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Společnosti IP Polná vznikla v roce 1995. Jedná 
se o ryze českou společnost, tvořenou týmem 
zkušených stavebních odborníků a  energetic-
kých specialistů, kteří se zároveň aktivně podílejí 
na vývoji nových technologií. Krédem a poslá-
ním společnosti vždy bylo a  je poskytovat vy-
soký standard produktů a  služeb, k  němuž se 
od roku 2014 řadí i nové bydlení. V roce 2012 byla 
založena nová divize - IP INVEST, jejímž cílem je 
nabídnout klientům nové rezidenční projekty 
evropské kvality v zajímavých lokalitách Prahy.

Velmi dlouho a pečlivě jsme hledali lokalitu, která 
by splnila přísná klientská kritéria, kterými byla 
nejen docházková vzdálenost od metra a kva-
litní občanská vybavenost v  okolí, ale také 
bezprostřední blízkost městského parku. To 
vše byla kritéria, se kterými jsme současně při-
stupovali společně s renomovanými architekty 
k návrhu projektu Rezidence Vítkovka na praž-
ském Žižkově. Koněvova ulice na  Žižkově je 
dynamicky se rozvíjející pražskou lokalitou 
s nově budovanou infrastrukturou pro ideální 
bydlení, podnikání a volný čas.

Rezidence Vítkovka - kvalitní bydlení 
v centru za rozumnou cenu
Výstavba proběhne v  jedné etapě (předpoklá-
dané zahájení stavby zima 2015, předpokládané 
dokončení jaro 2016), ve které vznikne 74 bytů 

a bytových ateliérů v kategorii 1kk – 4kk. 
Projekt tvoří dva architektonicky i  materiálově 
zajímavé bytové domy propojené pasáží, jež 
v sobě ukrývají pestrou skladbu bytů. V prvních 
dvou podlažích převládají menší bytové jednot-
ky 1+kk, které disponují obytnou plochou od 35 
do 64m2. V horních patrech se byty stávají členi-
tějšími. Většina má k dispozici lodžii, terasu nebo 
předzahrádku. V  nejvyšším podlaží se nachází 
velkoryse řešené byty s  rozlehlými terasami 
a unikátními výhledy do parku. Z hlediska nabí-
zených bytů je dům připraven splnit požadavky 
pro rodinné bydlení pro vysoce náročnou klien-
telu i na startovací bydlení za rozumnou cenu.
Hlavní fasáda domu je navržena v šedých ele-
gantních odstínech a  bude zajímavě členěna. 
Výrazným prvkem pak bude dlouhý, vysunutý 
balkon v  5.NP se zdobeným zábradlím, navo-
zující dojem výrazné horizontální římsy. Okna 
v bytech budou dřevěná a budou mít venkovní 
žaluzie. Jejich výška je navržena nadstandardní. 
Díky dostatku světla budou byty dostatečně 
vzdušné, prosluněné a nadčasové.
Ve spodní části objektu vzniknou atraktivní ko-
merční prostory ideální pro vytvoření kanceláří 
nebo obchodů.

Pohodlí, klid a bezpečí, to jsou hlavní znaky nového 
rezidenčního projektu, který již brzy začne vzni-
kat v unikátní lokalitě dynamicky se rozvíjejícího 

Žižkova, přesněji řečeno v  jedné z  posledních 
domovních proluk u  parku Vítkov. V  rámci vý-
stavby budou postaveny dva moderní bytové 
domy o  výšce 5NP špičkové stavební kvality, 
propojené pasáží s privátním vstupem do par-
ku. Parking bude zajištěn podzemními garážemi.

S přírodou na dosah
Zatoužíte-li po klidu přírody, během okamžiku 
budete moci vstoupit přímo z objektu do parku 
Vítkov s dominantou sochy Jana Žižky – býva-
lých vinic založených za vlády Karla IV. Druhým 
městským parkem v je také velmi oblíbená Pa-
rukářka. Přestože se v obou z nich dříve pěstova-
lo víno, dnešní žižkované je rádi navštěvují kvůli 
procházkám, sportu – krásná cysklostezka, po-
řádají zde pikniky a kochají se výhledy na Prahu. 
V zimě se oba parky stávají oblíbeným místem 
k sáňkování a dětským hrám.

10 důvodů pro Vitkovou:
1.  Centrální lokalita s velkou budoucností –  
 Václavské náměstí 20 min
2.  Kvalitní investice - vysoká poptávka po 
 nájemním i vlastnickém bydlení v lokalitě
3.  Kvalitní občanská vybavenost a sportovní  
 příležitosti v okolí
4.  Vlastní vstup do oblíbeného městského  
 parku s cyklostezkou přímo za domem
5.  Bohaté kulturní a společenské tradice
6.  Důraz na bezpečí a komfort rezidentů
7.  Výhodné fi nancování – cena peněz je nyní  
 na historicky nejvýhodnější hladině
8. Bohatá nabídka standardního vybavení  
 a možnost klientských úprav
9.  Stále čistý vzduch a klid díky automatickému 
 větrání bytů s rekuperací tepla
10. Vysoká kvalita českého developera za 
 rozumnou cenu

NA ŽIŽKOVĚ 
DŮM!
LUXUSNÍ REZIDENCE 
VÍTKOVA

Více na www.nazizkovedum.cz nebo na www.vitkovka.cz.
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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 celosvě-
tovou 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 občan-
ské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self.“
  
Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

Jozefa Poláková, DG
���������� ���������
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Na začiatku nového roka 2015 želám Vám všetkým, milí 

čitatelia, všetko len to najlepšie, čo si želá každý z nás pre seba 

a pre svojich najbližších.

Do nového roka vstupujeme s predsavzatiami, ale aj 

obavami, čo nás čaká. Mnohí z nás si kladieme otázku, čo by 

mohlo zmeniť svet okolo nás, ale aj svet globálne. Pre nás 

rotariánov je odpoveď o niečo ľahšia, lebo patríme do 

spoločenstva ľudí, ktorí veria, že všetko to začína ochotou 

a záväzkom slúžiť a pomáhať iným nad svoje vlastné záujmy. To 

môžeme dokázať, keď sme príkladom veľkodušnosti, tolerancie 

a integrácie. Spoločným menovateľom našej prítomnosti je 

túžba robiť tento svet lepším miestom pre všetky ľudské 

bytosti, túžba po mieri bez ohľadu na pôvod, farbu pleti, jazyk, 

národnosť či náboženstvo.

V tomto roku 23. februára oslávime 110. výročie založenia 

Rotary International a pri tomto významom výročí si znovu 

pripomenieme, že dobro je nemerateľná veličina, ktorá prúdi 

zo samého vnútra každého z nás a nie je ho v súčasnom svete 

priveľa. Majme otvorené oči, aby sme videli tých, ktorí 

potrebujú našu pomoc . Pozerajme sa v ústrety novým výzvam 

s pocitom radosti a s úctou k veľkým veciam, ktoré sa v Rotary 

hnutí za 110 rokov podarili, a s troškou pokory a veľkým 

odhodlaním plňme naše sny, aby sme rozžiarili Rotary! 

G L O S Á R



r o t a r y  g o o d  n e w s  1 / 2 0 1 54

na začátku tohoto rotariánského roku jsem rotariány 
žádal, aby naplnili heslo Ať Rotary září tím, že oslaví 
Den Rotary. Jak to udělat, jsem ponechal na vás: Může 
to být oslava na celý den nebo jen na několik hodin. 
Může se jí ujmout váš klub, váš distrikt, nebo to může 
být celostátní akce. Také se může jednat o nějaký pro-
jekt, o festival, o jakoukoli událost, která se vám zdá 
vhodná. Jde jen o to, aby se oslavy mohla účastnit 
veřejnost, aby byla věnována celé rodině Rotary a aby 
přinášela radost – pak je to opravdový Den Rotary!

Cílem Dne Rotary je ukázat Rotary v příznivém 
světle. Po mnoho let jsme my, rotariáni, měli pocit, že 
není vhodné chlubit se naší prací pro dobro společ-
nosti. Měli jsme za to, že je lépe pěkně v tichosti slou-
žit a nechat za nás mluvit výsledky naší práce. Ale dnes 
v mnoha obcích lidé ani nevědí, že tam působí nějaký 
místní Rotary klub. Není to proto, že by šlo o slabé 
kluby, ani proto, že by nesloužily dost dobře. Jsou to 
dobré kluby. Ale pokud rotariáni o své činnosti 
nemluví, lidé se o ní nemají jak dozvědět.

Přišel čas, kdy by se lidé v duchu hesla Ať Rotary září 
měli dozvědět, co děláme. V první polovině tohoto 

rotariánského roku mne těšilo vidět, kolik rotariánů se 
připojuje k mojí výzvě oslavit Den Rotary. Účastnil 
jsem se Dnů Rotary na mnoha místech, včetně Filipín, 
Koreje, Číny, Spojených států amerických, Turecka. 
Indie, Tchaj-wanu, Srí Lanky a Bangladéše. Každá ta 
oslava byla jinak pojatá a každá splnila cíl, daný heslem 
Ať Rotary září, svým vlastním způsobem.

Pokud jste i vy oslavili Den Rotary ve vaší obci, pak 
nám o tom povězte. Pošlete popis a fotografie z vašich 
oslav e-mailem na adresu rotarian@rotary.org s před-
mětem „Rotary Day“. V nadcházejících měsících se 
vynasnažíme dát prostor informacím o co největším 
počtu Dnů Rotary.

A pokud jste se ještě k naplánování Dne Rotary 
nedostali, tak proč to nezkusit? Je to skvělý způsob, jak 
sdílet svoje zaujetí Rotary s lidmi ve vaší obci. Když 
ostatním vyprávíme o Rotary a říkáme jim, jak si člen-
stvím v klubu mohou obohatit svůj život, sdílíme 
s nimi dar, který jsme sami dostali, když nás někdo 
pozval ke členství v našem klubu. Předávání toho daru 
dalším zajišťujeme, že Rotary a služba, kterou koná, 
bude pokračovat i v příštích generacích.

Jako prezident Rotary mám za úkol vás povzbuzovat 
a inspirovat rotariány všude tam, kde se s nimi potkám. 
A také k mým povinnostem patří naslouchat tomu, co 
rotariáni říkají. Ať už se jedná o nějaký úspěšný projekt, 
nebo o nějaký problém, který je třeba vyřešit, o Den 
Rotary nebo o nějaký nový nápad, chci naslouchat 
tomu, o čem rotariáni přemýšlejí, co dělají a plánují. 

Takže ať jsem na cestách kdekoli, ptám se svých hos-
titelů na jejich klub. Co se daří, kde vidí potřebu něco 
zlepšit a jak můžeme pomoci my z centrály RI. Odpo-
vědi jsou vždy zajímavé a často překvapující. 

Někdy já sám něco navrhnu nebo přispěji myšlen-
kou, někdy mohu nabídnout kontakt, který pohne pro-
jektem kupředu. 

Často se vracím do Evanstonu naplněn ideami 
a novými pohledy, které nám pomáhají při rozhodo-
vání. Ale to, čeho si při rozhovorech cením nejvíce, to 
jsou příběhy, kterým naslouchám – příběhy, které spo-
lečně jsou příběhem Rotary. 

V Atlantě jsem se účastnil akce Rotary na počest 
učitelů. Poslouchal jsem jeden příběh za druhým. Byly 
to příběhy o tom, jakým darem je schopnost psát a číst 
a jak tato schopnost dokáže změnit osudy lidí. 

V Istanbulu jsem byl na závodech vozíčkářů. Sezná-

mil jsem se s tím, jak turečtí rotariáni dávají nový 
a lepší obsah životům postižených osob. 

V peruánské Limě jsem promluvil k členům týmů 
studijní skupinové výměny. Od jejich GSE cesty čekali 
celých 20 let na to, až je někdo pozve ke členství 
v Rotary klubu. A teď mi vyprávěli o tom, jak jim návrat 
do rodiny Rotary změnil život.

Naslouchal jsem příběhům, které mne rozesmávaly, 
a jiným, které mi vháněly slzy do očí. Slyšel jsem vyprá-
vění o tom, jak naše služba mění životy jiných lidí a jak 
mění i nás, rotariány. 

Kdykoli naslouchám těmto příběhům, neubráním se 
tomu, klást si otázky: Kolik jiných životních osudů 
bychom mohli učinit lepšími, kdybychom do Rotary 
získali více lidí? A o kolik více lidí bychom mohli při-
vést do Rotary jen tím, že jim budeme vyprávět naše 
vlastní rotariánské příběhy? 

V tomto rotariánském roce vás vlastně žádám 
o jediné: Sdílejte své rotariánské příběhy. Vyprávějte 
o Rotary svým přátelům, sdílejte Rotary příběhy na soci-
álních sítích a prostřednictvím Rotary.org. Naše rotari-
ánské příběhy nás inspirují a povzbuzují ostatní, aby se 
k nám přidali. Jejich prostřednictvím zvýrazňujeme naši 
službu a pomoc, a tím naplňujeme heslo Ať Rotary září.

leden ����

únor ����

�������: 
Petr J. Pajas, PDG

M o j i  d r a z í  r o ta r i á n š t í  p ř át e l é ,

Gary C. K. Huang,
��������� ������ 

�������������
Více o aktivitách 

prezidenta rI garyho 
C. K. Huanga najdete na: 

www.rotary.org
/office-president

Z E  S V Ě T A
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Z E  S V Ě T A

SetKání S papežeM

����: archiv RI

ř í M  —  I T á L I E

Ve druhé polovině minulého roku uskutečnil prezident Rotary 

International Gary C. K. Huang téměř dvě desítky významných setkání 

v různých částech světa. 

ýkala se například partnerství Rotary International a Organizace spojených národů. 
Při návštěvě Brazílie vysadil v Rotary distriktu 4640 strom přátelství, ve Vietnamu 
se setkal s místopředsedou vlády a ministrem zahraničí Pham Binh Minhem, navští-
vil Rotary Institut v Limě, Bulharsko i několik Rotary klubů v různých zemích. 

V průběhu jedné z cest také předal v římě spolu s guvernérem Rotary distriktu 2080 nejvyšší 
ocenění RI „Award of Honor“ papeži Františkovi. 

