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Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv  
do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají.  
Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi.
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Zažíváme něco, o čem jsme si mysleli, že se odehrává jen na filmovém plátně. Čelíme 
mimořádným omezením profesního, společenského a mnohde rodinného života. Věci 
a události, jejich význam a důležitost procházejí pojednou výraznou změnou. Měníme se 
s nimi také my.

To, co ještě před měsícem bylo samozřejmé a kolikrát „otravující“, je pro tuto chvíli nedo-
stižitelnou metou. Ale zase přijde čas, kdy to opět bude všední. Tedy, připustíme-li to. Není 
od věci začít si trvale vážit přírody, čerstvého vzduchu – všimli jste si, jak krásně teď voní?

Mám pocit, že tlak událostí nás dělá lepšími. Včera cestou do Stromovky jsem nahlédl 
do výlohy zavřeného obchodu. Vevnitř kdosi něco upravoval, pohlédl na mě a věnoval mi 
přes sklo pozdrav a široký úsměv. Udělalo mi to radost!

Uvědomujeme si, jak je dobré být se svými nejbližšími, povídat si s nimi, být v pravidel-
ném kontaktu, vážit si společného času. Více volna mě vrátilo k mému domácímu koníč-
ku, už pár let odloženému. Večer jsem otevřeným oknem zaslechl z venku hudbu a zpěv, 
kterým někdo chtěl potěšit druhé.

Slyšel jsem taky večerní potlesk, patřil nejen zdravotníkům nebo hasičům, patří úplně 
každé profesi, každému, kdo dělá něco pro druhé.

Rotary a Rotaract kluby ani teď, kdy se nemůžeme setkávat (a víc jak jindy vnímáme tu 
ohromnou příležitost, že se zase budeme scházet ve svých klubech), nezůstávají bez aktivi-
ty, jakkoliv má kvůli okolnostem specifickou podobu. Třeba sbírky na nákup ochranných 
pomůcek; jindy zas využitím obchodních i osobních kontaktů přispívají k jejich pořízení 
a dovozu.

Běh věcí mi připomenul, s čím vším se museli vyrovnávat naši dědové a rodiče během 
roků historie, s jakou statečností a odhodláním vzdorovali daleko nebezpečnějším situacím. 
Jsme povinni chovat se stejně – a vědomi si své důstojnosti – konat s nejlepšími úmysly.

ILJA CHOCHOLOUŠ

Guvernér 2019/20

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

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

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

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

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

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

 

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

Tlak událostí 
nás dělá lepšími
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Dopisy prezidenta RI

Drazí rotariánští 
přátelé a členové 
naší rodiny Rotary

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

MARK DANIEL MALONEY

Prezident Rotary International

BŘEZEN Březen je měsíc, v němž oslavujeme Rotaract. Dluž-
no říci, že tento rok byl pro naše mladé partnery ve službě 
opravdu významný. Loni na jaře legislativní sněm zahrnul 
Rotaract do naší ústavy: Rotary International je nyní svazem 
jak Rotary, tak Rotaract klubů. V říjnu rozhodla rada ředite-
lů RI o zrušení věkového omezení pro členství v Rotaract 
klubech a zároveň přijala další opatření směřující k odstra-
nění překážek, které Rotaract omezovaly v růstu. Když říkám 
růst Rotary, mám na mysli více cest, které k tomu směřují. 
Musíme zvětšovat své úsilí v poskytování služby a pomoci 
a zvyšovat pozitivní dopady našich projektů. Nicméně nej-
důležitější stále je, abychom rostli co do počtu členů, neboť 
jen tak můžeme společně dokázat více. Rotaract kluby tuto 
možnost nabízejí. Jednak jsou jakýmsi přechodem k členství 
v Rotary klubech, hlavně ale členové Rotaractu dobře rozu-
mějí tomu, čím mohou být přitažliví i pro své vrstevníky.

Dosavadní snahy nám už nadále nebudou moc platné. Mu-
síme se zabývat základními příčinami úbytku členů v mnoha 
částech světa: zapojování se členů do činnosti klubů zdaleka 
není takové, jaké by mělo být, a také naše věková skladba 
trvale stárne. Už přece víme, co brání rozvoji angažovaného 
a rozmanitého členství. Nastal čas podle toho jednat: vytvářet 
nové modely členství, otevírat nové cesty ke vstupu do klubů, 
zakládat nové Rotary a Rotaract kluby tam, kde ty stávající 
již nezvládají současné potřeby. Nové klubové modely jsou 
příležitostí k propojování nejrůznějších skupin jednotlivců – 
zejména takových, kteří se nemohou nebo nechtějí přidat 
k našim tradičním klubům. Nové modely klubů se již po ur-

čitou dobu objevují, ale teď je na distriktních guvernérech, 
aby mohly reálně vznikat. V lednu t. r. se naši nastupující 
distriktní guvernéři na mezinárodním shromáždění v San 
Diegu zúčastnili cvičení, nazvaného „Vytvořte váš vlastní mo-
del klubu“. Určitě to byla skvělá zkušenost, která jim umož-
nila vytvořit si správnou představu o tom, jaká práce je čeká. 

Nakonec to bude záležet především na členech Rotaract 
klubů a na mladších členech Rotary klubů, jaké nové modely 
klubů vzniknou a zda budou co nejlépe sloužit nastupujícím 
generacím. 

