď Prize 
Project. After due consideration of all nomi-
nations, the Town College unanimously 
awarded the prize to Olbramovice Munici-
pality, home to little Honzík Novotný. He 
arrived in this world after a difficult child-
birth that left him with several ailments. 
Fortunately, he has a loving family, close 

friends and caring people around, who help 
personally and materially. Olbramkostel 
officials—Mayor Roman Hybler and Ms Jana 
Šiblová—received heartfelt thanks and a pri-
ze of Bohemian crystal glass. Rotary Club 
Znojmo used the gala evening to donate  
symbolic cheques that capped this year’s  
Charity Ball. The club’s president cordially 
thanked all contributors, without who he 
would have only been able to present much 
less than 110,000 crowns. All municipal no-
minations advance to the regional round, 
and ultimately the national finals. 

Text:  Jiří VýMola, Photo: ota MaŠek

Six members of RC Jindřichův Hradec 
accepted an offer by RC Yerevan 
International and Ing. Jan Ženatý from 
RC Ostrava to take part in a winter 
trip to Armenia. 

ur tour began in Yerevan’s Matenada-
ran Museum that keeps ancient ma-

nuscripts and documents; we also visited 
the Gheghard Monastery carved in rock, 
pagan temple of Garni, the Holy Etchmia-

dzin, and the ruins of Zvartnots Cathedral. 
I should also highlight Lake Sevan, one of 
the world’s largest high-elevation water 
reservoirs, and the Tsaghkadzor ski resort. 
We had a memorable meeting with all 
three Yerevan Rotary Clubs to discuss and 
compare club activities, make new friends, 
taste Armenian delicacies and discover the 
cultural backgriound of our hosts. 

Text: ing. VladislaV Blecha

a r m e n i a

New Year 
in Armenia

z n o j m o

Ď 2017 Prize

O

T
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At the end of January, the District 
Youth Exchange Committee staged 
a longawaited meeting for Slovak 
inbounds in the fairytale scenery of 
snowcovered Tatranská Lomnica. 

he first evening was devoted to a test 
of skills our students acquired over 

five months. On Saturday we hiked from 
Štrbské Pleso to Lake Popradské Pleso, and 
the trip was followed by a best photo 
contest, visit to an ice palace on a hilltop, 
and a surprise tobogganing exploit—some-
thing many students experienced for the 
first time. The second night belonged to 

a Talent Show. All delegates carefully re-
hearsed their country presentations to an 
international conference. After breakfast 
on Sunday we took the students to their 
trains and saw them off. The parting was 
emotional but we knew we would meet 
again soon. I’d like to thank the District 
Youth Exchange Committee, Rotary Club 
Poprad, Rotex and all those present for 
a wonderful weekend. 

Text: patrícia holigoVá

The Inner Wheel Club Moravia was 
chartered two years ago at Chateau 
Valeč near Třebíč. 

any Rotarians were there: after all, 
we are one big family. Our ladies’ 

club is doing extremely well. We support 
Brno’s Magdalenium home for abused wo-
men, participate in the “Edible City” project 
and plant chestnut trees in continuation of 

a project started by our friend Lošťák from 
Valtice. We plant a tree on every founding 
anniversary. This year’s tree was properly 
“watered” with bubbly and we hope it will 
grow. We decorated it with our logo and 
hope we’ve done something to raise our 
profile. 

Text: Marie ryneŠoVá

t a t r a n s k á 
l o m n i C a

Meeting 
for Slovak 
inbounds

On 17—18 March, the Hotel Flora in 
Olomouc hosted a seminar for 
future presidents of PETS clubs 
and a District Assembly, chaired by 
the district’s future governor, 
Július Tomka of RC Banská 
Bystrica. 

oubtlessly the most interesting 
of all papers on “how the Rotary 

is made” was the presentation of a new 
grant system of procuring financial 
support through the good offices of the 
Rotary. The District Assembly nomi-
nated Present ADG Ilja Chocholouš 
from RC Praha City as a candidate for 
the post of District Governor 2019/2020.

Delegates received all materials in 
electronic format on a flash disk for fu-
ture reference. Timetable was tight, 
but not enough to preclude informal 
meetings, personal contacts, get-toge-
thers with friends, a cup of coffee or 
a glass of wine. Our thanks go to the 
charming anchorman George Podzi-
mek of RC Praha Staré Město and all 
those who prepared the meeting under 
the guidance of Gabo Vjezst from Rož-
ňava, in particular Rotarians from RC 
Olomouc City. 