Papež František v současné době patří k největším morálním autoritám světa. Ohromil svět 
prostým vystupováním a empatií k chudým, nemocným a handicapovaným. Má velmi dobrý 
vztah k hnutí Rotary. V rotariánském roce 1999/2000 byl zvolen čestným členem Rotary 
klubu Buenos Aires, tehdy ještě jako arcibiskup hlavního města Argentiny. Cena „Award of 
Honor“ není prvním rotariánským vyznamenáním, jehož je současný papež nositelem. Rotary 
klub Buenos Aires mu udělil již v roce 2005 „Stříbrnou medaili osobnosti roku“, kterou jsou 
vyznamenávány vynikající osobnosti společenského života.

Prezident rI gary 
C. K. Huang (uprostřed) 
a guvernér distriktu 
2080 r. Carlo noto La 
diega při předávání 
Medaile cti rI papeži 
Františkovi

T
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Z E  S V Ě T A

SETKEJME SE S PREZIDENTEM RI

����: Dobroslav Zeman, PDG

Je jen málo příležitostí, kdy a kde se setkat se světovým prezidentem Rotary 

International – ovšem tato možnost se nám nyní nabízí: letošní světový prezident RI 

Gary C. K. Huang, první Číňan z Taipei na tomto vysokém postu, se rozhodl navštívit ve 

dnech 22. až 27. dubna 2015 Rakousko a setkat se v Grazu (Štýrském Hradci) se členy 

těch Rotary klubů střední Evropy, které před 25 roky ještě neexistovaly nebo jejichž 

různorodé aktivity byly vlastně po řadu desetiletí uvrženy dramatickými událostmi ve 

střední a východní Evropě do hlubokého spánku: 2. světovou válkou, změnou hranic 

mnoha států, komunistickým režimem.

o všechno jsme ve druhé polovině 
20. století sami prožívali a považo-
vali téměř za zázrak, že jsme se po 
pádu totalitního režimu mohli na 

konci osmdesátých let znovu svobodně 
nadechnout a začít se seznamovat třeba 
i s ideály rotariánského společenství, o němž 
v předcházejících letech nepadla u nás ani 
zmínka. Nejenže se v řadě českých a sloven-
ských měst podařilo navázat na téměř zapo-
menuté Rotary kluby (třeba v Praze či 
v Brně, v Bratislavě, Popradu či v Plzni, zalo-
žené ještě před 2. světovou válkou), ale 
v řadě českých, moravských i slovenských 
měst vznikaly Rotary kluby zcela nové, které 
dnes spadají pod Rotary distrikt 2240, nově 
vytvořený počínaje rokem 1999. 

V této souvislosti si připomeňme, že se 
neocenitelných rad a pomoci dostalo v prv-
ních letech všem nově vznikajícím RC pře-
devším od našich rotariánských přátel 
v Rakousku (Rotary distrikty 1910 a 1920). 
Tento proces obrody rotariánských idejí 
a zrodu nových Rotary klubů se ovšem týkal 
nejen nás, ale i dalších zemí, jako např. 
Maďarska, Slovinska, Chorvatska či Bosny-
-Hercegoviny. Jejich Rotary kluby tvoří nyní 

distrikty 1911, 1912 a 1913. Bylo tedy jen 
dobře, když náš rakouský přítel Peter Krön, 
rodák z Nového Jičína, bývalý guvernér dis-
triktu 1920 (PDG) a později i ředitel RI 
(PRID) připomněl prezidentovi RI G. Huan-
govi úspěšný rozvoj rotariánských aktivit ve 
střední a východní Evropě v uplynulých 25 
letech. V našich zemích Peter Krön dokonce 
zakládal během svého funkčního období 
1994/95 sedm nových, resp. obnovovaných 
Rotary klubů. 

S námi, kteří jsme se na tomto znovuzro-
zení, případně na obrodě a aktivizaci rotari-
ánských idejí bezprostředně podíleli, se 
chce světový prezident RI s o to větším 
zájmem setkat a dozvědět se, jakých úspě-
chů se nám podařilo dosáhnout v každé 
z pěti základních oblastí aktivit a služeb 
Rotary (Club Service, Vocational S., Commu-
nity S., Youth S. a International S.), které 
budou v Grazu prezentovány. Prezident RI 
Huang přednese také svůj projev a současně 
budou uspořádány workshopy spojené 
s výměnou zkušeností všech zúčastněných 
a s navázáním případné spolupráce. Do pro-
gramu tohoto setkání bude zařazen 
i „POLIO Charity Concert“. 

T

Š T Ý R S K Ý  H R A D E C

Podrobnější informace naleznete na adrese: 
Office of District 1910, 1050 Wien, Schönbrunner 

Strasse 47/II, tel.: +43-1-5866864,
fax: +43-1-5856089, e-mail: rotary1910@aon.at.

On-line registrace: 

www.rotary.at

Dle přání Petra Kröna se proto obracíme na všechny Rotary kluby 
našeho distriktu s výzvou k účasti na Mezinárodní konferenci 

prezidenta RI Garyho Huanga v Grazu, která se uskuteční v sobotu 
26. dubna 2015 pod názvem „25 let renesance Rotary v distriktech 

1911–1912–1913 (1910) a 2240 (1920)“. 
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Hodinová věž (Uhrturm) 
z 13. století je 
symbolem Štýrského 
Hradce. Je středem 
historického jádra 
města, které je od roku 
1999 na seznamu 
UnesCo
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B O T S WA N A
Rotary klub v Gaborone v spolupráci 
s developerskou firmou Time Projects v júli 
usporiadal cyklistické preteky v prírodnej 
rezervácii Mokolodi južne od hlavného 
mesta. Vďaka tomuto športovému poduja
tiu sa podarilo získať viac ako 8600 USD 
pre informačné stredisko pre nevidiacich 
Mochudi Resource Centre for the Blind, 
ktoré v Gaborone využíva asi 80 detí 
v predškolskom a školskom veku. Klub 
v predchádzajúcich rokoch venoval zaria
deniu nábytok a Braillov písací stroj, 
ostatný príspevok sa použije na výstavbu 
novej budovy.

Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP 
do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG, 

do slovenštiny Ivan Belan, PDG

LETEM SVĚTEM

MEzi 850 000 
KANAďANů, KTEří 

dOSTáVAjí jídLO 
z pOTrAViNOVých 

BANK, jE 36,4 % dĚTí

W O R L D  G O O D  N E W S

K A N A d A 
Asi 400 žáků základních škol v Britské 
Kolumbii dostává nyní obědy zdarma 
díky iniciativě Rotary klubu Salmon Arm.
Ve spolupráci s místním potravinářským 
řetězcem Askew’s Foods a po dohodě 
s učiteli a řediteli škol zpracoval seznam 
těch potřebných a uspořádal také v res
tauračních zařízeních tohoto řetězce 
výherní tombolu, z jejíchž výnosů pod
pořil projekt v hodnotě 26 000 dolarů. 
Společnost Askew’s se zase spojila se 
svými dodavateli, např. s Annie’s Home
grown nebo General Mills, na dodávkách 
lacinějších potravin. 
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h A i T i 
Po zemětřesení, které zasáhlo v roce 
2010 Haiti, přispěli rotariáni do Fondu na 
pomoc obětem této katastrofy, zřízeného 
Nadací Rotary, částkou přesahující 2 mili
ony US dolarů. Z části těchto prostředků 
bylo zakoupeno vybavení pro Midwives 
Clinic – mobilní zdravotnické zařízení, 
které vychovává haitské ženy k poskyt
nutí první pomoci při porodu. V roce 
2014 vybral Rotary klub Western Hen
rico County, Va., během jednoho večírku 
v místním Antalkasinu 10 tisíc dolarů na 
pořízení druhé mobilní jednotky – jasně 
růžového jeepu, který může překonávat 
značně zvlněný terén této země. 

A U S T r á L i E
Chceteli se věnovat hudbě, nemusíte 
umět hrát na nějaký hudební nástroj. Čle
nové Rotary klubu Geelong East postavili 
z darovaného materiálu šest hudebních 
nástrojů a darovali je základní škole na 
Tate Street, která se stará o rehabilitaci 
hadicapovaných dětí. Šlo o marimby, dře
věné bicí nástroje, které jinak mohou stát 
tisíce dolarů. Skupina žáků ze 3. až 6. tříd 
na marimby pravidelně hraje a každý 
měsíc pořádá hudební večírky.

T h A j S K O
Rotary klub Sithammasokarat viedol glo
bálny grantový projekt Nadácie Rotary, 
ktorého cieľom bolo zabezpečiť dodávku 
pitnej vody do škôl poškodených povod
ňami v roku 2012. Klub v spolupráci 
s tromi japonskými klubmi zrealizoval 
nákup a inštaláciu systémov na filtráciu 
vody v 27 školách v dvoch provinciách, 
Nakhon Si Thammarat a Surat Thani, ležia
cich na úžine spájajúcej Thajsko a Malaj
ziu. Každý systém je napojený na potru
bie a zvyšok komunity má na získanie 
vody k dispozícii automat na mince, čím 
sa pokrývajú náklady na údržbu systému.

p E r U
V Peru sa pravidelne koná dobrodružné 
podujatie Mototaxi Junket, v rámci ktorého 
účastníci za dva týždne precestujú v trojkole
sových motokárach tisícky kilometrov 
naprieč peruánskymi Andami. Julian Buttigieg 
z Rotary eklubu NextGen v Austrálii nahovo
ril dvoch kamarátov na účasť na ročníku 
2014, aby tak získali finančné prostriedky na 
Rotary Youth Leadership Award v dištrikte 
9640 (časť Nového Južného Walesu a Queen
slandu), na ktorom sa v minulosti zúčastnili 
ako študenti. Hoci sa ich mototaxi na piaty 
deň poškodilo, trio napokon bezpečne dora
zilo do cieľa a získalo dostatok prostriedkov 
na pokrytie nákladov na účasť na tohtoroč
nom RYLA seminári pre 21 mladých ľudí.

i Tá L i E 
Handicapovaným dospívajícím osobám 
v italském městě Solara se po dobu více 
než 30 let dostává příležitosti pracovního 
uplatnění v závodě na výrobu octa a sou
časně i lékařské péče v rehabilitačním 
středisku Lucciola Onlus. Ovšem země
třesení v roce 2012 poničilo octárenský 
provoz La Laterna, místní restauraci 
a družstevní prodejnu, která spolupra
cuje s centrem pro péči o handicapované 
a pro jejich uplatnění. Globální grantový 
projekt Nadace Rotary, na němž se podílel 
italský RC Carpi a anglický RC Padding ton, 
umožnil vybavit La Lanternu snadno pří
stupnou koupelnou v prvním poschodí 
této budovy. 

U S A
Futsal, teda sálová forma futbalu, populárna 
najmä v krajine svojho vzniku, v Brazílii, si 
získava čoraz viac nadšencov v Spojených 
štátoch, pretože rozvíja kreativitu a špor
tové zručnosti. Tri Rotary kluby vo 
washingtonskom dištrikte v Utahu sa spo
jili s mestom St. George, aby v parkovom 
komplexe spoločne vybudovali štandardné 
futsalové ihrisko. Členovia Rotary klubov 
St. George, Red Rock a Dixie Sunrise pri
speli na projekt, ktorý bol z veľkej časti 
financovaný z grantu nadácie Sorenson 
Legacy Foundation. V súčasnosti sa už plá
nuje výstavba ďalšieho ihriska.
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Rotary v Libérii oslavuje 50. výročie 

a rotariáni sú tu zvyknutí čeliť 

náročným situáciám. 

Trúchlenie 
je zložiTé

L I B É R I A
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Boju proti ebole sa Cooper-Enchia začala venovať odo 
dňa, kedy sa ujala funkcie prezidentky. „Naša hodnota spočíva v tom, 
že môžeme zaplniť tie diery, reagujeme na miestnej úrovni,“ uviedla 
Cooper-Enchia. Stovky Rotary klubov na celom svete pomáhali rotari-
ánom z RC Monrovia v ich obrovskom úsilí prezentovanom aj na 
novej platforme Rotary Ideas ideas.rotary.org, ktorá slúži na publiká-
ciu nápadov a podnetov a na získanie finančnej podpory na jednot-
livé projekty. Členovia Rotary klubu Abuja-Gwarinpa nadväzujú na 
predchádzajúce skúsenosti so šírením povedomia o detskej obrne. 
Počas niekoľkých týždňov členovia klubu cestovali po krajine, 
aby prostredníctvom miestneho rozhlasu informovali o prevencii. 
Ľudia sa o preventívne opatrenia veľmi zaujímali, pretože mali strach 
zo šírenia nákazy. Do popredia sa dostala potreba vzdelávania obyva-
teľstva v oblasti dodržiavania hygieny, čo je ďalšia úloha pre Rotary.

Krajiny najviac zasiahnuté vypuknutím eboly už majú vybudo-
vané základy krehkej infraštruktúry, ktorú budú musieť po upoko-
jení situácie značne dobudovať. Rotary môže pomôcť v tejto oblasti 
s udržateľnými programami. „Zdravotný systém potrebuje kom-
pletnú generálku,“ uviedol prezident RC Sinkor Sam Mitchell. „RC 
Monrovia preveruje, ako by vedel zabezpečiť štipendiá na vyškole-
nie sestier, pomocný zdravotnícky personál a sociálnych pracovní-
kov. Potom príde rad na ľudí, ktorým sa podarí prekonať ochorenie 
a nemôžu si nájsť prácu. Siroty sú tiež vylúčené zo spoločnosti 
z obavy z potenciálnej nákazy, začiatkom októbra UNICEF odhadla 
počet sirôt v dôsledku eboly na asi 3700 – toto číslo je pravdepo-
dobne podhodnotené a určite bude narastať.

����� sestra z jednotky rýchleho triedenia chorých 
v nemocnici redemption Hospital v new Kru town 
v prepchatom slume v Monrovii si berie pauzu. do novembra 
zomrelo na ebolu 170 zdravotníckych pracovníkov v krajine. 

� Plastové nádoby s chlórovým roztokom sa nachádzajú pri 
vchode do väčšiny budov. 

� rotary klub Monrovia s podporou rotary klubu Marlow 
v anglicku distribuuje nádoby v miestnych komunitách a tiež 
potraviny pre rodiny v karanténe. Victoria Cooper-enchia 
odovzdáva plastovú nádobu predstaviteľom mesta.

� rotariáni venovali bezkontaktné teplomery, ktoré umožňujú 
zmeranie teploty bez rizika šírenia vírusu.

� Školy sú zavreté v dôsledku vypuknutia nákazy; rotariáni 
pomáhajú distribuovať školské pomôcky, aby sa deti mohli 
učiť doma. 