DUBEN Duben je pro Rotary měsícem, kdy je pozornost zamě-
řena na zdraví matek a dětí. Když přemýšlíme o tom, jak po-
moci, můžeme se inspirovat kluby podobnými nigerijskému 
Rotaract klubu Calabar South – CB. Ten se spojil s Rotaract 
klubem Canaan City (CB) ke spolupráci na programu zaměře-
ném na vzdělávání matek v osvědčených postupech ochrany 
před dětskou úmrtností a v propagaci způsobů poporodní péče 
o sebe a jejich děti. V Bangladéši zase RC Dhaka North posky-
tuje zdarma možnost operací a zajištění léků pro těhotné ženy, 
které si nemohou dovolit úhradu nákladů na hospitalizaci 
spojenou s porodem. Doporučuji vám a vašemu klubu nahléd-
nout na stránku ideas.rotary.org, kde jsou příklady podobných 
projektů, jimiž pomáháme zachraňovat matky a děti.

Po celé uplynulé desetiletí jsme byli svědky toho, jak jsou 
miliony lidí zbavovány svých domovů kvůli válečným kon-
fliktům, chudobě a přírodním pohromám. Rotary přece ne-
může zůstat lhostejné tváří v tvář globální uprchlické krizi! 

V listopadu minulého roku, během Dne Rotary na ústředí 
OSN, jsme udělili jedno ocenění Rotary Peace Fellow a 5 ro-
tariánů bylo vyznamenáno za aktivní pomoc komunitám 
uprchlíků. Jedním z nich byla Ilge Karancak-Splane z kaliforn-
ského RCl Monterey Cannery Row. Poté, co navštívila několik 
stanových táborů v Turecku, ujala se projektu Rotary, v jehož 
rámci bylo nasbíráno tisíc párů dětských botiček a ponožek 
pro rodiny žijící v těchto táborech. Později vedla také projekt 
podpořený globálním grantem, zaměřený na vzdělávání dětí 
uprchlíků. V březnu jsme s mojí ženou Gay měli výjimečnou 
možnost navštívit stanový tábor v Torbali, kde jsme bezpro-
středně viděli tu skvělou práci, kterou tam pro uprchlíky ze 
Sýrie odvádějí rotariáni z Turecka a Kalifornie. 

Když si uvědomíme, kde je naše síla – jak Rotary spojuje 
svět – tak naší kreativitou, s využitím našich zdrojů, s naším 
odhodláním a v rámci naší celosvětové sítě můžeme najít 
a jistě i využijeme příležitosti umožňující 
čelit i těmto výzvám.

My se nejen potřebujeme otevřít našim mladým kolegům 
a kolegyním, my si musíme také uvědomit, že zkušenosti 
Rotary jsou pro ně velmi motivující.
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MAREC Rád citujem Konfucia, pretože jeho myšlienky sú 
natoľko podobné tým našim. Zoberme si napríklad tento 
citát: „Neschopnosť kultivovať slušnosť, neschopnosť skúmať 
a analyzovať čo sa naučíme, neschopnosť prikloniť sa k tomu 
čo je správne a spravodlivé, hoci nám bola ukázaná cesta, 
neschopnosť skorigovať vlastné chyby – toto sú príčiny môj-
ho zármutku.“ Ak použijete viac pozitívny jazyk, bude znieť 
presne ako prvý cieľ nášho nového Akčného plánu Rotary. 
Keď hovoríme o tom, že Rotary zvyšuje svoj vplyv, máme na 
mysli investovanie do vzťahov, prijímanie rozhodnutí na 
základe dôkazov, mobilizáciu našich zdrojov s cieľom vytvá-
rať udržateľné riešenia a neustále učenie sa z vlastných skú-
seností. Nadácia Rotary toto všetko už robí. Robí to výborne 
a bude aj naďalej tou najlepšou možnou investíciou do lep-
šieho sveta, keď sa začne realizovať Akčný plán Rotary. Naše 
globálne granty sa sústreďujú na skutočné potreby komunít, 
pretože ich schvaľujeme až po dôkladnom posúdení v rámci 

príslušnej komunity. Projekty sú následne prispôsobené na 
základe informácií zistených počas hodnotiaceho procesu. 
V súčasnosti tak naša nadácia dosahuje široký záber ako 
nikdy predtým. Komunitne zamerané programy prinesú osoh 
veľkému počtu ľudí v konkrétnej geografickej oblasti. Zabez-
pečia udržateľné intervencie podložené relevantnými dôkaz-
mi s merateľnými výsledkami a dosahom. Každý grant bude 
podporovať po dobu troch až piatich rokov činnosti, ktoré 
korešpondujú jednej alebo viacerým oblastiam zamerania 
Rotary. Komunitne zamerané programy stavajú na našich 
skúsenostiach s eradikáciou detskej obrny. Nikdy nesmieme 
zabudnúť, že je stále pred nami kus dôležitej práce na úplnom 
odstránení tohto ochorenia. Keď som v novembri navštívil 
Pakistan, bol som veľmi potešený, koľko mladých rotariánov 
tvrdo pracovalo na dosiahnutí cieľa – vyhubenie tohto vírusu.

S pomocou našich globálnych grantov sa dejú úžasné veci 
a Akčný plán Rotary nám umožní urobiť ešte viac ako kedy-
koľvek predtým. Poďme teda ďalej kultivovať slušnosť, skú-
mať a analyzovať to, čo sa učíme, napredovať správnym 
smerom na základe našich novonadobudnutých poznatkov 
a neustále zlepšovať všetko, čo robíme.

Ni hao, 
rotariáni!

Príhovor správcu Nadácie Rotary
Preklad: IVAN BELAN, PDG

APRÍL K úsiliam prinášajúcim človeku azda najväčšie napl-
nenie určite patrí snaha vrátiť, respektíve istým spôsobom 
revanšovať sa za to, čo nám bolo dopriate. Rotary nám na to 
ponúka nespočetné príležitosti. Jednou z nich je aj podpora 
Nadácie Rotary. Každý rotarián a klub si môžu zvoliť takú 
výšku podpory našej nadácii, ktorá je pre nich vyhovujúca.