Text & photo: sVatopluk Jedlička

P e t s

Seminar for 
future presidents

i W C  m o r a v i a

Who plants 
trees
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These five pages contain 
English-language highlights 
of the content of the Czech 

and Slovak magazine 

T R A N S L AT I O N 
Libor Trejdl 

E D I T O R I A L  B O A R D 
+420 602 343 314 

rgn@rotary2240.org

RC and Rotaract Club Košice marked 
Christmas by a public collection in 
favour of little Filip—a sevenyear who 
has been fighting from birth with 
multiple ailments, including a mental 
and physical handicap. 

special chair would help him at least 
partly to live a  “normal” school-

boy’s life. Thanks to the Košice City Coun-
cil, RC and RAC Košice were able to open 
a stand at the Christmas Market, selling 
artifacts made by children from partner 

schools. Both parties helped to collect 
a sum that helped them buy a multipurpo-
se chair for Filip. Proceeds amounting to 
2,100 Euros were presented to the head-
mistress of Vojenská Street Special Prima-
ry School in Košice at a fundraising con-
cert, where RC and Rotaract Club Košice 
received a memorial medal for helping 
children with health handicaps. 

Text: Monika kocioVá

Viva Las Vegas was the keynote of RC 
Ostrava International’s 12th Charity 
Ball in Hotel Imperial. 

 
asters of Ceremony Vladimír Polák 
and Lenka Vacvalová underscored 

the ethnically mixed character of our dis-
trict; musical entrees were offered by Ost-
rava’s Proxima Orchestra, crooner Ladislav 
Kerndl and young bright songstress Elis. 
Ball guests were treated to ruffles and rou-
lette, inspired by the “gambling den” that 

was Las Vegas. The winner chose an orga-
nization to present with his sweepstake of 
25,000 crowns. Part of the CZK 10,000 net 
proceeds from a Christmas punch sale was 
presented to the White Dove civic associa-
tion, which specializes in the cultural 
inclusion of handicapped people. The ball 
proceeds will be used for charity projects 
organized by our club. 

Text: Josef Melecký

o s t r a v a

Viva 
Las Vegas 

m y  P o i n t 
o f  v i e W

Musical Chairs

k o Š i C e

Raising 
funds for 
little Filip

A

M

sure you know the kid game when 

music plays and you and your buddies 

make circles round chairs, always one 

less than the number of players. the 

music stops and you try to snatch 

a chair. one moment and you’re out of 

the game. But I’ve lately witnessed that 

in reverse, in my rotarian life. there 

have always been more chairs to 

snatch. any time I am called to do that, 

I choose a chair and do what should be 

done. then I get up and make new 

rounds, heavenly music ringing in my 

ears. now I’ve lost one chair: our 

Czech-slovak-american committee 

failed to meet all requirements and 

was disbanded. It means that our 

mainstay project, Junior ambassadors, 

held in conjunction with the Us 

embassy in Prague, will carry on under 

the auspices of the youth Committee 

and under the supervision of the Pr 

Committee I am the chair of. It looks 

like I turned that chair to an armchair, 

rather than getting rid of it. If things go 

as they do, I’d soon might have 

a grandfather’s chair, or indeed a sofa. 

george J. podziMek

Chairman, Board of editors
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sledujte a aktualizujte 
kalendář aktivit na:
www.rotary2240.org

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

Chceme pomáhat 
a nejsme na to 
sami – máme spojence 
na celém světě

7.–8. 4.  D-2240  Distriktní konference  Františkovy Lázně 

15.–25. 4.  RC Praha City  Zájezd do Vietnamu (10 dnů)  Vietnam 

21. 4.  RC Most  D 2240 Rotary Golf Tour – zahajovací turnaj  GC Most 

26.–30. 4.  D-2240  RYLA na téma Quo Vadis, Evropane  Kopřivnice 

28.–29. 4.  RC Malacky  Golf Charter nového Rotary klubu  Malacky 

29. 4.–13. 5.  DVVM  Eurotour ČR + SR  evropské země 

30. 4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2017 (vychází 10. 6.)  všeobecná aktivita 

13. 5.  RC Prague Inter.  8. ročník charitativního závodu dračích lodí  Praha 

14. 5.  D-2240  Školení sekretářů klubů  Rožňava 

18.–21. 5.  RC Valtice-Břeclav Na kole či pěšky kolem LVA  Velké Pavlovice 

20. 5.  RC Košice  Country Benefiční koncert a oslava založení klubu  Jasov 

23. 5.  RC Č. Budějovice  D 2240 Rotary Golf Tour – 2. Turnaj GH  Český Krumlov 

27. 5.–3. 6.  D-2240–RIYF  Rotary Sailing Week 2017  Jadran 

1.–4. 6.  DVVM  OM III. pro inboundy a outboundy ČR  Křižanov 

2. 6.  RC Bratislava  D 2240 Rotary Golf Tour – 3. turnaj GC  Sedín 

3. 6.  RC Bratislava  Oslava 90. výročí založení prvního RC na Slovensku  Bratislava 

8.–11. 6.  DVVM  OM III. pro inboundy a outboundy SR  Slovenský raj 

10. 6.  D-2240  Školení sekretářů klubů  Martin 

10.–14. 6.  RI  Světový kongres RI + Oslavy 100. výročí 

   Nadace Rotary  Atlanta / USA 

21.–25. 6.  DVVM  Farewell Weekend ČR + SR  Valtice 

30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2017 (vychází 10. 8.)  všeobecná aktivita 

aktivity

kluby
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