1

2

3

4

Pri poskytnutí finančného príspevku do nadácie rotary 
môžete špecifikovať, na ktorú z hlavných priorít rotary má 

byť váš finančný dar použitý. K prioritám patrí prevencia 
a liečba chorôb. Svoj príspevok poukážte prostredníctvom 

www.rotary.org/give.
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dětská obrna zastavena
����: archiv RI

V případě vymýcení dětské obrny v Indii se jedná o jeden z největších 

úspěchů této země na poli veřejného zdravotnictví. 

atímco v roce 2009 se v Indii obje-
vilo 741 případů dětské obrny, 
v roce 2011 to byl jediný (v lednu 
se nakazila osmnáctiměsíční dívka, 

jejíž rodiče se rozhodli nechat očkovat 
pouze jejího bratra). Vakcinační program 
začal již v roce 1995, vyžádal si více než 2,5 
miliardy dolarů, z nichž nezanedbatelnou 
část věnovala nadace Rotary. Díky němu je 
každoročně naočkováno přes 170 milionů 
indických dětí. Dětská obrna je druhou 
nemocí, již se v Indii podařilo eradikovat 
prostřednictvím plošné vakcinace (první 
byly v roce 1980 neštovice). Hamíd Džafarí 
ze Světové zdravotnické organizace (WHO) 
uvedl, že Indie i na základě současného 
úspěchu získala důležité sebevědomí pro 

stanovení dalších podobných cílů. V roce 
2012 vyškrtla Světová zdravotnická organi-
zace Indii ze seznamu zemí, v nichž se dět-
ská obrna vyskytuje endemicky. Zůstaly na 
něm již jen Pákistán, Afghánistán a Nigérie, 
kde virus stále volně cirkuluje a dosud se jej 
nepodařilo zastavit.

„Tohoto monumentálního milníku bylo 
možné dosáhnout díky odhodlanosti politic-
kých představitelů, kteří poskytli potřebné 
finanční prostředky, technologickým inova-
cím a především díky milionům vědců, zdra-
votníků a zástupců mnoha dalších profesí, 
včetně 2,3 milionu lidí podílejících se na 
očkovacím programu,“ prohlásil indický 
ministr zdravotnictví Ghulam Nabi Azad. 

z

I N D I E

Vymýcení dětské obrny 
z Indie bylo možné 
jen díky impozantní 
koordinaci a odhod
lání. Členové rotary 
klubů v Chennai 
a tamil nadu čerpali 
z těchto vlastností 
opět v prosinci, kdy 
mobilizovali více než 
40 000 lidí k vytvoření 
největší národní vlajky 
na světě vytvořené 
lidmi jako poctu úsilí 
za vymýcení dětské 
obrny.
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�������: Ivan Belan, PDG

Január: v časoch Rímskej ríše tento mesiac sym-
bolizoval dvojhlavý boh Janus – jedna hlava hľa-
dela dopredu, zatiaľ čo druhá sa ohliadala dozadu.

Nastal príznačný čas na to, aby sme bilancovali 
plnenie stanovených cieľov, ktoré sme si vytýčili 
na začiatku rotariánskeho roka, a vyhodnotili, 
ktoré z cieľov sme dosiahli a ako môžeme počas 
ostávajúcich mesiacov plne zrealizovať tie zvyšné.

Ako sa nám darí plniť náš cieľ zameraný na 
odstránenie detskej obrny? Prispeli sme k tomu, 
aby dištrikt poukázal 20 percent z dištriktného 
fondu District Designated Fund na skoncovanie 
s touto zákernou chorobou? Podporujeme 
národné imunizačné dni? Stále je veľa toho, čo 
treba urobiť. Počet prípadov výskytu detskej 
obrny v Pakistane v roku 2014 výrazne prevýšil 
počet zaznamenaný v roku 2013.

Podporili ste už našu charitu – našu jedinú cha-
ritu – našu Nadáciu Rotary? Prízvukovali ste tým 
rotariánom, ktorí ešte neprispeli na nadáciu, aké 
dôležité je nadáciu finančne podporiť? Množstvo 

rotariánov, ktorí našu nadáciu ešte nepodporili, 
výrazne prevyšuje počet tých, ktorí prispeli. Tento 
pomer sa musí obrátiť. Našim cieľom je do Výroč-
ného fondu vyzbierať 123 mil. USD. Uistime sa 
teda, že to dokážeme. Uvažovali ste o využití 
nového grantového programu prostredníctvom 
dištriktných alebo globálnych grantov? V minu-
lom roku bolo schválených 858 dištriktných gran-
tov a 492 globálnych grantov.

Nominovali ste kandidáta na Rotary Peace 
Fellow? Oslovili ste už významného darcu, ktorý 
by pomohol s financovaním programu? Zaregis-
trovali ste sa už na Mierové sympózium Rotary, 
ktoré sa uskutoční v júni v brazílskom Sa�o Paulo 
tesne pred Svetovým kongresom Rotary?

Vždy som zastával názor, že ak sa posolstvo Rotary 
nedostane k jednotlivým rotariánom a do klubov, 
stráca svoju silu. Rotary klub je srdcom Rotary.  To, 
čo počas zostávajúcich mesiacov roka dokážete uro-
biť v snahe Rozžiariť Rotary, je len na vás.

Moje novoročné prianie všetkého najlepšieho.

Č a s  b i l a n c o vať,  Č a s  k o n ať

Nadácia Rotary raz za tri roky sponzoruje mie-
rové sympózium, ktoré predchádza svetovému 
kongresu Rotary International. Nasledujúce mie-
rové sympózium sa bude konať v brazílskom Sa�o 
Paule v dňoch 4.–5. júna 2015.

Sympózium organizované s trojročnou periodi-
citou je určené na prezentáciu činnosti absolven-
tov mierových štúdií – absolventov magisterského 
štúdia a certifikovaného študijného programu 
nášho systému vzdelávania v oblasti mierových 
štúdií. Cieľom sympózia je tiež oboznámiť rotariá-
nov s týmto vzdelávaním zameraným na mierové 
štúdiá a so samotným štipendijným programom. So 
vzdelávacím programom a spôsobmi spolupráce 
rotariánov a absolventov štúdia na mierotvorných 
projektoch sa majú možnosť bližšie zoznámiť aj 
darcovia a potenciálni sponzori programu. K naj-
zaujímavejším udalostiam každého sympózia patria 
vystúpenia medzinárodne uznávaných osobností 
v oblasti mierotvorby, ako napríklad nositeľa Nobe-
lovej ceny mieru biskupa Desmonda Tutu, pôso-
bivé prezentácie Peace Fellows – absolventov 
mierových štúdií, ktorí sú v úsilí budovať mier 
nasadení v prvej línii, a tiež prejavy rotariánov 
aktívne pôsobiacich v tejto oblasti.

V rámci prvého plenárneho zasadnutia sympó-
zia 2015 vystúpi laureát Nobelovej ceny mieru 
z roku 1987 Dr. Oscar Arias Sanchez z Kostariky. 
Je dvojnásobným prezidentom Kostariky, funkciu 
zastával v rokoch 1986–1990 a 2006–2010. Počas 
svojho prvého funkčného obdobia na poste pre-
zidenta zaangažoval národy Strednej Ameriky do 
mierových rokovaní. Negociácie vyústili k pod-
pisu komplexných mierových dohôd Esquipulas 
II, ktoré v konečnom dôsledku viedli ku koncu 
početných ozbrojených konfliktov v Strednej 
Amerike. Plány výboru mierového sympózia 
v Sa�o Paulo sú tento rok kreatívne, účastníkov 
čaká zaujímavý program, aký doposiaľ nebol 
ponú kaný na žiadnom z predchádzajúcich roční-
kov. Na sympóziu bude prítomných 80 absolven-
tov mierových štúdii.

Ak ste sa ešte nikdy nezúčastnili na mierovom 
sympóziu, máte jedinečnú príležitosť získať 
informácie z prvej ruky o službe Rotary zamera-
nej na propagáciu mieru. Ak ste sa zúčastnili 
niektorého z predchádzajúcich sympózií v Salt 
Lake City, Birminghame alebo Bangkoku – určite 
oceníte inovačný program tohto ročníka.

Teším sa na stretnutie s vami!

M i e r o vá  s t u h a

John kenny,
�������� 

������� ���� 
������ ������

N A D A C E  R O T A R Y
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A co kulturA?

�������: Dobroslav Zeman, PDG
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Muzeum fotbalu
www.museudofutebol.org.br

Muzeum portugalštiny
www.museudalinguaportuguesa.org.br

Budova Muzea umění v Sa�o Paulu, kterou na
vrhl modernistický architekt Lina Bo Bardi, 
stojí na čtyřech pilířích, aby byly z úrovně uli
ce, v níž muzeum stojí, zachovány výhledy na 
celé město. Naleznete v něm díla takových 
umělců jako Botticelli, Renoir nebo Monet. 
www.masp.art.br

Městské Muzeum umění veřejného pro-
storu (Museu Aberto de Arte Urbana) tvoří 
práce více než 50 umělců ve stylu graffiti, 
které zdobí dělicí pás na třídě Avenida Cru
zeiro do Sul mezi stanicemi metra Portu
guesaTiete a Santana.

Afro-brazilské muzeum ilustruje svými ex
ponáty, představujícími výsledky pátrání po 
tradicích náboženství, práce a umění afric
ké diaspory a otroctví v této zemi, dějiny 
a vlivy Afričanů na vývoj občanské společ
nosti v Brazílii. Díla vystavená v tomto mu
zeu, situovaném v parku Ibirapuera, sahají 
až do doby 15. století. 
www.museuafrobrasil.org.br 

Muzeum současného umění známé jako 
MAC (Museo de Arte Contemporanea) je 
umístěno rovněž v parku Ibirapuera. Za 
prohlídku stojí malby, kresby, rytiny, foto
grafie, sochy a konceptuální umění od au
torů jako Picasso, Matisse, Miró, Kandin
sky, Modigliani a dalších. 
www.mac.usp.br 

V parku Ibirapuera sídlí také Muzeum mo-
derního umění, známé pod zkratkou MAM 
(Museo de Arte Moderna de Sa�o Paulo). Za
měřuje se na díla současných brazilských au
torů, mezi nimiž jsou Candido Portinari, Emili
ano Di Cavalcanti nebo Tarsila do Amaral. 
www.mam.org.br

Rotariáni, kteří se zúčastní v brazilském Sa�o Paulu Světového kongresu 

rotary International v Domě přátelství ve dnech 6. až 9. června 2015, 

budou mít od plenárního zasedání až po závěrečné setkání pořád dost 

na práci – ale měli by si vyšetřit i trochu času k návštěvě některého 

z krásných místních muzeí. Jako nositelé kongresového odznaku 

budou mít totiž volný vstup.

S V Ě T O V Ý  K O N G R E S  R I

São Paulo, �.–�. �. ����

Přihlaste se k účasti na Světovém kongresu rI 
v São Paulu. Další podrobnosti na adrese:  

www.riconvention.org

�

�

�
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Téma
Co znamená 

být rotariánem?

����: František Ryneš, PDG

ýt úspěšný ve svém povolání, dodržovat a prosazovat vysoké 
morální zásady v práci i v osobním životě, přispívat k přátel-
ství a mezinárodnímu porozumění. Zdá se to být samozřejmé. 

V životě jsou však situace, kdy nestačí jen pouhá lidská slušnost. Doba 
někdy žádá i notnou dávku statečnosti. A to už tak samozřejmé není. 
V těchto dnech si připomínáme osvobození nacistických vyhlazova-
cích táborů na východě Polska. Holocaust – vyvraždění miliónů lidí jen 
proto, že neměli správný tvar lebky a barvu očí – patří k nejtemnějším 
stránkám historie lidstva. Nechceme-li dopustit, aby se dějiny opako-
valy, musíme si je stále připomínat. A nejen připomínat. Musíme být 
připraveni jednat. Živým příkladem nám budiž statečný čin sira Nicho-
lase Wintona. Záchrana téměř sedmi set židovských dětí na prahu 
druhé světové války rotariánem Nicholasem Wintonem patří mezi 
světlé stránky lidských dějin. Zaslouží si uznání a ocenění. A bude-li 

třeba, následování. 

B



T É M A
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zhledem k následnému oznámení prezidenta ČR, že sir 
Nicholas Winton obdrží v řádový den u příležitosti 
státního svátku 28. října Řád bílého lva, se snažila řada 
rotariánů svými kontakty dosáhnout spojení udělení 
obou vyznamenání v tomto termínu. Ovšem Hrad si 

vymínil samostatnou ceremonii jen pro sira Wintona a pro vnuka  
W. Churchila Nicholase Soamese. Vzhledem k bezpečnostním opatře-
ním a zajištění leteckého speciálu nebylo možné využít této návštěvy 
k předání Ceny TJB ve stejný den. 

Díky kontaktům Ireny Brichta, PDG se následně rozproudila čilá 
e-mailová korespondence prezidenta RC Olomouc-City Jana Krejčího 
a Romana Gronského, PDG ze stejného klubu s dcerou sira Wintona, 
Barbarou, s jeho synem Nickem i s Rotary klubem v Maidenheadu.

Bylo dohodnuto, že bude provedeno nejen oficiální předání Ceny 
TJB přímo v Británii, ale také že sir Nicholas Winton obdrží i čestné 
členství Rotary klubu Olomouc-City, a to v termínu, který si určí brit-
ská strana.

Během listopadu padlo rozhodnutí, že se malá delegace olomouc-
kých rotariánů zúčastní nejen předvánočního slavnostního zasedání 
RC Maidenhead, ale že k slavnostnímu předání Ceny TJB dojde 17. pro-
since 2014 v zasedací síni radnice v Maidenheadu..

Jan Krejčí a R. Gronský přijeli proto z londýnského nádraží Padding-
ton na nádraží v Maidenheadu v pondělí 15. 12. odpoledne, kde je 
očekával člen RC Maidenhead, dlouholetý a nejbližší přítel sira Nicho-
lase – Cliff Hillman. Ten nám také sdělil, že sir Nicholas Winton dává 
přednost oslovení „Nicky“ před oslovením sir Nicholas... Nasedli jsme 
ke Cliffovi do vozu a za pár minut vystoupili za typicky sychravého 
anglického počasí u domu obklopeného vzrostlou vegetací. 

Cliff si odemkl dům, vešli jsme dovnitř a hned v prvním pokoji 
seděl Nicky. Vzápětí přišel jeho syn Nick a po chvíli jsme si již mohli 
povídat při šálku čaje… Nicky si právě četl anglické brožované 
vydání knihy napsané jeho dcerou Barbarou If It‘s Not Impossible…
Na obálce měl nálepku „Nicky‘s copy – Do not take!“ 

sir nicholas winton 
podepisuje knihu 
o svém životě, která 
nedávno vyšla také 
u nás

T É M A

C o  z n a m e n á  b ý t  r o t a r i á n e m ?