Ak Výročný fond podporíte sumou 100 dolárov ročne, mô-
žete sa stať prispievajúcim členom Nadácie Rotary. Keď de-
saťkrát znásobíte tento príspevok, stanete sa Paul Harris 
Fellow – jedným z tých, ktorí prispeli sumou 1 000 dolárov 
do Výročného fondu, do Fondu PolioPlus alebo na schválené 
globálne granty. Od roku 1957 máme už viac ako milión Paul 
Harris Fellows. A keď rotariáni poukazujú 1 000 a viac dolá-
rov na uvedené účely každoročne, stávajú sa členmi spoloč-
nosti Paul Harris Society. Rotary klub of James River (Rich-
mond) vo Virgínii je klubom, ktorý dosiahol 100% členstvo 
v tejto spoločnosti. Váš klub to môže dosiahnuť tiež. 

Násobme to znova desaťkrát. Rotariáni, ktorí sa zaviažu 
v budúcnosti poukázať nadácii sumu 10 000 dolárov, stanú 
sa členmi spoločnosti Bequest Society. Majoritní darcovia 
sú tí, ktorí už našej nadácii venovali 10 000 dolárov alebo 
viac. Stále som hrdý na to, že rady našich veľkých darcov 
počas osláv stého výročia Rotary rozšírilo 106 majoritných 
darcov z Taiwanu, čím sme prekročili náš cieľ 100 takýchto 
darcov. Spolu s ďalšími 103 majoritnými darcami získanými 
v nasledujúcom roku prispeli títo darcovia do Výročného 
fondu sumou vyššou ako 2 milióny dolárov. Príspevky pou-
kázané týmito darcami môžu zmeniť celé komunity.

Spoločnosť Arch Klumph Society združuje darcov s najvyš-
šími príspevkami pre Rotary, predstavujúcimi hodnotu 250 000 
dolárov. Takáto podpora má dosah na stovky, ak nie tisíce 
životov aj budúcich generácií. Tento mesiac vyzdvihujem 
11 jednotlivcov a párov, ktorí boli ocenení na tohtoročnom 
svetovom kongrese za darcovstvo v tejto spoločnosti. Títo 
veľkorysí podporovatelia pricestovali z Japonska, Nigérie, Tai-
wanu a Spojených štátov, aby spoločne vzdali hold filantropii.

Teraz si premyslite čo môže urobiť váš klub, aký príspevok 
by ste chceli venovať vy, aké dedičstvo či posolstvo by ste 
chceli zanechať a nastavte si akceptovateľnú sumu, ktorou 
dokážete prispieť. Nech sa už rozhodnete pre akúkoľvek sumu, 
nech si váš klub nastaví akékoľvek ciele, majte na pamäti, 
že príspevky ktoré dávame dnes, pomôžu Rotary a komuni-
tám tento rok, budúci rok a aj neskôr spôsobom, o akom dnes 
ani netušíme.

GARY C. K. HUANG

Predseda správnej rady Nadácie Rotary

Spoločnosť Arch Klumph 
Society združuje darcov 
s najvyššími príspevkami 
pre Rotary, predstavujúcimi 
hodnotu 250 000 dolárov.
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V roce 2017 
získalo 825 tisíc 
lidí občanství 
v členských 
státech EU.

Haiti
Když bylo Odette Constant 16 let, 

přestěhovala se její rodina do stá-

tu New York z Port-au-Prince, 

hlavního města Haiti. Po devastu-

jícím zemětřesení z 12. ledna 2010 

pomáhala Odette se zřízením or-

ganizace Haiti Health & Rehabili-

tation, která se věnuje osvětě oby-

vatel Haiti v záležitostech ochrany 

zdraví, výchovy ke správnému 

stravování a zajištění hygieny 

v obci. Od léta 2017 se Odette za-

měřuje na provoz haitských provi-

zorních sirotčinců, kde byla svěd-

kem hrozivého zanedbání dětí. 

Odette Constant zajistila přestě-

hování dětí do nového domu a uja-

la se vedení sirotčince. Rotary  

E-Club of Florida, jehož je od roku 

2019 Odette členkou, podporuje 

sirotčinec propagačně.

Finsko
Členové RC Helsinki International 

se věnují poradenství pro více než 

110 imigrantů a běženců, z nichž 

mnozí přišli po roce 2016 z Afghá-

nistánu, Íránu, Iráku a Sýrie. Imi-

grantům je poskytováno profesní 

přeškolování, pomoc při vyplňová-

ní formulářů a v adaptaci na novou 

kulturu. Absolventi vzdělávacího 

programu s praktickou orientací, 

pořádaného Hanken School of 

Economics za spolupráce se 

Stockholmskou vysokou školou 

ekonomickou (Stockholm School 

of Economics), si pak mohou zvolit 

ještě stáž u některé finské společ-

nosti. K tomu podotýká člen Rota-

ry klubu Sam-Erik Ruttmann: „Po 

ukončení výuky získali mimo náš 

program už tři z nich zaměstnání 

na plný úvazek.“

Ghana
Rotaract klub Ho sa dal do práce po 

tom, ako sa zvýšil výskyt záplav 

spôsobený upchatím odvodňovacie-

ho systému. V spolupráci s ďalšími 

Rotaract klubmi v Ghane, Togu 

a Ugande a Rotary klubom Lomé-Zé-

nith v Togu zozbierali dostatočné fi-

nančné prostriedky a našli dosť 

dobrovoľníkov na to, aby mohli už 

v júli na kľúčových miestach v mes-

te nainštalovať koše na zachytáva-

nie odpadkov. „Do akcie sa zapojilo 

130 dobrovoľníkov,“ hovorí prezident 

27členného klubu v Ho Prince Koto-

ko. Po zrealizovaní projektu nasle-

dovali 28. septembra čistiace práce, 

keď dobrovoľníci spriechodnili žľaby. 

„Bolo to zrejme najväčšie čistenie, 

aké sa kedy v meste uskutočnilo, 

zaangažovaných bolo takmer tri sto 

dobrovoľníkov.“

ze světa

Lidé v akci
Text: BRAD WEBER, foto: ROTARY KLUB OF ROYSTON
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

Haiti

Kanada

Ghana

Finsko

Srí Lanka
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Americký Kennel 
Club rozeznává 
193 ras psů.

Srí Lanka
Na počest našich psích kamarádů 

uspořádal v říjnu Rotaract klub 

Colombo Central psí pochod a kar-

neval, který přilákal 200 psů s je-

jich majiteli. Oslava zahrnovala 

také přehlídku a soutěž o nejkrás-

něji nastrojeného pejska, o nejlep-

ší nacvičený kousek a také velmi 

populární soutěž o nejzajímavější-

ho psího křížence. Organizátoři zá-

roveň rozesílali petici za novelizaci 

již zastaralého zákona o prevenci 

krutého zacházení se zvířaty. Člen 

klubu, Pramodha Weerase, dodává, 

že petice se potvrzovala nejen 

podpisy petentů, ale také otisky 

tlapek psů, aby se tím dokázala je-

jich účast na petici a podpora 

změn v zákoně. Požadované úpravy 

mají zahrnout i trest ztráty svobo-

dy za úmyslné zabití psa. 

Kanada
Po rokoch poskytovania finančnej podpory parku B.C. Wildlife Park 

sa členovia Rotary klubu Kamloops West v Britskej Kolumbii roz-

hodli vziať si pod patronát v 43-hektárovom parku svoje vlastné 

územie. V biotope, ktorý je zároveň domovom púm, rysov, oviec 

tlstorohých, typických pre Rocky Mountains, arktických vlkov 

a hadov, založil klub kvetinovú záhradu, ktorá má prilákať kolibríky, 

motýle, včely a potrebný hmyz. Počas minuloročnej konferencie 

dištriktu 5060, ktorá sa konala v máji v Kamloops, 40 dobrovoľníkov 

z radov rotariánov, členov Rotaraktu a účastníkov programu výmeny 

mládeže Rotary Youth Exchange z dištriktov 5040 a 5060 kultivovalo 

pôdu a vysádzalo náprstníky, tulipány, levanduľu, materinu dúšku 

a echinaceu. „Mnohé rastliny boli vybraté kvôli tomu, že priťahujú 

opeľovače a dobre znášajú sucho,“ objasňuje zámery projektu v hod-

note 2 300 dolárov bývalá guvernérka dištriktu 5040 a členka klubu 

Kamloops West Sherry Chamberlain. Ruku k dielu priložili a zároveň 

finančnou čiastkou prispeli aj členovia Rotary klubov Kamloops 

a Kamloops Daybreak, taktiež veľkí priaznivci parku. „Následne si 

naše dva dištrikty dali spoločenské stretnutie priamo na tomto 

mieste.“ V októbri sa sem členovia klubu opäť vrátili, aby pokračo-

vali vo výsadbe ďalších rastlín, postavili oplotenie a osadili lavičky, 

celkovo v hodnote 3 800 dolárov.
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rámci memoranda o porozumění 
se Rotary International zavázalo, 
že v příštích třech letech věnuje 

každý rok 50 milionů dolarů a Gatesova 
nadace každý takto získaný dolar doplní 
o další 2 dolary.

Bill Gates prostřednictvím videa, promíta-
ného v rámci Rotary International Assembly 
2020 v San Diegu v USA, oznámil nastupu-
jícím guvernérům, že partnerství s Rotary 
bude dál pokračovat.

„Dlouhodobé partnerství Gatesovy nadace 
s Rotary je pro boj proti dětské obrně klíčové,“ 
řekl Gates. „Proto rozšiřujeme naši dotaci 
tak, aby každý dolar, který Rotary věnuje, 
byl doplněn o další dva.“ A dodal: „Věřím, 

že společně dokážeme udělat z programu 
vymýcení obrny realitu.“ Fondy programu 
Polio Plus podpoří úsilí o vymýcení obrny, 
například monitoring vzniku nových případů 
choroby, technickou pomoc a operativní 
podporu samotného očkování.

Partnerství mezi Rotary a na dací Gate-
sových již přineslo v celosvětovém měřítku 
dvě miliardy dolarů. Rotariáni od začátku 
programu Polio Plus v roce 1985 vykonali 
nespočet hodin dobrovolnické práce v boji 
proti obrně.

Buďme i nadále součástí boje proti dět-
ské obrně a přivítejme příslib Nadace Billa 
& Melindy Gatesových přidat k našemu daru 
jejich příspěvek v poměru 2 : 1!

ROTARY INTERNATIONAL

Rotary a Nadace Billa a Melindy Gatesových 
upevňují vzájemnou spolupráci
Nadace Rotary a Nadace Billa 
a Melindy Gatesových znovu 
prodlužují spolupráci ve finanční 
oblasti s cílem rozšířit grantové 
financování programu na vymýcení 
obrny. Dne 22. ledna obě strany 
oznámily, že bude dál pokračovat 
jejich dlouhodobé partnerství 
při shromažďování finančních 
prostředků na vymýcení dětské 
obrny, které ročně přináší až 
150 milionů dolarů.