V

na návrh rC olomouc-City odsouhlasila 18. 5. 2014, tedy v předvečer 105. 
narozenin sira nicholase Wintona, pražská distriktní konference udělení nejvyššího 

vyznamenání distriktu 2240, Ceny tomáše bati, této výjimečné osobnosti.

����: Roman Gronský, PDG

Na šálku čaje 
u Nickyho
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T É M A

C o  z n a m e n á  b ý t  r o t a r i á n e m ?

Nejprve jsme jej seznámili s důvodem naší návštěvy. Na to odvětil: 
„Já již jedno vyznamenání u vás letos dostal, podívejte,“ a podal mi 
do rukou krabici s naším nejvyšším vyznamenáním, Řádem Bílého lva. 
Tak jsme měli ojedinělou příležitost si na takové vyznamenání sáh-
nout…

Pokračovali jsme v rozhovoru nejen o činnosti Rotary u nás a samo-
zřejmě jsme jej informovali, že přijíždíme z Olomouce. Této návštěvy 
jsme také využili k tomu, aby nám podepsal české vydání knihy 
o jeho životě, která u nás vyšla těsně před naším odjezdem do Británie 
pod názvem „Není-li to nemožné“.

Tentýž den večer jsme se poté, co jsme se ubytovali u jednoho 
z rotariánů, vydali do prostor místního golf klubu, kde se u kulatých 
stolů sešli místní rotariáni s partnery i hosty. Po krátkém proslovu 
prezidenta RC Maidenhead Franka Knowlese jsme byli představeni 
a jen krátce jsme seznámili přítomné s účelem naší návštěvy. Frank 
pak všechny vyzval k účasti na slavnostním ceremoniálu předání 
Ceny TJB na radnici na středeční odpoledne. Následovalo příjemné 
posezení s vedením klubu a diskuse i s dalšími rotariány, kteří se 
zaujetím a s povděkem prohlíželi námi přivezené dárky -- knihy o zají-
mavostech u nás v angličtině. Bylo nám řečeno, že budou prezento-
vány i s vlaječkou našeho RC Olomouc-City na první řádné lednové 
schůzce RC Maidenhead.

Další den jsme navštívili řadu místních rotariánů a především dob-
rých přátel sira Nicholase Wintona a poznali nejen neuvěřitelně přá-
telskou mentalitu místních, ale také genius loci těchto míst. On i jeho 
přátelé zde žijí roztroušeně v samostatných domech, ke kterým se 
jinak než vlastním dopravním prostředkem ani nedostanou, a klika-
tost a malá šířka spojovacích komunikací vyžaduje nejen ohledupl-
nost navzájem, ale také dobrou znalost místních „zkratek“. Všichni se 
zajímali i o české vydání knihy „Není-li to nemožné“ a konstatovali, 
že je na rozdíl od anglického vydání vázaná, většího formátu a lépe 
provedená. 

Navštívili jsme také Winton House – zařízení, u jehož zrodu stál 
Nicky a které slouží jako dům s pečovatelskou službou pro přestárlé 
– sídlo nadace Abbeyfield ve Windsdoru, která nese motto „Where 
older people find care in housing“. Nutno poznamenat, že vzhledem 
k Nickyho věku je tam většina z nich o deset až dvacet let mladší.

Následný ceremoniál na radnici v Maidenheadu proběhl za slušného 
zájmu veřejnosti, primátora Richarda Kellewaye s manželkou a dalších 
hostí. Primátor je vybírán z šedesátičlenného zastupitelstva vždy na 
jeden rok a má „pod palcem“ i Windsor, který je souměstím s Maiden-
headem. Ano, je to tentýž Windsor, kam královna jezdí na víkend… 
Protože jsem se při jednom z předešlých rozhovorů s místním rotari-
ánem Peterem Silverthornem dozvěděl, že někde v archivu na radnici 
v Maidenheadu je plaketa darovaná poděbradskými rotariány z jejich 
návštěvy ve 30. letech 20. stol., požádal jsem primátora, zda by tuto 
relikvii nenechal vyhledat a bude-li to možné, zaslal i její fotografii… 

Na radnici přišli nejen rotariáni, ale rovněž řada Nickyho přátel 
a také Simon Shneerson – jeden z potomků dívky zachráněné v jed-
nom z Wintonových vlaků (roz. Karpf) – zde obecně označovaných 
jako „Kindertransport“. 

Úvodem ceremoniálu řekl prezident Rotary klubu Olomouc-City 
Jan Krejčí pár slov o našem poslání a zakončil stručně o Nickym: 
„Celý život se řídil rotariánským heslem Service Above Self (Služba bez 

�����:  simon 
shneerson (syn dívky 

zachráněné ve 
wintonově vlaku), 

Frank Knowles 
(prezident rC 

Maidenhead 2014/15), 
Jan Krejčí (prezident 

rC olomouc-City), 
roman gronský (Pdg), 

richard Kellaway 
(primátor Maidenhead/

windsdor) 
s manželkou, Cliff 
Hillman (nejbližší 

nickův přítel) .
na vozíčku sedí sir 

nicholas winton 
(nicky) a vedle něj je 

jeho syn nicholas 
(nick)

Blahopřání 
r. gronského, Pdg 
k udělení Ceny tJB, 
které přijímá nicky 

vestoje!

nicky s kamarádkou 
sheilou Fontaien
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VšIchnI JsMe 
nIcKOVy DěTI

Jako mluvčí distriktu a jeden z Pr-istů dis-

triktu si většinou stýskám nad tím, jak málo 

novináře zajímá naše bohulibá činnost. 

Minulý měsíc se ale vše na chvíli změnilo, 

a to hlavně zásluhou Honzy Krejčího a jeho 

kolegů z rC olomouc-City, kteří se nedali 

zastavit neúspěchem při nominaci sira 

nicholase wintona na čestného guvernéra 

distriktu. Získali pro něj nejvyšší vyzname-

nání našeho distriktu, tzn. Cenu tomáše Bati, 

a naplánovali a uskutečnili osobní předání 

ceny na radnici v Maidenheadu, kde je sir 

nicholas členem místního rotary klubu. 

takže zatímco Honza Krejčí za doprovodu 

Pdg romana gronského předávali v anglii 

medaili, mně drnčely telefony s otázkami 

novinářů reagujících na díky Janu Bohdalovi 

(rC Český Krumlov) vydanou tiskovou zprávu. 

Holt sir nicholas táhne, škoda že jich nemáme 

víc, říkám si tak trochu s kyselým úsměvem. 

U toho jsem si vzpomněl na svého přítele 

Petra stránského z Kanady, který je také jed-

ním ze zachráněných wintonových dětí. on 

a jeho sestra mohli vyrůst u vzdálených pří-

buzných, zatímco jejich rodina zmizela 

v koncentračních táborech. on je jedním 

z těch, kterým neokázalý čin sira nicholase 

(nebo jen nicka, jak mu mohou říkat kole-

gové) zachránil a změnil život. Veliký čin bez 

fanfár a očekávání díků. a v ten okamžik si 

uvědomuji, že my všichni, kdo si připínáme 

ozubené kolečko na klopu, prostě pokraču-

jeme v té tradici neokázalého dobra, které 

mění lidské životy, a tím i svět. Mění jej 

postupně, projekt po projektu, život po 

životě, osud po osudu. Jsme taková nickova 

rodina, jež ho má za vzor. a možná mne už 

tolik nemrzí nezájem médií. Vždyť i jeden 

jediný zachráněný či k lepšímu změněný 

život je víc než tuny popsaného papíru. 

George J. Podzimek
�������� �������� ���� rgn
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ohledu na sebe).“ Po něm jsem měl následně kratší řeč k přítomným 
nejen o okolnostech vzniku Rotary u nás, o jeho zákazu za války, 
o obnovování Rotary po 2. světové válce a po r. 1989, ale i o součas-
nosti našeho distriktu a o významu Ceny TJB. Závěrem jsem také 
poznamenal, že možná dědeček mého strýce byl také jeho příbuz-
ným, protože můj strýc žijící v Basileji se jmenuje Wertheimer a má 
bezpochyby také geny dlouhověkosti, i když měl letos „teprve“ 95 let 
(Wintonova rodina totiž přišla původně z Německa a jmenovali se 
Wertheimerovi).

Při předávání Ceny TJB z rukou Jana Krejčího jsme současně pře-
dali dekret o čestném členství v našem RC Olomouc-City. Nicky pře-
kvapil nejen nás, ale také svého syna Nicka, když prohlásil – „Na 
předání takového vyznamenání musím přece stát“ a skutečně s mír-
nou pomocí vstal ze svého invalidního vozíku. Toto neudělal ani na 
pražském Hradě a bylo zřejmé, jak moc si tohoto vyznamenání i přá-

telské atmosféry užívá. Jan Krejčí, prezident RC Olomouc-City, mu tak 
mohl na krk zavěsit medaili TJB, kterou následně hrdě nosil po celou 
dobu na radnici, i když si samozřejmě poté znovu sedl.

Nickyho jsme ujistili, že jako čestný člen nemusí platit ani pří-
spěvky, ani se pravidelně zúčastňovat našich schůzek, a že jej neoce-
ňujeme jen pro to, co udělal pro záchranu 669 dětí v r. 1939, ale i za 
jeho současnou a příkladnou činnost pro přestárlé. 

Po ceremoniálu jsem měl možnost opět s Nickym krátce hovořit 
při kávě a moučníku. Položil mi otázku, na kterou jsem těžko hledal 
odpověď: „Proč já ještě nebyl v Olomouci?“ Odpověděl jsem, že 
zřejmě těch pár týdnů v r. 1939 nebo pár dní v zimě r. 1945 v Praze 
nestačilo na to, aby ještě cestoval do jiných míst. Jeho syn Nick na 
můj dotaz, zda tatínka moc neunavuje to stálé ježdění po ceremoni-
ích, řekl:

„Bylo to velmi příjemné a o to lepší, že nebylo nic strojené a svá-
zané nějakým přísným protokolem. Tatínka to velmi potěšilo.“ 

Byl to i náš pocit, že na Hradě sice dostal „velký metál“, ale vše tam 
proběhlo přísně vsedě a škrobeně, jak už to na oficiálních akcích 
tohoto typu bývá…

Náš pobyt v Maidenheadu byl o to zajímavější, že jsme se setkali 
s řadou Wintonových blízkých přátel, takže máme spoustu nezapo-
menutelných zážitků a doplňujících informací, které v knize „Není-li 
to nemožné“ ani nejsou. Jeho přátelé, se kterými jsme se setkali 
v knize, ale i se jmény, uvedeni jsou. Až mnou pořízené doplňující 
fotografie ale ukáží „who is who“. Kdo si knihu u nás včas nesehnal, 
musí počkat na dotisk, protože byla rozebrána během pár dní…

Myslím si, že sir Nicholas Winton je jedním z mála lidí na světě, 
který již za svého života má zaslouženě svou bronzovou sochu. Je to 
ta socha sedícího muže na lavičce, umístěná přímo na peronu č. 3 
nádraží v městě Maidenhead, kde Nicky bydlí. Sochu vytvořila britská 
sochařka polského původu Lydia Karpiňska.

Socha, která je na 1. nástupišti Wilsonova nádraží v Praze od r. 2009, 
symbolizuje rodiče, kteří posílají své děti do neznáma, a je jistě řadě 
našich rotariánů známa.

 Sir Nicholas Winton, nar. 19. 5. 1909, je celým svým životem dlou-
hodobě spojen s dobročinnou činností, a tak je i příkladným členem 
Rotary International. Působil jako prezident klubu v Maidenheadu 
a byl uveden do Mírové síně slávy Rotary. V r. 2002 jej královna 
Alžběta II. povýšila do šlechtického stavu. Je držitelem českých stát-
ních vyznamenání – v r. 1998 mu prezident České republiky Václav 
Havel udělil řád T. G. Masaryka a v roce 2014 mu český prezident 
Miloš Zeman propůjčil nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva. 

Po zapsání do řad členů RC Olomouc-City na mezinárodním 
serveru Rotary International má Nicky jako čestný člen č. 9156409. 

Guvernérka Distriktu Jozefa Poláková by ráda poděkovala všem, 

kdo se na výše popsaném podíleli: 

PDG Romanovi Gronskému, RC Olomouc-City, Janu Krejčímu, 

IPDG Ireně Brichta a Janu Bohdalovi, RC Český Krumlov. 

T É M A

C o  z n a m e n á  b ý t  r o t a r i á n e m ?

dům pro přestárlé 
s pečovatelskou 

službou winton House, 
u jehož zrodu nicky stál

s Řádem Bílého lva, 
který mu byl udělen 

28. října 2014 
prezidentem Čr
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Supplement

o be successful in one’s 
profession, to promote 
lofty moral principles at 
work and in private life, 
promote friendship and 

international understanding might seem 
a matter of course. 

But sometimes common human 
decency will not do the trick. Sometimes 
a great deal of courage is necessary. And 
that certainly is not a matter of course. 

The courageous action taken by Sir 
Nicholas Winton is a showcase example. 
The rescue of almost seven hundred 
Jewish children by Rotarian Nicholas 
Winton on the eve of World War II 
belongs to the bright moments of human 
history. Such moments deserve recogni-
tion and if need be also emulation.   

Sir Nicholas Winton is a lifetime devotee 
of charitable work and a model member 
of Rotary International. He has been Presi-
dent of RC Maidenhead and was inducted 
into the Rotarian Peace Hall of Fame.  
Queen Elizabeth II knighted him in 2002. 
He holds high Czech state awards – Czech 
President Václav Havel awarded him the T. 
G. Masaryk Order in 1998 and President 
Miloš Zeman conferred upon him the top 
Czech state honour – the Order of the 
White Lion – in 2014. Ushered into RC 
Olomouc-City, Nicky’s honorary member-
ship number is 91564009 on Rotary Inter-
national’s international website. On the 
eve of his 105th birthday, Sir Nicholas Win-
ton was awarded the top distinction of 
District 2240, the Tomáš Baťa Prize, by the 
Prague district conference. 