V

Text a foto: ROTARY INTERNATIONAL
přeložil: František Ryneš, PDG

ze světa
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Každá doba má své vrcholy a milníky. 
V době kamenné to byl vynález bron-
zu, v době bronzové zase stěhování 
národů, jestli si to správně pamatuji, 
a takto to šlo dál a dál. To nové progre-
sivní válcovalo to staré strnulé. Prostě 
si můžeme zapět s Bobem Dylanem: 
„Jó, časy se měníííí“. 

Myslel jsem si, že žijeme v době sili-
konové nebo pseudo-postinternetové, 
v době, kdy je na všechno apka, každý 
z nás má místo nejlepšího kamaráda 
mobil a na pivo se zveme za pomo-
ci elektronického kalendáře. Takže 
nástup doby rouškové trochu překvapil. 

A teď nemluvím o tom, že každý, kdo je 
v rizikové skupině, má logicky strach 
a my ostatní se bojíme, abychom nena-
kazili naše rodiče či rodinu a přátele 
s oslabenou imunitou. Hovořím o tom, 
jak se celý národ najednou dokázal se-  
mknout. Jak se roušky šijí a zdarma 
rozdávají, třeba i na ulici neznámým 
lidem. O tom, jak restauratéři s pomo-
cí dobrovolníků vaří a rozvážejí jídlo, 
jak se dělají on-line výuky, koncerty 
i divadelní představení, jak se pomá-
há ve zdravotních stanech. Najednou 
slovo dobrovolník není synonymum se 
slovem yetti, o kterém každý slyšel, ale 

nikdo ho neviděl. Najednou je sněž-
ných mužů a žen plná republika. Je to 
síla, vidět všechny ty příběhy osobní 
statečnosti a pomoci druhým, i když na 
hrozivém pozadí virové nákazy.

Každá doba přináší změny, ale také 
si ponechává to, co bylo dobré a co 
stojí za to ponechat. Moc bych si přál 
nejen pro sebe, ale i pro celý svět, aby 
v té budoucí době postrouškové lidi 
nezapomněli, že dobrovolnictví není 
úchylka, ale že může být smyslem 
života. My rotariáni už to tak máme.

Držte se v bezpečí a pomáhejte tak, 
jak můžete. Myslím na vás. 

PODOBENSTVÍ 
O DOBĚ ROUŠKOVÉ

Text: GEORGE J. PODZIMEK
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a nastupujícího prezidenta Rotary International velmi 
vážně zamýšlíme nad těmito záležitostmi i s ohledem 
na nastávající akce Rotary. Jak již asi víte, museli jsme 
s politováním zrušit dvě prezidentské konference Rotary, 
které se měly konat na počest našich vztahů k Organizaci 
spojených národů – jedna se měla konat v Paříži a druhá 
v Římě. Na nejbližší období jsme také doporučili Rotary 
distriktům a klubům, aby zrušily nebo odložily setkání 
a akce v souladu s doporučeními národních a místních 
orgánů zdravotnictví. 

Víme, že kluby a distrikty se nyní chápou příležitosti 
ujmout se iniciativy ve svých komunitách a že se snaží 
ještě lépe využívat dostupné prostředky a nástroje s ohle-
dem na potřeby této doby veřejné nouze. Tak například 
jeden italský Rotary e-klub uspořádal otevřené on-line 
jednání o tom, jak se bránit koronaviru COVID-19 a jeden 
klub na Tchaj-wanu spolupracoval s farmaceutickými 
společnostmi a s asociací lékárníků na tom, aby město 
Ji-Long dostalo darem 1 600 lahviček s dezinfekčním 
gelem na ruce. Jiný Rotary klub na Srí Lance pomohl 
s aktualizací počítačů a programového vybavení kan-
celáře pro zdravotnickou osvětu, aby mohly být lépe 
používány pro šíření sociálního zpravodajství. 

V tuto chvíli neví nikdo, co virus udělá. Ale zato víme, 
co můžeme dělat my pro to, aby se křivka růstu nákazy 
„narovnala“ tím, že co nejdříve omezíme počet výsky-
tů onemocnění tak, aby naše zdravotní systémy mohly 
situaci zvládnout. 

Do té doby máme příležitost demonstrovat, že Rotary 
propojuje svět inovativními způsoby. Měli bychom peč-
livě následovat doporučení WHO a místních zdravotnic-
kých autorit. To mj. znamená, že na nejbližší – doufejme, 
že krátké – období zrušíme setkání a akce Rotary klubů, 
abychom zamezili nežádoucím kontaktům, které mo-
hou vést k přenosu infekce. Zato se můžeme s větším 
důrazem podílet na práci pro naše komunity ve prospěch 
našich méně šťastných sousedů, aby se snáze vyrovná-
vali s dopady izolace a strachu, nebo můžeme ještě více 
pomáhat našim zdravotníkům, aby tuto situaci zvládli. 

Čelíme bezpříkladné výzvě, která se týká téměř nás 
všech. Nechť to je však pro rotariány také příležitost 
k nalezení nových a smysluplných cest, jak vést jed-
notlivce i komunity ke spolupráci na společném konání 
ve prospěch lidstva.

Jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme být součástí orga-
nizace, která dělá tolik potřebného pro ochranu a posílení 
našich komunit jak doma, tak ve světovém měřítku.

téma

SPRÁVNÝ ČAS 
PRO ROTARY

Prosíme, sledujte stránku 
rotary.org COVID-19 response page, 
která bude průběžně aktualizována.

ako lidé v akci se nejlépe cítíme, když se můžeme 
naplno podílet na chodu světa – svobodně cestu-
jeme, bez omezení se potkáváme, a kde můžeme, 
nabízíme svoji pomoc. Teď však nastaly obtížné 
časy pro lidi, kteří se podobně jako my nejlépe 

cítí, když se něco dozvídají, nějak se vyvíjejí a pokud 
možno také společně slouží a pomáhají. 

Také se pokládáme za ty, kdo naše společenství mohou 
někam vést – no, a teď pro to právě nastal ten správný čas. 
Z mnoha hledisek je to tudíž čas pro naši akci. Už mnoho-
krát jsme dokázali, že se umíme domluvit a spolupracovat, 
nabídnout okamžitou pomoc lidem v nouzi a realizovat 
ji ve svižném tempu. To jsou právě ty schopnosti, které 
jsou teď všude tolik potřebné. Úspěch globálního úsilí 
o překonání viru COVID-19 závisí na tom, co se v každé 
zemi podaří udělat. Rotary má jedinečnou schopnost 
posilovat taková úsilí v každé komunitě a v každé zemi. 

S použitím nástrojů a postupů, které máme k dispozici, 
se jako rotariáni můžeme opět domluvit a spolupracovat 
na velkých projektech s Rotary, Rotaract i Interact kluby. 
Existuje mnoho příkladů situací, kdy Rotary kluby pomá-
hají zdravotníkům při šíření ověřených zkušeností nebo 
poskytují potřebné vybavení či podporu ve všech částech 
světa. Věřte nám, že se z našeho postavení současného 

Koronavirus COVID-19 zasahuje v reálném 
čase do všech situací našich současných 
životů. Tím se i my, rotariáni, dostáváme 
do nezvyklých situací.

MARK DANIEL MALONEY, 
PRESIDENT RI 
2019–2020

HOLGER KNAACK, 
PRESIDENT RI 
2020–2021

J
Překlad: PETR JAN PAJAS, PDG
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VZPOMÍNKY 
POSILUJÍ

ěžko vypočítat všechna zemětřesení, povodně, 
hurikány a vlny tsunami. Těžko mluvit nejen 
o různých formách epidemií, ale i důsledcích 
etnických konfliktů nebo občanských válek, 
které pomáhali a pomáhají mírnit právě i rota-

riáni. Systém mezinárodní pomoci za roky její existence 
společenství Rotary International vypracovalo prostřed-
nictvím Nadace Rotary do velmi účinné a dostatečně 
rychle reagující podoby. Nejnázornějším příkladem může 
být projekt ShelterBox, který průběžně podporují i naše 
Rotary kluby nebo nově i asociace absolventů programů 
Rotary v našem distriktu. Za uplynulých třicet let jsme 
se my sami u nás ocitli v situaci, kdy jsme v důsledku 
rozsáhlé přírodní katastrofy potřebovali rozsáhlou za-
hraniční pomoc, prakticky jen dvakrát. 

Také zásluhou naší mezinárodní spolupráce jsou dnes 
už jizvy po těchto událostech zaceleny. Vzpomínky na 
ně se vybaví, když sledujeme aktuální situaci související 
s pandemií, která objala doslova všechny státy světa. 
Jaké nové výzvy nám přinese, jak změní naše bytí. Máme 
množství příkladů, kdy důsledky přírodních katastrof 
pomáhali slabším odstranit ti silnější, postiženým ti 
nepostižení, bezradným ti, kteří si dokázali udržet roz-
hodnost. V situaci, kdy jsou postiženi všichni, je těžké 
odhadnout, kdo komu bude schopen pomoci dnes. Je 
však jasné, že rotariáni budou i tentokrát mezi těmi, 
kteří budou aktivní.

Solidarita je jednou z charakteristickou 
vlastností nás, rotariánů, i našich klubů. 
Při každé rozsáhlejší přírodní katastrofě 
kdekoli na světě se vzedme vlna porozumění 
a pomoci, do níž se zapojují také české 
a slovenské Rotary kluby.

T
Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA
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Druhou rozsáhlou přírodní katastrofou na území 

našeho distriktu byly v zimě 2004 polomy způso-

bené hurikánem v oblasti Vysokých Tater. V tomto 

případě odstraňování škod nebylo vázáno z tak 

velké části na finanční prostředky, jako na ochotu 

dobrovolníků pomoci při výsadbě stromků. Po tři 

roky se do postižené oblasti sjížděli dobrovolníci 

z českých, moravských a slovenských Rotary klubů 

a pomáhali zalesňovat oblast novými sazeničkami. 

Obnovili tak několikahektarovou plochu, které se 

začalo symbolicky říkat „Les Rotary“.

V létě 2002 postihly celé povodí Vltavy a Labe po-

vodně. Zprávy o rozsahu katastrofy, která zasáhla 

i sousední regiony v Německu, Rakousku a Polsku 

a dalších částech Evropy, vyvolaly rychlou odezvu 

i v ústředí Rotary. Úřadující prezident RI Bhichai 

Rattakul vyhlásil náš distrikt 2240 oficiálně za ob-

last postiženou katastrofou. Současně bylo z cen-

trálních fondů Rotary International převedeno 

na povodňové konto našeho distriktu 4 500 USD 

(cca 135 000 Kč). Touto výzvou dostaly zahraniční 

distrikty legální podklad pro realizaci mezinárod-

ní pomoci a byl vytvořen rámec pro její účinnou 

koordinaci. Všechny zahraniční kluby, které mají 

partnerské vztahy s kluby v našem distriktu, se 

hned v prvních dnech a týdnech zajímaly o rozsah 

škod, projevily účast a hledaly formy pomoci, tu 

větší, tu menší, někde formou věcné pomoci (vy-

soušeče, desinfekční prostředky apod.), jindy for-

mou finanční. Rotary kluby z různých částí světa, 

které u nás nemají konkrétní partnerské kontakty, 

nabízely pomoc prostřednictvím distriktního ve-

dení. Celková pomoc rotariánského společenství 

postiženým povodněmi se v distriktu 2240 pohy-

buje kolem 10 miliónů korun.

téma

2002

2004
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BRNO

JEDEME DÁL 
ONLINE!