What it takes 
to be a RotaRian

T

r o t a r y  g o o d  n e w s  1 / 2 0 1 5



r o t a r y  g o o d  n e w s  1 / 2 0 1 522

dear readers, let me wish you, at the start of the new year 2015, all the best that all 

of us wish to ourselves and all our loved ones. 

we are entering the new year with resolutions, but also anxiety over what the future 

will hold. we often ask what could change the world around us and the world in global 

terms. For us rotarians, the answer is a little easier, since we belong to a community 

of people who believe that everything starts with good will and commitment to service 

and help to others above their selfish interests. we can do it if we set an example of 

magnanimity, tolerance and integration. the common denominator of our existence is 

the desire to make the world a better place for all human beings, the longing for peace 

regardless of one’s origin, colour of skin, language, ethnic background or religion. 

February 23 marks the 110th anniversary of the founding of rotary International; let 

us remember on this auspicious occasion that good is not measurable as it emanates 

from the heart and there is not much of it around. Let’s keep our eyes open so we see 

those who need our help. Let us meet new challenges with a feeling of joy and respect 

for the great strides rotary has made in 110 years, and a dash of humility and great 

resolve to fulfil our dreams and make rotary shine!  

 

yours ever, 

Jozefa Poláková, DG

New Year 2015

G LO S a r Y

T he students’ weekend program 
opened with a visit to an ice hockey 
match between Sparta Prague and 

Mladá Boleslav. They were quick to imbibe 
the atmosphere and some of them cheered 
in the Sparta camp, surely contributing to 
Sparta’s win by four goals to one. Upon 
their return, the students sat in for an 
appreciably less popular but all the more 
important language efficiency test. Saturday 
was spent discovering the charms of our 
beautiful capital. Students visited the 
Prague Castle, Lesser Town with its largely 
renovated Lennon Wall, Charles Bridge, and 
Old Town. In this year’s first, the Rotarians 
and Rotex members present also 
exchanged small gifts to their mutual 
satisfaction. The DYEC and Rotex presented 
each visitor with an I Love Santa t-shirt. 
����: Jaroslav Fořt

�����: Gabriela Moravcová

Like in previous years, the District Youth 
Exchange Committee in conjunction with 
Rotex has organized a Christmas meeting 
of Czech inbounds. 

R O T E X

Sparta, Charles 
Bridge, Palladium 
and Secret Santa

R O T A R Y  G O O D  N E W S
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O ne of the people who survived the 
awful camps is Mr Luděk Eliáš, 
a 91-year old honorary member of 

Rotary Club Ostrava International. Luděk has 
made it his mission to visit most of secon dary 
schools in the Moravian/Silesian region in the 
past 20 years as he wishes to share with 
students the dreadful experiences in 
Auschwitz. Mr Luděk Eliáš understands he is 
only a visitor on this planet and that there will 
be a time when he will not be able to 
continue with his mission. That is why he has 
intro duced the idea to make a DVD regarding 
his and two other people’s concentration-
camp experiences. With the financial support 
of Moravskoslezský Kraj, the DVD "Holocaust 
v Čechách se nesmí zapomenout" was pro-
duced and was co-initiated by the Czech 
Union of Freedom Fighters Ostrava. It is 
intended primarily for secondary schools and 
universities. The film presents lives of three 
witnesses: Vera Andrysíková, Luděk Eliáš and 
Michael Salomonovič and is direc ted by 
Monika Horsáková and Klára Řezníčková. It is 
a 45-minute impressive epos of three 
survivors, their daily life in the dreadful 
camps, the suffering people had to undergo 
and the misery of watching the brutal 
executions of family, friends and fellow 
prisoners. Rotary Club Ostrava International is 
asking all clubs in district 2240 to actively 
participate in the distribution of the DVD to 
schools and universities. For a comparatively 
small amount (70,00 CZK per piece) the DVD 

can be purchased and presented to secondary 
schools and universities together with the 
manual from Doc. Pavlíček. We offer the DVD 
in the Czech language in a package of 10 
copies, each DVD in a plastic box including 
the manual for teachers.  With one set your 
club can supply ten schools and it is advisory 
to complete the DVD with a personal 
recommendation letter from your 
club’s president.
����: Dick Bliek

T his year, our inbounds again attended 
a traditional meeting, Christmas 
Bratislava-Vienna, held on 12–14 

December 2015 in Bratislava. Upon their 
arrival, they were escorted by Rotary and 
Rotex members on a sightseeing tour of 
the Slovak capital. The day ended at the 
Christmas Market. Next day they were off 
to Vienna’s Schönbrunn Palace. The 
students were already looking forward to 
their next meeting in Banská Bystrica at the 
weekend. 

����: Eva Radotzyová

T he event, organized by RC 
Prague International, was 
attended also by Dutch 

Ambassador Ed Hoeks and two past 
governors of our Rotary District 
2240—Irena Brichta and Petr J. Pajas. 
Ambassador Schapiro reflected on 
current world developments and 
future challenges. He stressed the 
urgency of international conflicts in 
several regions, the threat of terrorism, 
and tackling epidemics such as Ebola. 
In the economic field, he singled out 
fighting corruption and strengthening 
transparency in public administration.  
���� � �����: Mgr. Svatopluk Jedlička

F or the second time running the 
Christmas Market in Žilina was 
graced by a stand serving hot 

chocolate in support of fighting polio. 
Rotarians and their spouses collected 
2.000 euros in their fundraising effort. 
The proceeds will go to the global 
Polio Project, towards the purchase of 
about one million two hundred and 
fifty thousand vaccine doses. The 
effort is supported also by the Bill and 
Melinda Gates Foundation.
����:  Martin Barčík

PRAGUE

Meeting with new 
US ambassador

RC ŽILINA

Chocolate 
against polio

BRATISLAVA-VIENNA

Christmas 
in Bratislava

D V D  F O R  S E C O N D A R Y  S C H O O L S 
&  U N I V E R S I T I E S

Holocaust
People captured in a German 
concentration camp and still able to tell 
us about their horrifying experiences are 
not easy to find. 

R O T A R Y  G O O D  N E W S
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of the content 
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e D I T O r I a L  B O a r D 
+420 776 540 656 

goodnews@rotary2240.org

D emanding jobs such as the 
selection, transport, artistic 
treatment and firm planting of 

mighty tree trunks, which create an 
unusual environment, were taken care of 
by the local RC and the City of Rožňava. 
Work was coordinated by RC President 
Rudolf Pažitka Sr., while invention and art 
aspects were provided for by Rudolf 
Pažitka Jr. Many club members contributed 

building materials and money, with funding 
provided from the “proceeds” of a charity 
ball and District outlays for the project. The 
opening day was attended by children 
from several schools, while speeches were 
made by Rožňava Mayor Pavol Burdiga, the 
project’s brainfather Rudolf Pažitka Sr., and 
RC President Eva Rodotzyová. A good job 
well done! 
����: Jaroslav Bolfík, �����: Gabriel Vjeszt

T he Memorandum concerned a CZK 
570,000 donation to the Goodwill 
Committee-Olga Havlová Foundation 

from Czech-Canadian industrialist and 
philanthropist Karel Velan, the organization’s 
supporter for over 20 years. The money 
will be primarily used for two specific 
projects – care for Roma children from 
socially exclu ded zones, provided by the 
Petrov Association in Brno-Zábrdovice, and 
social services to clients of Olga Home in 
Blansko, young and older citizens with 

mental handicaps. Mr Karel Velan has 
Czech roots. Since 1981, RC Montreal has 
helped to disseminate Rotarian ideals in 
Montreal, Quebec, Ontario and New York 
State and conferred A. K. Velan Awards to 
Rotarians with exemplary achievements in 
the field of charity. In October 2014 it 
started a promising cooperation with RC 
Prague International. 
 

����: Linda Štucbartová

�����: Michael Vlček

In the course of one year, Rotarians in 
Rožňava implemented a second project 
for construction of an unconventional, 
artistically approached children’s play 
centre, built exclusively with natural 
materials in the Old Town Hall 
courtyard. 

Canada’s Ambassador to the Czech 
Republic Otto Jelinek took part in the 
signing of a tripartite Memorandum of 
Understanding and Cooperation between 
RC Montreal, RC Prague International a 
the Goodwill Committee-Olga Havlová 
Foundation.

R C  R O Ž ň AVA

resting Zone

P R A G U E

Donation

R C  Z N O J M O

Dancing 
the night away!

T he 23rd Charity Ball of RC Znojmo 
welcomed Rotarian friends from 
clubs in Třebíč, Valtice-Břeclav, Geras/

Waldviertel and Eichstätt-Altmühltal, as well 
as many other friends and supporters. 
Dance steps were demonstrated by 
children from an orphanage and the town’s 
Primary, Nursery and Practical School, 
which are supported by RC Znojmo. Pop 
singer Ilona Csáková turned out a catchy 
free appearance on stage in support of the 
club’s project. Proceeds will be used for the 
purchase of special aides for handicapped 
children from the Znojmo Children’s 
Centre. Our thanks go to splendid guests, 
sponsors and our orphanage friends Lenka 
Valterová and Josef Ráček. 
����: Vojta Jaroš

R O T A R Y  G O O D  N E W S

E N G L I S H  S U P P L E M E N T



Kdybyste měli babičku, nebo spíše prababičku, která byla za první republiky pilnou návštěvnicí Vídně, Londýna či 

Paříže (a že takových prababiček bylo u nás dost), mohla by být v těchto městech vaší průvodkyní i dnes. 

Pojmenování nejdůležitějších ulic a náměstí se v těchto metropolích v posledních sto letech nějak moc 

nezměnila. Případně jim byly vráceny původní názvy, když nastal návrat do starých dobrých časů (po různých 

válkách a z nich plynoucích okupací). Horší to je s velkými českými městy, o Praze ani nemluvě. 

����: Petr Andrle ����: archiv

přesto jsou ulice, jejichž pojme-
nování vydržela na naše poměry 
docela dlouho. V letech 1805 až 
1806 byla vystavěna budoucí 
pražská tepna, kterou dnes 

známe jako ulici Milady Horákové. Protíná 
dřívější Letná pole (Leteň – místo vystavené 
slunci), která byla v minulosti místem vinic 
a zahrad, současně také strategicky polože-
ným územím obsazovaným nepřátelskými 
vojsky při každém dobývání Prahy. V roce 
1888 dostala tato ulice název Belcrediho 
(předtím neměla žádný), a ten jí vydržel 
plných 52 let. Pak bohužel přišla nacistická 
okupace a Belcredi musel dolů a jeho ulice 
se jmenovala Sommerbergstrasse. Ale hned 
v roce 1945 jsme ji Belcredimu vrátili, avšak 
pouze na dva roky. V roce 1951 byla pojme-
nována na velice dlouhou dobu na třídu 
Obránců míru, což Belcredi ovšem nebyl. 
Teprve od roku 1990 nese tato tepna jméno 
po Miladě Horákové, jejíž památka si to roz-
hodně zaslouží. On stejně v roce 1990 v této 
zemi téměř nikdo nevěděl, kdo to Richard 
Belcredi byl. Věděl to ovšem zcela jistě jeho 
přímý potomek, který se ve stejném roce stal 
rotariánem. Ale o tom až nakonec. 

Richard hrabě Belcredi znal Čechy, Moravu 
a Slezsko dokonale. Po právnických studiích 
v Praze se stal státním úředníkem, což mu 
vydrželo vlastně po celý život. Od svých 
jedenadvaceti let pracoval ve vysokých úřed-
nických funkcích v Brně, v Olomouci, zastá-
val i funkci okresního hejtmana ve Znojmě, 
zapsal se i do historie slezského zemského 
sněmu v Opavě. Později pracoval i na českém 
místodržitelství v Praze, byl také poslancem 
Říšské rady, několikrát ministrem, minister-
ským předsedou (1865–1867) a nakonec 

ukončil svou úřednickou kariéru v letech 
1881–1895 jako prezident Správního soud-
ního dvora ve Vídni. 

Znal tedy velice dobře místní poměry 
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, znal 
poměry v nejvyšších vládních kruzích. A kde 
mohl, pomáhal, dnes bychom řekli ve zkratce 
„české věci“. V Brně se zasloužil o zřízení prv-
ního českého gymnázia, podporoval decent-
ralizaci státu a usiloval o zřízení vysokého 
stupně autonomie a samosprávy národů 
monarchie, zejména zemí Koruny české. 

Nesouhlasil s tzv. rakousko-uherským vyrov-
náním, které se uskutečnilo po prusko-
-rakouské válce (1866), byl tedy jednoznač-
ným odpůrcem dualismu a varoval před jeho 
nepříznivými a nelogickými ustanoveními, 
což se později ukázalo jako naprosto opráv-
něné. 

Spolu s dalšími českými poslanci prosadil 
v Říšské radě (1882) konečné řešení rozdělení 
pražské univerzity na českou a německou. V té 
době šlo především o to, že existence české 
univerzity výrazně posílila vývoj českého poli-
tického národa. To si uvědomovali mnozí 
a hrabě Belcredi s tím naprosto souhlasil. To se 
o něm vědělo tehdy, vědělo se to i čtyři roky 
před jeho smrtí (1888), když jsme po něm 
pojmenovali významnou pražskou tepnu. 
A nezapomněli na to ani naši předkové po 
roce 1918. On nás vlastně nikdy neopustil. 
Jeho přímý potomek, archeolog a historik 
PhDr. Ludvík Belcredi (*1954), žijící v Brně, 
začal o rodu Belcredi v roce 1993 psát obsáh-
lou knihu, která nakonec vyšla v roce 2010 
pod názvem „Tisíc let rodu Belcredi“. Má část 
českou i německou. Je to úžasná kniha, která 
popisuje dobu od roku 1010 (první písemná 
zmínka o rodu, který později, od 18. století, 
výrazně ovlivňoval české (moravské) dějiny. Ta 
první písemná zmínka je ovšem z Itálie. Na 
pergamenovém manuskriptu je napsáno, že 
„Constantino, nazývaný Gilberto, pochází 
z místa zvaného Belcredo“.

Proč o tom píšeme v naší rubrice? V květnu 
tohoto roku tomu bude 25 let od doby, kdy 
se Ludvík Belcredi stal členem Rotary klubu 
v Brně. V letech 2005–2006 byl prezidentem 
klubu, za svoji rotariánskou práci obdržel 
Cenu Tomáše J. Bati (2008) a vyznamenání 
Paul Harris Fellow (2010). 