S

JAK ZALOŽIT eCLUB

Rotary klub Brno nyní jako eClub

Doporučení pro organizaci klubových schůzí

oučasná náročná situace nás 
všechny zastihla v různém stup ni 

připravenosti či nepřipravenosti. Na 
diskuze o míře zavinění některých 
problémů je dost času, nyní je třeba 
pomáhat. Je možné a potřebné šít 
roušky, což někteří naši členové 
dě lají, ale všichni chceme trochu 
víc. Chceme se vidět a slyšet, mluvit 
o problémech, vyměňovat si názory, 
a především pomáhat, jak to doba 
vyžaduje, ale také umožňuje.

S iniciativou přišel náš člen Jirka 
Slezák, který pořádá skvělé konfe
rence a akce SAMBA a má zkušenosti 
v oboru. Jeho iniciativou a s pomocí 
kolegy Pavla Kleina byla zajištěna 
první online schůzka Rotary Clubu 
Brno, která proběhla v řádném termínu 
23. března. Pro organizaci schůze jsme 
využili platformu zoom.us, kterou si 
všichni účastníci bleskově osvojili. 

Schůzka klubu proběhla perfektně, 
účast byla nadprůměrná a mimo jiné 
agendy jsme stihli i schválit nákup 
a distribuci chybějícího zdravotnic

kého materiálu pro dobročinné orga
nizace, které náš klub podporuje. 
Také jsme schválili finanční příspěvek 
30 000 Kč na přípravu bezplatných 
obědů pro potřebné seniory, kterou 
organizují a financují některé brněn  
ské hotely a podnikatelé, včetně ini
ciátora, člena RC Brno, Radka Kobzy 
z hotelu Maximus Resort.

Naše očekávání od online schůzky 
byla překonána a pozitivně nás pře
kvapilo, že se všichni členové velice 
rychle na komunikaci tímto způsobem 
adaptovali. Platforma umožňuje mimo 
jiné i hlasování, chatování během 
hovoru a také nahrávání schůzky. 
Zápis se potom dělá jedna radost. 
Na příští schůzku plánujeme jednu 
nebo dvě přednášky na téma účinnosti 
ochranných pomůcek a právního ser
visu, pro další schůzky potom témata 
daňových dopadů a prognóz budou
cího stavu ekonomiky a podnikání.

Text: JIŘÍ SLEZÁK, 
ALEXANDER TURKOVIČ

Bude-li třeba technická pomoc, obraťte se s důvěrou 
na pracovníka SAMBA, který nám event/událost založil 

a technicky zajistil: 

Ing. Pavel Klein, MBA, 
pavelklein@motmot.cz.

Pověřte jednoho z technicky orientovaných kolegů, 
aby založil event/schůzku. Je to poměrně jednoduché 
a do značné míry intuitivní. Jako vše je potřeba si ale 
i tuto věc řádně odpracovat a věnovat tomu nezbyt-
nou pozornost. Pro větší počet účastníků je potřeba 

placená licence za zanedbatelný poplatek.

Místnost otevřete 
půl hodiny před 

zahájením schůze 
klubu tak, aby se 

všichni mohli napo-
prvé v klidu připojit 
a systém si osahat.

Určete osobu, 
které bude schůzi 

moderovat. Tak jak 
to děláte při běžné 

schůzce klubu.

V průběhu první schůzky prozkoumáte a naučíte se 
využívat všechny užitečné možnosti systému a na- 
učíte se schůzi vést tak, aby probíhala maximálně 

konstruktivně.

Účastníkům pošlete s předstihem pozvánku 
s instrukcemi. Zde je text pozvánky, 

kterou jsme použili my:

Vážení přátelé Rotariáni,
po dohodě zasílám informace k svolání schůzky 

klubu, která tentokrát proběhne online interaktivní 
formou přes platformu Zoom.

Odkaz na stažení Zoomu zde: https://zoom.us/
download. Stačí si jej stáhnout a nainstalovat do 
počítače, případně tabletu nebo telefonu (Zoom 

funguje na macOS, iOS, Windows, Androidu 
a dalších). Po instalaci a otevření programu se stačí 

již pouze přihlásit do založené místnosti:

Číslo místnosti / Meeting ID je: 
(zde doplníte číslo místnosti)

Místnost bude otevřená od 17.30, abyste si mohli 
vyzkoušet připojení. Schůzka klubu začíná stan-

dardně od 18.00 hodin.

1

2

3

4

5



Vypadat mladistvě není jediný způsob, 
jak omladit Rotary, ale lze tím alespoň začít. 

Příští prezident RI Holger Knaack nabízí 
také mnoho jiných možností.