Tradice, kTerá zavazuje

a

B E L C R E D I

H I S T O R I E

Titulní strana knihy 
člena RC Brno 

Ludvíka Belcrediho
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N O V Á  G E N E R A C E

SPARTA, 
KARLŮV MOST, 

PALLADIUM 
A TAJNÝ JEŽÍŠEK

����: Jaroslav Fořt ����: Gabriela Moravcová

Jako každým rokem, i letos pořádal DVVM ve spolupráci s Rotexem 
předvánoční setkání českých inboundů pod názvem Vánoční Praha 2014.

kce se konala 12.–14. prosince. 
Studenti, ubytovaní v žižkovském 
hotelu Prokopka, začali svůj 
víkendový program návštěvou 

hokejového zápasu pražské Sparty proti Mla-
dé Boleslavi. Tam rychle nasáli místní přátel-
skou atmosféru a někteří si dokonce zaská-
kali ve sparťanském kotli, čímž jistě také 
přispěli k vítězství Sparty 4:1.

Po návratu na hotel čekal studenty 
o něco méně populární, ale o to důležitější 
jazykový test. Ten se jako vždy skládal ze 
dvou částí – písemné a ústní. Zejména ústní 
část není mezi některými studenty příliš 
oblíbená, neboť se zde naplno projeví roz-
díly v úrovni češtiny jednotlivých studentů. 
O to větší motivaci však znamená pro ty, 
kteří v testu příliš nezářili, aby na své češti-
ně zapracovali a byli náležitě odměněni 

A
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N O V Á  G E N E R A C E

STUDENTI POUŠTěLI 
LODIčKy z OřEchŮ, 

SOUTěŽILI V TÝMOVéM 
zPěVU čESKÝch KOLED 
A DOŠLO SAMOzřEJMě 

I NA DáRKy

nejen v dalších testech, ale i v běžném živo-
tě. Čeká je u nás ještě polovina roku a příle-
žitostí ke komunikaci v místním jazyce je 
spousta.

Sobotní program se nesl ve znamení 
poznávání krás našeho hlavního města. Stu-
denti si vyslechli mnohdy i pro místní vel-
mi zajímavý dvojjazyčný výklad a během 
cesty zhlédli např. areál Pražského hradu, 
Malou Stranu včetně již z velké části obno-
vené Lennonovy zdi, Karlův most či Staré 
Město. Nezbytnou součástí programu byl 
i rozchod pro potřeby předvánočních 
nákupů jak v obchodních centrech, tak na 
staroměstském trhu.

Po večeři se všichni přesunuli zpět na 
hotel, kde celá akce vyvrcholila tradičním 
vánočním večerem. Studenti pouštěli lodič-
ky z ořechů, soutěžili v týmovém zpěvu 

českých koled a došlo samozřejmě i na dár-
ky. Každý student měl v rámci tzv. Secret 
Santa za úkol nakoupit dárek o symbolické 
hodnotě 100 Kč. Tyto dárky byly potom 
náhodně rozděleny mezi studenty a nutno 
podotknout, že někteří byli při výběru 
opravdu kreativní. Letos poprvé si navíc 
mezi sebou takto vyměnili malé dárečky 
i přítomní rotariáni a rotexáci, což se setka-
lo s velkým úspěchem. Kromě toho dostali 
studenti od DVVM a Rotexu každý tričko 
s nápisem „I love Ježíšek“.

Neděle posloužila pro cestu zpět domů 
a načerpání sil po náročném víkendu. Mys-
lím, že můžu za všechny účastníky prohlásit, 
že se jednalo o další bezproblémovou 
a pohodovou akci, kterou si všichni zúčast-
nění, od studentů, přes Rotex až po rotariány 
užili a těší se na další podobné setkání.
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N O V Á  G E N E R A C E

bRATISLAVA - VIEDEň

���� � ����: Eva Radotzyová

Aj tento rok sa naši inboundi zúčastnili na už tradičnom mítingu Vianočná 
bratislava – Viedeň, ktorý sa konal v dňoch 12.–14. 12. 2015 v Bratislave. 

neď po príchode do Bratislavy  
sa inboundi vydali pod rotarián-
skym a rotexáckym dozorom na 
prehliadku hlavného mesta. Náš 

sprievodca, Marek, im poskytol pútavý 
výklad o Prezidentskom paláci, Michalskej 
bráne, mestskom opevnení, najužšiom 
dome v Bratislave, Dóme svätého Martina 
a ďalších zaujímavých pamätihodnostiach. 
Prehliadka bola zakončená na Vianočných 
trhoch, kde študenti dostali rozchod a mali 
možnosť si kúpiť autentické vianočné 
pochutiny, či už drobné darčeky. 

Následne celá skupina pokračovala na 
hotel, kde sa ubytovala a plná zážitkov usní-
vala a tešila sa na nadchádzajúci deň vo 
Viedni. 

Po skorom rannom vstávaní sa nastúpilo 
na autobus a ešte pred samotnou cestou do 
Viedne sa študenti vybrali navštíviť dve domi-
nanty Bratislavy, Bratislavský hrad a Slavín, 
kde sa študentom poskytol nádherný výhľad 
na panorámu Bratislavy. Po pre inboundov 
typicky dlhom fotení sa pokračovalo do Vied-
ne na letnú rezidenciu Habsburgovcov – na 
zámok Schönbrunn. Ďalšími našimi zastávka-
mi boli rozličné tradičné pamätihodnosti 
tohto bývalého hlavného mesta monarchie. 
Opera, Palmárium, Dóm svätého Štefana, 
Hofburg a rímske vykopávky, potvrdzujúce 
dávne Rímske korene Viedne.

Po skoro dvojhodinovom rozchode sme 
nastúpili do nášho autubusu a tešili sa na 
večeru v Bratislave.

Ani večer však študenti nezaháľali. Mali 
možnosť sa čo-to podučiť o typických sloven-
kých vianočných zvykoch. Vďaka rotexáč ke 
Kati sa naučili všetko potrebné aj nepotreb-
né o Vianociach na Slovensku. Pred spaním 
boli ešte diskusie v malých skupinkách 
s rotexákmi, kde mali študenti možnosť sa 
v súkromí pozhovárať o svojich problémoch, 
či už starostiach, ktoré ich u nás trápia.

V nedelu ráno sa začínalo hned po raňaj-
kách jazykovým testom. Bol to azda jediný 
čas na celom mítingu, kedy vládlo v miest-
nosti absolútne ticho. Následovalo ukonče-
nie víkendu a odjazd do ich slovenských 
domovov. Študenti sa už vtedy tešili na ich 
ďalšie spoločné stretnutie na víkende 
v Banskej Bytrici.

h
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RYLA 2015

P O Z V Á N K A

R O TA R y  yO U T h  L E A D E R S h I P  AWA R D
S O u Č Á S T í  A K T I V I T  R I  O D  R . 1 9 7 1

1 6 . R O Č N í K  V  D I S T R I K T u  2 2 4 0

���� demokracie, a co dál?

������ 29. 4. 2015 — 3. 5. 2015

����� Kopřivnice, skautské centrum Vanaivan, Čr 

 www.vanaivan.cz

������ ������� studenti, dobrovolníci, pracující ve věku od 18 do 30 let 

 s potenciálem lídrů, se zájmem o sebepoznání i seberozvoj 

 s přesahem na profesní rozvoj a etiku

c Í L E  R y L A

• demonstrovat vztah rotary k mládeži a zaměření 

 rotary na mládež

• poskytnout tréninkovou zkušenost vybraným 

 potenciálním vůdčím osobnostem

• inspirovat k vedení lidí (i sebe sama) u mladých 

 lidí prostřednictvím mladých lidí

• dát veřejně najevo, že jsou to zejména mladí lidé, 

 na které spoléháme při poskytování služby 

 společenství

• rozvíjet u mladých lidí potenciál lídrů 

 a vedoucích týmů

• seznámit s posláním, hodnotami a systémem 

 fungování rotary

K R I T é R I A  P R O  N O M I N A c I

Projevený zájem o dané téma a ochota k seberozvoji, 

výhodou veřejná angažovanost nebo dobrovolnictví, 

písemná esej na dané téma, doporučení vysílajícího 

rC a výběrové komise distriktu 2240 – max. počet 

účastníků ve skupině je 20 osob!

P E R S O N á L N Í  z A b E z P E č E N Í

semináře ryLa jsou vedeny lidmi, kteří dosáhli 

úspěchu v podnikání nebo ve své profesi, 

a dobrovolníky z řad rC a jejich přáteli.

seminář ryLa je dotován z financí distriktu 2240. 

Poplatek za účastníka vyslaného rotary kluby činí 

2000 Kč nebo 80 eUro + náhrada jízdného.

Ing. zdeněk Michálek
Předseda komise ryla d 2240

e-mail: zmichalek@hmpartners.cz
tel.: +420 606 760 130

Mgr. blažena Mačáková
Místopředseda komise ryla d 2240
e-mail: b.macakova@bbcoaching.cz

tel.: +420 602 788 177
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etkání, kterého se zúčastnilo bezmála pět desítek rotariánů 
a jejich hostů, uspořádal RC Prague International. Mezi pří-
tomnými byl také například nizozemský velvyslanec Ed 

Hoeks a dva bývalí guvernéři našeho Rotary distriktu 2240 Irena 
Brichta a Petr J. Pajas. Velvyslanec Schapiro se ve svém vystoupení 
zamýšlel nad aktuálními událostmi ve světě a výzvami pro budouc-
nost. Zmínil problematiku konfliktů mezi národy, která je dnes aktu-
ální hned v několika regionech, otázku terorismu i řešení epidemií, 
jako je ebola, které mohou ohrozit celou populaci. Neopomenul ani 
oblast ekonomiky, v níž hlavní důraz položil na boj s korupcí a posí-
lení transparentní veřejné správy. V diskusi s účastníky setkání pak 
zazněla i připomínka rotariánského programu Junior Ambassadors, 
který jeho předchůdci úspěšně realizovali v minulých letech a který 
by si zasloužil pokračování.

elvyslanec Kanady v České republice Otto Jelinek se 15. pro-
since zúčastnil podpisu Memoranda o porozumění o daru ve 
výši 570 000 korun Výboru dobré vůle – nadaci Olgy Havlové. 

Dar pochází od čechokanadského průmyslníka a filantropa Karla 
Velana, který podporuje Výbor dobré vůle přes dvacet let. Prostředky 
budou použity primárně na dva projekty: péči o romské děti ze soci-
álně znevýhodněného prostředí poskytovanou Sdružením Petrov 
v Brně-Zábrdovicích a na sociální služby Domova Olga v Blansku posky-
tované mladým a starším občanům s mentálním postižením. Další, 
menší podpořené projekty se zaměří na péči o seniory a hospicové 
služby.  „Jsem potěšen, že významní členové čechokanadské komunity 
v Kanadě podporují smysluplné charitativní projekty v České republice, 
včetně projektů, jež pomáhají romské mládeži ze sociálně znevýhod-
něného prostředí.“ – Otto Jelinek, velvyslanec Kanady v ČR.

Pan Karel Velan má kořeny v Čechách a je velkým přítelem Výboru 
dobré vůle. Rotary Club of Montréal, který pomáhá v šíření rotarián-
ských ideálů v oblasti Montréalu, Québecu, Ontariu a státě New York, 
uděluje od roku 1981 ocenění A. K.Velan Award rotariánovi, který se 
významně angažuje na poli charity. Rotary Club Prague International 
byl založen v červnu 1997 jako anglicky mluvící klub a patří k největ-
ším klubům v Praze, ale i v celém Distriktu. Spolupráce obou Rotary 
klubů započala v říjnu 2014 při řešení převodu významného daru na 
charitativní projekty Výboru dobré vůle. RC Montréal jen potřeboval, 
aby mu místní klub stvrdil, že finanční prostředky z tohoto velkorysého 
daru budou vynaloženy výhradně na určené charitativní projekty. 

SV

Setkání S novým 
velvySlancem 

Spojených Států

DaR pRo výboR 
DobRé vůle – naDaci 

olgy havlové

���� & ����: Mgr. Svatopluk Jedlička����: Linda Štucbartová ����: Michael Vlček

R C  P R A G U E  I N T E R N A T I O N A L

Pražské Rotary kluby zahájily svoji činnost v novém 

kalendářním roce společným setkáním 

s velvyslancem USA andrewem Schapirem.

Mezi RC Montréal, RC Prague International a Výborem 

dobré vůle – nadací Olgy Havlové bylo podepsáno 

třístranné Memorandum o porozumění a spolupráci.

Velvyslanec andrew schapiro 
při svém vystoupení zmínil 

problematiku konfliktů mezi 
národy, otázku terorismu 
a neopomenul ani oblast 

ekonomiky
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����: Dick Bliek

D V D  P R O  S T Ř E D N Í  Š K O LY  a  U N I V E R Z I T Y

Není snadné najít lidi, kteří přežili německý koncentrační tábor 
a mohou i dnes vyprávět o svých děsivých zkušenostech. Druhá 
světová válka skončila před sedmdesáti lety a většina z těch, kteří 

nezemřeli v hrozném holocaustu, jsou již z důvodu vysokého věku po 
smrti. Je ovšem velmi důležité, aby se tyto šokující zkušenosti šířily 
mladým lidem, aby se zabránilo opakování historie a milióny obětí 

nebyly zapomenuty.
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             edním z přeživších koncentračního tábora je pan Luděk Eliáš 
(91 let), který je čestným členem Rotary klubu Ostrava International. 
Luděk navštívil za posledních dvacet let většinu středních škol v Morav-
skoslezském regionu, aby se podělil o hrůzné zážitky mnoha žen, mužů 
a dětí v Osvětimi. Pan Eliáš je jedním z posledních žijících herců TOR 
(Terezínské divadlo) a rozhodně není člověk, který by hledal obdiv nebo 
by se chtěl zviditelnit. Motivací Luďka Eliáše je informovat mladé lidi 
a podnítit je, aby začali přemýšlet o tom, co se za 2. světové války stalo, 
a mohli se tak v budoucnosti stát obránci světové svobody.

Luděk Eliáš navíc také chápe, že je na této planetě pouze na omezenou 
dobu a že nastane čas, kdy nebude moci pokračovat se svým posláním 
a navštěvovat školy. Proto představil myšlenku vytvořit DVD týkající se 
jeho samotného a dalších dvou přeživších. Díky tomuto DVD bude zajiš-
těno, že minulost nebude zapomenuta a zpráva bude předávána dále.

DVD „Holocaust v Čechách se nesmí zapomenout“ vzniklo také díky 
finanční podpoře Moravskoslezského kraje a za podpory Českého svazu 
bojovníků za svobodu v Ostravě. Záznam je určen primárně pro střední 
školy a univerzity. Film, jejž zrežírovala Monika Horsáková a Klára Řez-
níčková, představuje životy tří svědků: Věry andrysíkové, Luďka Eliáše 
a Michaela Salomonoviče, kteří přežili genocidu Židů za 2. světové války. 
Jedná se o 45minutové impozantní vyprávění tří přeživších, jejich kaž-
dodenní život v hrůzných táborech, utrpení lidí, kterému museli být 
svědky, včetně sledování krutých likvidací rodin, přátel a spoluvězňů.

Rotary klub Ostrava International je přesvědčen o tom, že DVD o holo-
caustu musí být šířeno mezi školami a univerzitami tak, aby se stalo součás-
tí vdělávacího programu pro učitele dějepisu. Tento unikátní dokument 
pomůže pedagogům předat zprávu a díky němu mohou studenti lépe po-
chopit, jaký dopad měla tato doba. Doc. PhDr. Jaroslav Pavlíček, CSc., z Ost-
ravské univerzity a člen Rotary klubu Ostrava International napsal memo-
randum pro podporu učitelů, které vysvětluje, jak začlenit video do výuky.

Rotary klub Ostrava International by chtěl tímto požádat všechny 
kluby v distriktu 2240 o aktivní spolupráci při šíření DVD do škol a uni-
verzit. Za poměrně nízkou částku (70 Kč/ks) je možné DVD zakoupit 
a společně s manuálem doc. Pavlíčka je nabídnout středním školám 
a univerzitám. DVD v čekém jazyce nabízíme v balíčku po 10 kusech, 
každé DVD je v plastovém obalu a obsahuje manuál pro učitele. Jedno 
balení může váš klub nabídnout deseti školám a DVD doplnit o dopo-
ručující dopis prezidenta klubu. 

Za pár dní obdrží všechny kluby z distriktu 2240 e-mail s objednáv-
kovým formulářem. Prosíme vás, abyste vyplnili formuláře, objednali 
libovolný počet balení a pomohli nám šířit DVD do všech škol. Velmi si 
vážíme vaší podpory.
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Dobrou chuť 
a Dobré trávení 

v roce 2015

����: Vojta Havránek

...přeji všem účastníkům gourmet fellowshipu a jejich jménem i všem 

rotariánským kamarádům a kolegům a čtenářům Rotary Good News.

obrá chuť, chuť k jídlu, 
zájem o nové a inspira
tivní chutě a radost ze 
vzájemné společnosti, to 

nás v Gourmet Fellowship spojuje 
a doufám, že v tomto roce přiví
táme řadu dalších účastníků našich 
akcí a že se myšlenka protáhne do 
dalších klubů. Z mého pohledu 
máme za sebou v oblasti fellow
shipu úspěšný rok. Databáze 
zájemců o naše akce má již 70 
jmen (a další rád do databáze při
dám) a do pořádání akcí se zapojila 
většina klubů z Prahy a okolí. RC 
Praha Staré Město uspořádal akci 
v pivovaru Kozel a přilehlé restau
raci a dříve také ochutnávku 
whisky, RC Beroun nás pozval do 
vyhlášené restaurace s jedním 
z nejlepších hamburgerů v ČR, do 
Blackdog Bar&Grill. Na konci roku 
se zapojil RC Prague International 
a připravil sympatický večer 
v indické restauraci Curry House. 
Z mateřského klubu Praha City 
musím vypíchnout akci v rakouské restauraci Kočár z Vídně, kte
rou uspořádala kolegyně Magda, a návštěvu vietnamského „měs
tečka“ SAPA, kterou zajišťoval Ota. A další Rotary klub Praha chystá 
na začátek února (zřejmě 2. 2.) návštěvu vyhlášené veganské 
restaurace Loving Hut a Praha Ekumena někdy potom malé vno
ření do židovské kuchyně.

 V loňském kalendářním roce se nám i podařilo rozšířit myšlenku 
za hranici Prahy a okolí, a to ochutnávkou vín, kterou jsme uspořá
dali v rámci distriktní konference. Každý z cca dvaceti účastníků 
přinesl svoje oblíbené víno ve dvou lahvích a vzájemně jsme si ho 
ochutnávali. Víno, které zůstalo, se druhý den vydražilo a použilo na 

organizaci dalších zajímavých 
ochutnávek a podporu konference. 
A právě šíření myšlenky je jedním 
z cílů pro tento rok. Rád bych, aby 
se do fellowshipu zapojily další 
pražské kluby, a tajně doufám, že 
se to povede u všech. Myslím si, že 
myšlenka Gourmet Fellowshipu je 
zajímavá pro všechna města, kde 
působí více klubů. Asi na večeři 
nepřijede příliš členů z jiných 
měst, ale může to být příjemná pří
ležitost, jak spojit byť jen dva kluby 
z daného města na společné akci. 
Druhým cílem Gourmet Fellow
shipu je posílit tu první část, tedy 
gourmet. Většina akcí se dosud 
konala v dobrých restauracích za 
přijatelných cenových podmínek, 
aby se sešlo co nejvíce zájemců 
o společnou večeři. Rád bych ale 
uspořádal alespoň jednu akci ve 
skvělé restauraci, kde to bude 
o více penězích, ale i o chuťovém 
zážitku. Mám několik adeptů, např. 
Michelinské hvězdy nebo i většinu 

Bib Gourmand restaurací, ale třeba i objev z poslední doby – restau
raci Kalina. Asi brzy vyhlásím nějaké hlasování a také uvidíme, kde 
přeci jen půjde domluvit nějaké rozumné podmínky.

 Už se jen těším na další rok společného ochutnávání, povídání 
a „vysedávání po hospodách“. Ať se daří a ať chutná v roce 2015!

D

G O U R M E T  F E L L O W S H I P

S nápady a zájmem o přidání 
do databáze pište na: 

havranek@titbit.cz
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Více fotografií z uveřejněných 
akcí najdete v elektronické 

verzi časopisu na 

www.rotarygoodnews.cz

T ohoročný koncert sa uskutočnil 28. no-
vembra 2014 v Dome umenia Fatra a už 
tradične bol úplne vypredaný. Je obdivu-

hodné, že niekoľko členov RC dokáže získať 
na takúto benefičnú akciu vyše 400 návštevní-
kov. Koncertu sa zúčastnili aj predstavitelia 
krajskej samosprávy a mesta Žiliny, rotariáni 
z Martina, zahraniční študenti a predstavitelia 
organizácií, ktoré spolupracujú s RC Žilina.

Samotný koncert bol nádherným kultúr-
nym zážitkom. Na úvod prezident klubu Boris 
Schubert privítal hostí, poďakoval sponzorom 

a zoznámil účastníkov koncertu s benefičný-
mi podujatiami Rotary klubu. Potom Štátny 
komorný orchester predviedol nádherné 
skladby klasikov W. A. Mozarta, J. Masseneta,  
B. Smetanu a aj populárne skladby J. Offenba-
cha, J. Straussa, F. Lehára a ďalších. Koncert 
obohatila svojím vystúpením vynikajúca so-
pranistka Dominika Doniga.

����: Karol Herian, RC Žilina

D okonce jsme byli správ-
kyní vánočních trhů 
paní Peichlovou ubez-

pečeni, že jsme se již stali neod-
myslitelnou součástí telčských 
vánočních trhů. Odpovídá tomu 
i finanční výtěžek. Do naší 
pokladny přibylo 7000 Kč, urče-
ných na naše humanitární pro-
jekty. Velké díky patří Marušce, 
Vaškovi, Otovi, Rosťovi a Mar-
kovi, kteří v několika vrstvách 
oblečení neztráceli svůj šarm 
a humor, a Kovářovým za jejich 
již tradiční pochoutky.

 
����: Heda Tománková

R C  T e lč

Vánoční punč

K L U B O V é

zprávy

R C  Ž i l i n a

Desiaty benefičný koncert
Jedným z najviac populárnych podujatí žilinských rotariánov, ktoré sleduje 
aj široká verejnosť, je usporiadanie Benefičného koncertu spolu so Štátnym 
komorným orchestrom v Žiline. Tento koncert slávil  v tomto roku už svoje 
10. výročie. Benefícia priniesla 2700 eur, ktoré budú použité na projekty klubu. 

Vánoční punč 28. listopadu 
v Telči proběhl v radostné 
a povznesené náladě.
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n ávštěvníci tak mohli 
v období 8.–23. pro-
since zakoupit ve 

stánku před libereckou radnicí 
vynikající Vánoční svařák, kera-
mické výrobky z chráněné dílny 
Mozaika libereckého Kolosea 
a zároveň se v roli prodávajících 

setkat s významnými osob-
nostmi z podnikatelského, spole-
čenského i odborného dění 
našeho regionu. Liberecké Kolo-
seum si velmi váží právě dlouho-
dobé podpory od Rotary klubu. 
„S Rotary klubem Liberec-Jablo-
nec spolupracujeme již třetím 

rokem a jsme velice potěšeni,  
že i letos se společně s vámi 
setkáme na Vánočních trzích,“ 
řekla provozně-technická ředi-
telka Simona Svobodová. „Od 
roku 2012, odkdy spolupracu-
jeme, nás Rotary klub podpořil 
finančními prostředky ve výši již 
360 tisíc Kč, které jsme použili 
na vybavení chráněné dílny Gas-
tro – např. na mycí centrum, 
pece nebo kotel,“ dodala Svobo-
dová. „Věříme, že i letos budeme 
moci pořídit nové vybavení 
kuchyně, protože je největší díl-
nou, kterou v Koloseu v sou-
časné době máme. Zaměstná-
váme zde převážně lidi se 
zdravotním postižením na chrá-
něných pracovních místech,“ 
vysvětluje Simona Svobodová. 

����: Martin Šubert

RC liberec-Jablonec se již 
třetím rokem daří spojit 
příjemné s užitečným 
v charitativní akci – prodeji 
svařáku na Vánočních trzích 
v liberci.

R C  l i b e R e C

Vánoční svařák

O letošním adventu spojili své 
síly členové a členky obou 
ostravských Rotary klubů 
– RC Ostrava a RC Ostrava 
international – při tradiční 
rotariánské aktivitě – prodeji 
vánočního punče.

T radiční je léty prověřený 
recept na přípravu punče 
od našich rotariánských 

přátel z RC Opava, ale taktéž 
i ochotné zasílání propagačních 
podkladů, letáků, brožurek, jakož 

i starších čísel časopisu Rotary 
Good News (Sváťo, děkujeme Ti 
mnohokráte), které zájemcům 
o problematiku Rotary ochotně 
představujeme a tím přibližu-
jeme v pohodové atmosféře 
široké veřejnosti naše aktivity 
klubové, distriktní, celosvě-
tové.  To netradiční na této akci 
je fakt, že rukou společnou 
a nerozdílnou se členové obou 
klubů střídají ve společných smí-
šených „směnách“ pod jednou 
střechou stánku č. 40 na Masary-
kově náměstí v Ostravě. A aby 

toho nebylo málo, tak kolektivní 
rozhodnutí obou klubů padlo na 
prodej punče nikoliv pouze 
o víkendech, ale po celou dobu 
trvání letošních adventních 
„Vánočních trhů“ v samotném 
centru Ostravy, tj. od 30. 11. do 
22. 12. 2014. Máme za sebou 
první celý týden, služby jsou per-
sonálně vzorně pokryty, příprava 
prodávajících je stylová, nadšení 
obrovské, stovky děkovných 
dopisů... Obrovské poděkování 
patří našemu členu Pavlovi Ben-
dovi (RC OVA INTL), který na 

sebe a své zaměstnance vzal pří-
pravu letošního punče v obou 
verzích (alko x light), včetně 
jejich dopravy do stánku a pravi-
delné obnovování včetně všech 
potřebných a souvisejících suro-
vin a materiálu.  Dosažený výtě-
žek bude rozdělen na polovinu 
a předán zástupci obou našich 
klubů těmto dvěma subjektům: 
a) Občanské sdružení Bílá holu-
bice z Moravské Ostravy a Pří-
vozu, b) TyfloCentrum Ostrava, 
o.p.s. – poskytovatel sociálních 
služeb pro občany se zrakovým 
postižením.  Symbolicky na dru-
hou neděli adventní náš stánek 
navštívil i biskup Ostravsko-opav-
ské diecéze Mons. František-Vác-
lav Lobkovic, který nejen kvalitu 
vánočního punče, ale i smysl 
jeho prodeje v podání rotariánů 
vysoce ocenil. Na snímku s bis-
kupem je smíšená prezidentsko/
sekretářská směna: Dick R. Bliek, 
Ivo Franc, Jan Ženatý a autor 
tohoto příspěvku. 
����: Josef Melecký, Secretary 

2014/2015, RC Ostrava 

International 

R C  O s T R aVa 
i n T e R n aT i O n a l

Tradiční 
rotariánská
aktivita
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Říct „díky“ vypadá jako ta 
nejjednodušší věc na světě. 
Poprosit a poděkovat se učíme 
dříve, než začneme mluvit.

V ětšina z nás děkovat umí 
a také běžně děkuje. Jsou 
ale momenty, kdy ačkoliv 

chceme poděkovat, nemůžeme 

najít ta správná slova, a než se 
nám to podaří, je na díky pozdě. 
Nebo nás někdy zastaví ostych, 
a když ho překonáme, opět se 
nám může zdát, že je pozdě. 
A jsou věci, za které neděku-
jeme, protože je považujeme za 
tak samozřejmé, že nás ani nena-
padne, abychom za to děkovali. 
Rotary klub Poděbrady v loň-

ském roce uspořádal městské 
kolo ceny Ď, projekt, který pro-
bíhá každoročně od roku 2001. 
Začíná ve městech, pokračuje 
v krajích a vrcholí poděkováním 
v Národním divadle v Praze. 
K letošnímu městskému děko-
vání se k RC Poděbrady připojil 
také RC Znojmo, RC Most, RC 
Beroun a RC Olomouc.

Už druhý rok na Vianočných 
trhoch v Žiline pútal 
pozornosť stánok, kde sa 
predávala horúca čokoláda 
na podporu boja proti 
detskej obrne. 

R otariáni s manžel-
kami takto vyzbierali 
dvetisíc eur. Táto 

čiastka bude použitá na celo-
svetový projekt Polio, na 
nákup približne milión 250 
tisíc očkovacích dávok. Toto 
úsilie podporuje tiež nadácia 
Billa a Melindy Gatesovcov, 
ktorá spolu s Rotary Interna-
tional prisľúbila, že do roku 
2018 prispeje dvojnásobkom 
toho, čo členovia Rotary klu-
bov (až do čiastky 35 milió-
nov dolárov vložených 
Rotary). Vďaka žilinskej 
čokoláde by sa takto zakú-
pilo 3,75 milióna vakcín.

����: Martin Barčík

P řed třemi lety jsme se 
poprvé rozhodli účastnit 
se vlastním rotariánským 

stánkem této charitativní akce 
a napadlo nás, že návštěvníci 
bazaru v chladném počasí uví-
tají něco k zahřátí. Je pravda, že 
záměr vydražit nějakou tu malič-
kost, nebo třeba i dres známého 
sportovce, u srdce zahřeje 
s vědomím, že dobročinnost 
jaksi k předvánočnímu času 
patří. Stejně tak je ale pravda, že 
onomu zahřátí mohou dopo-

moci i punč, svařené víno nebo 
pečené kaštany. A to právě čle-
nové našeho klubu, s čepicemi 
a zástěrami se znakem Rotary, 
v našem stánku nabízeli. Rozumí 
se samo sebou, že od výtěžku 
jsme neodečetli náklady na 
pořízení těch dobrot, a tak se 
sumička, určená opět těm nej-
potřebnějším, pěkně zakulatila.

����: Vladimír Růžička

V předvánočním adventním 
čase pořádá město Klatovy už 
tradičně dobročinný bazar. 

R C  P O D Ě b R a D Y

Cena Ď 
s Rotary 
podruhé

R C  Ž i l i n a

Čokoládou 
proti obrne

R C  K l aT O V Y

Tradiční bazar
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M yšlienka sa zrodila 
počas otvorenia 
podobného ihriska 

v známom turistickom stredisku 
Betliar, kde bol prítomný aj pri-
mátor mesta Rožňava Pavol Bur-
diga, ktorý prejavil záujem vytvo-
riť niečo podobné aj v okresnom 
meste. Autori betliarskeho rieše-
nia súhlasili s vypracovaním 
konkrétneho projektu aj pre 

Rožňavu. Priestor pre realizáciu 
bol po dlhších úvahách schvá-
lený mestským zastupiteľstvom 
v areáli nádvoria „starej“ rad-
nice. Samotné, veľmi náročné 
práce zabezpečovali RC a mesto 
Rožňava. Išlo o výber, dopravu, 
umelecké spracovanie a pevné 
osadenie mohutných kmeňov, 
ktoré vytvárajú netradičné pro-
stredie. Na doladenie, úpravu 

a konzerváciu boli organizo-
vané brigády. O celkový výsle-
dok sa staral vtedajší prezident 
RC Rudolf Pažitka starší, inven-
ciu a umelecký vklad poskytol 
Rudolf Pažitka mladší. Na 
zdarné dokončenie celej akcie 
prispeli viacerí členovia RC 
klubu materiálne aj finančne 
a oficiálne bolo finančné zabez-
pečenie kryté z „benefitu“ 

V priebehu jedného roka 
rotariáni v Rožňave zrealizovali 
už druhý projekt výstavby 
netradičného, umelecky 
riešeného areálu pre detské hry 
výhradne z prírodných 
materiálov. 

R C  R O Ž ň aVa

Oddychová 
zóna

Koncert sa konal 15. decembra 
2014 v čase aj mieste pravidel-
ných zasadnutí klubu v priesto-
roch hotela národný dom.

V ýber skladieb a ich majs-
trovské predvedenie 
Brillant orchestrom Mgr. 

Milana Olšiaka, PhD., vyvolalo 
u účastníkov koncertu vďačnú 
odozvu, nadšený aplauz, uviedlo 

rotariánov do správnej predsvia-
točnej atmosféry. Pamätníci 
vedia a ostatným pripomeniem, 
že prvé dva benefičné koncerty 
sme organizovali vo veľkom 
štýle v divadelnej sále Štátnej 
opery, vystriedali sme skoro 
všetky bystrické chrámy i staro-
bylú radnicu a vrátili sme sa na 
našu „domovskú“ pôdu histo-
rického hotela Národný dom, 
kde sme začínali činnosť novo-

založeného Rotary klubu (1990), 
lebo vieme, že koncerty neslú-
žia iba na podporu iných, ale  
aj na vnútorné obohatenie. 
Výťažky sme použili na pod-
poru Únie stomikov, Únie nevi-
diacich a slabozrakých Sloven-
ska, na podporu talentovaných 
študentov-hudobníkov a spevá-
kov Základnej umeleckej školy, 
Konzervatória Jána Levoslava 
Bellu a akadémie umení v Ban-

skej Bystrici. Koncertov bolo 
doteraz dvanásť. Naše stretnutie 
obohatila degustačná ponuka 
originálnych vín zo Šintavy. Celé 
podujatie príležitostným poetic-
kým slovom doplnila dvojica 
poslucháčov Akadémie umení, 
bakalári Natália Vaňová a Tomáš 
Krištof. Všetkým organizátorom, 
aktívne účinkujúcim, personálu 
hotela a dobrodincom vyslovuje 
svoje poďakovanie prezident 
RC Banská Bystrica Ladislav 
Radoš. Pokračujeme vo sviatoč-
nom duchu najstarším sloga-
nom sveta, ktorý najmä svojou 
druhou polovicou zodpovedá 
jednej zo základných myšlienok 
Rotary hnutia „Sláva Bohu na 
výsostiach a na Zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle!“

����: doc. MVDr. Ing. Norbert 

Beňuška, PhD., Správca RC Banská 

Bystrica

benefičného plesu a z príspev - 
ku dištriktu na projekt. Spoloč-
ným úsilím sa podarilo dokon-
čiť dielo, ktoré bude dlhodobo 
slúžiť obyvateľom a detičkám 
priamo v centre mesta. Na sláv-
nostnom zahájení sa zúčastnili 
deti z viacerých škôl, oficiálni 
predstavitelia. Príhovor mal pri-
mátor mesta Rožňava pavol Bur-
diga, „otec“ projektu Rudolf 
Pažitka st. a aktuálna prezidentka 
RC klubu Eva Rodotzyová. Prí-
tomní obyvatelia, ale hlavne 
zainteresovaní rotariáni odchád-
zali s pocitom, že sa zase poda-
rila dobrá vec, ktorá bude slúžiť 
verejnosti, hlavne detičkám.

����: Jaroslav Bolfík

����: Gabriel Vjeszt

R C  b a n s K á  bYs T R i C a

Predvianočný 
benefičný 
koncert
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V sobotu 10. ledna se konal 
už 23. charitativní ples Rotary 
klubu Znojmo.

Jako již tradičně, i tento rok 
otevřel kulturní dění v předvá-
noční Třebíči dobročinný kon-
cert Rotary spojený s draž bou 
uměleckých děl především 
regionálních umělců, kteří svá 
díla tradičně věnují zcela 
zdarma. 

s radostí jsme na něm při-
vítali jak rotariánské přá-
tele z klubů v Třebíči, 

Valtice-Břeclav, Geras/Waldvier-
tel a Eichstätt-Altmühltal, tak 
celou řadu našich dalších přátel 
a podporovatelů. Více než 
stovka hostů se dobře bavila – 
ať už předtančením, které obsta-
raly děti z dětského domova 
a ze Základní, mateřské a prak-
tické školy, které RC Znojmo 

podporuje při účasti na taneč-
ních táborech, nebo skvělým 
vystoupením Ilony Csákové, 
která tímto způsobem zdarma 
podpořila projekt klubu. Pro-
středky, které se organizací 
plesu a bohaté tomboly poda-
řilo získat, budou použity na 
nákup speciálních pomůcek 
pro hendikepované děti z Dět-
ského centra Znojmo. Bez skvě-
lých hostů, sponzorů a přispě-

vatelů by se to nepodařilo 
– děkujeme vám. Děkujeme 
také přátelům dětí z dětského 
domova Lence Valterové 
a Josefu Ráčkovi, kteří se spolu 
se svými spolupracovníky ujali 
prodeje losů a organizace ple-
sové soutěže o ceny. 

����: Vojta Jaroš

T entokrát byla v úterý  
2. prosince dějištěm 
Zadní synagoga. Letošní 

benefiční večer byl již v pořadí 
jubilejní, dvacátý. Program byl 
opět velmi zajímavý. Vystoupil 
Cordial String Quartet, zahráli 
Adam Caha, Jakub Lojda, Anna 
Bobková a Eva Tučková. Za svůj 
vynikající výkon sklidili účinku-
jící bouřlivý aplaus stovky pří-

tomných posluchačů. Sympatic-
kým počinem členů kvarteta 
byl dar k výtěžku z benefičního 
večera. Umělci věnovali výnos 
z prodeje svých CD, který byl  
4 tisíce korun. Ve druhé polo-
vině večera proběhla dražba. 
Licitátorem byl poprvé Jaromír 
Barák a svého úkolu se zhostil 
nadmíru dobře. Dražilo se více 
než třicet obrazů, archivní vína 

a výrobky klientů Dětského 
rehabilitačního stacionáře pro 
mentálně a tělesně postižené 
děti a mládež v Třebíči na Druž-
stevní ulici. Stacionáři loni 
Rotary klub přispěl na financo-
vání realizace dětského rehabili-
tačního hřiště, letošní výtěžek 
půjde na nákup optického 
lékařského přístroje pro oční 
školu třebíčské nemocnice. 
Večer byl úspěšný nejen po 
stránce kulturní, ale i finan ční. 
Výnos dražby činil 52 tisíc 
korun, dary přítomných pak 
dalších 25 tisíc. Díky patří ředi-
telce Městského kulturního 
střediska Jaromíře Hanáčkové, 
která slíbila odpustit nájemné. 
Po odečtení nákladů, kde hlavní 
položkou je rámování obrazů, je 
odhadovaný čistý výnos akce 
zhruba 50 tisíc korun.

����: Jaroslav Šmarda, 

prezident RC Třebíč

R C  T Ř e b í č

Benefiční večer 
Rotary klubu 
Třebíč byl opět 
úspěšný 

R C  Z n O J M O

Ve Znojmě se 
tančilo dlouho 
do noci! 
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V sobotu 8. 11. 2014 sa konala 
vo Zvolene v Galérii na Tehelnej 
13. aukcia výtvarných diel.

K olekcia 98 hodnotných 
a zaujímavých obrazov 
a fotografií od renomo-

vaných umelcov prilákala mno-
hých návštevníkov. Zberatelia 
prišli so zámerom obohatiť 
svoju kolekciu, ale aj obdivova-
telia výtvarného umenia, ktorí 
využili príležitosť pokochať sa 

pestrou zbierkou výtvarných 
diel, aká sa kedykoľvek nevy-
skytne. Na aukcii mohli vidieť 
klasické diela slovenských 
a maďarských autorov 19. a 20. 
storočia, ako aj súčasných slo-
venských aj ukrajinských výtvar-
níkov. Realistické krajinky, záti-
šia, figurálne kompozície sa 
striedali s abstraktnými. Zastú-
pené boli rôzne výtvarné tech-
niky – od olejomalieb, akvarelov, 
pastelov, cez grafiku, keramiku 
po artprotis. Pravidelní účast-

níci aukcií dostali vopred mailo-
vou formou zoznam dražených 
diel s ich fotografiami. Aukciu 
otvoril a návštevníkov privítal 
súčasný prezident Rotary klubu 
Zvolen, pán Roman Macák. Prí-
tomných pozdravil bývalý 
guvernér pán Tomáš Lang, ktorý 
sa opakovane zúčastnil na akci-
ach, organizovaných zvolen-
ským klubom. Výťažok 2918 Eur 
z tohto podujatia je určený na 
podporu hendikepovaných detí. 
Príjemnú atmosféru popoludnia 

dotvorila zvolenská kapela 
Swing Band Diana. Aukcia 
Rotary klubu je každoročnou 
tradíciou skorého predvianoč-
ného obdobia. Jeden z hlavných 
organizátorov pán Jozef Kle-
ment vyzdvihol jej hlavnú myšli-
enku – podporiť tých, ktorí sú 
na to odkázaní. Ocenil gesto 
niektorých súčasných autorov, 
ktorí venovali do aukcie svoje 
diela na tento účel. Poďakoval 
návštevníkom, ktorí pochopili 
filozofiu tohto podujatia a napl-
nili ju kúpou výtvarného diela. 
Zároveň tak urobili radosť sebe, 
svojim blízkym. Poďakoval všet-
kým prítomným za návštevu 
aukcie, uistil ich v zámere 
Rotary klubu Zvolen pokračo-
vať v tejto tradícii a pozval na 
14. aukciu výtvarných diel, 
ktorá bude 7. 11. 2015. 

����: Jozef Klement

R C  Z V O l e n

Aukcia 
výtvarných diel

J sem velmi rád, že vánoční 
punč je v Galerii Vaňkovka 
již pravidelnou událostí. 

Letošní ročník bude jubilejní, 
desátý,“ říká Martin Kondrát, 
ředitel Galerie Vaňkovka. Akce 
se uskuteční poslední víkend 
před Vánocemi a letos bude 
možné zakoupit kromě punče 

i autorské reprodukce ilustrací 
pro děti i dospělé s podpisem 
jejich autorů, členů občanského 
sdružení Klub ilustrátorů dětské 
knihy, letošního partnera chari-
tativní akce. Za devět let se 
podařilo RC Brno City shromáž-
dit více než 650 000 korun, 
které byly věnovány na kon-

krétní projekty sdružení Debra, 
Práh, Klokánek (Fond ohrože-
ných dětí), Diakonie Brumovice, 
Dům seniorů v Brně-Bystrci, 
Zayedesa (Zanzibar).

����: Věra Staňková

Poslední letošní akcí a čtvrtou 
aktivitou pro autistickou 
školku byl prodej charitativ-
ního vánočního punče 19. až 
21. prosince. 

R C  b R n O

Vánoční punč
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STAVBA ZAHRADA INTERIÉRwww.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU 

objednávejte na tel. čísle

+420 840 306 090 

nebo e-mailem:

Mujdum@predplatne.cz 
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ČASOPISna českém trhu,který nabízítak širokou inspiraci tou nejkvalitnější architekturourodinných domů.

VYDÁVÁ BUSINESS MEDIA CZ, s. r. o.
Nádražní 32, 150 00 Praha 5
tel.: 225 351 103
e-mail: md@bmczech.cz
www.bmczech .cz

PRESTIŽNÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ 
V RODINNÝCH DOMECH

Přináší množství návštěv 
a fotografií zajímavých 
domů, zahraniční inspiraci, 
cenné rady ohledně stavby 
domu, zařizování interiérů, 
tvorby a údržby zahrad.

Nechybí srozumitelný 
a praktický právní servis 
a informace o moderních 
technologiích, které šetří 
peníze za provoz domu.
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