Překlad: PETR JAN PAJAS, PDG

ELEGANTNÍ
STYL

R O Z H O V O R
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ze světa

táli jsme před budovou One Rotary Center pod 
zataženou říjnovou oblohou. Michiganské jeze
ro se třpytilo v ocelové šedi, všude kolem listy 
stromů monotónně zbarvené do červena nebo 
oranžova. Ale uvnitř, v kanceláři nastupujícího 

prezidenta RI, byl zářivý začátek dne – a to nejen proto, 
že z kapsičky modrého saka Holgera Knaacka vykukoval 
kašmírový kapesníček. Ty zářivé barvy byly zcela v souladu 
s radostně optimistickou náladou, s níž se Holger dívá 
do bu doucna – byly to spíš příznaky mladistvosti tehdy 
67le té ho pána. Víc než na dvě hodiny, ve dvou samostat
ných rozhovorech, si Holger přisedl, aby hovořil s Johnem 
Rezekem, šéfredaktorem časopisu The Rotarian, a s Jenny 
Llakmani, která je vedoucím editorem časopisu. Svou ply
nulou angličtinou s německým přízvukem popisoval Holger 
svůj trochu netypický postup v hierarchii Rotary, vzestup, 
který urychlilo jeho dlouhodobé působení v programu 
výměny mládeže. Zkušenost tam nabytá se promítá i do 
toho, čeho by rád jako prezident dosáhl. „Jedním z mých 
cílů bude nepochybně obnova růstu Rotary, a to zejména 
růstu počtu mladých členů,“ říkal a s pozvednutými pa
žemi a pokrčením ramen dodal: „Pokud ztratíme kontakt 
s mladou generací, zastaráme.“ Během toho rozhovoru 
se Holger vracel ke svému projevu z ledna 2018, kdy na 
mezinárodním shromáždění citoval Paula Harrise: „Pokud 
má Rotary uskutečnit svoje historické poslání, pak musí 
čas od času podstupovat změny.“ A přidal svoji vlastní 
navazující myšlenku: „Aby Rotary bylo na budoucnost 
připraveno, musíme i nadále být připraveni na revoluční 
změny a věřit ve schopnosti mladých.“

Holger Knaack představil několik vlastních aforismů, 
včetně rčení „Neexistuje nevhodný věk pro to, stát se 
rotariánem“ – a mluvil o tom, jaký ekonomický význam 
má užívání prezidentské kravaty. (Holger, který nosí 
kravatu jen zřídkakdy, prozradil, že ve skříni má vždy 
schovanou modrou prezidentskou kravatu Marka Da
niela Maloneyho, kdyby náhodou nějakou potřeboval.) 
Také připomněl své prezidentské heslo: Rotary otevírá 
příležitosti – Rotary opens opportunities. Ta fráze je na 
odznáčku Rotary znázorněna siluetou tří otevřených 
dveří – jedny jsou modré, druhé zlaté a třetí se třpytí 
v růžové barvě Rotaractu. Holger vysvětlil, že to heslo 
mu připadá výstižné, protože „se snadno překládá do 
jakéhokoli jazyka“ (v Knaackově rodné němčině to heslo 
zní Rotary eröffnet Möglichkeiten). 

Během prvního rozhovoru si přisedla Knaackova 
manželka Susanne a přidala několik vysvětlení: Když 
se Rezek zeptal Holgera na to, odkud se bere rčení, že je 
„vyrovnaný“, odpověděl presidentelect jen rozpačitým 
výrazem. Susanne si někam zavolala a nabídla překlad 
použitého anglického výrazu „unflappable“ do němčiny: 
unerschütterlich (česky je to něco jako „neotřesitelně 
pevný“). Když se to takto vyřešilo, pokračoval Holger 
v konverzaci jako obvykle zcela nevzrušeným hlasem.

THE ROTARIAN: Jste prvním zvoleným prezidentem 
z Německa v celé historii Rotary. Řekněte nám něco 
o charakteru Rotary v Německu. 
KNAACK: Rotary je všude na světě trochu odlišné. Sdílíme 
tytéž základní hodnoty, ale lišíme se v tom, co je pro 
nás důležité. V Německu nám jde o přátelství nebo 
o spolupráci — a také o integritu a etiku. To je přístup, 
kterým se němečtí rotariáni řídí při vyhledávání členů. 
A pak jde také o službu a pomoc, kterou poskytujeme 
a která pramení z přátelství. Myslím si, že jedno 
z nejdůležitějších hledisek je to, že německé Rotary 
kluby vybírají své členy pečlivě, a i proto máme velmi 
dobré výsledky, pokud jde o udržení členské základny. 
Udržení členů v klubech pro nás vlastně není nějakým 
zvláštním problémem. 
TR: Jak jste se dostal do Rotary? 
KNAACK: Pro mne to začalo s organizací nazývanou 
Kulatý stůl (Round Table), která v Evropě sdružuje 
stovky klubů. Kupodivu, tu organizaci založili v roce 
1927 angličtí rotariáni, kteří už byli unavení z věčného 
vysedávání se staříky. Tak si založili novou organizaci. 
Kulatý stůl přijal ustanovení, podle kterého musí 
členství skončit po dosažení 40 let věku. Já jsem tam 
vstoupil ve třiceti a odešel, když mi bylo 39. Měli tam 
skvělé motto: Přijmi, přizpůsob se, něco vylepši – Adopt, 
Adapt, Improve. Já se zajímal o službu; a také jsem 
se zajímal o sdílení – dnes se říká networking. Mnozí 
z mých přátel z té organizace se stali členy Rotary – 
opět to bylo kvůli možnosti sdílení, zejména proto, že 
v Rotary se uplatňovala profesní klasifikace pro členy 
klubu. Aby byla nějaká organizace zajímavá, musíte 
v ní mít rozmanitou skladbu lidí, aby diskuse mohly 
zamířit do neočekávaných směrů. Bylo mi nabídnuto 
členství v RC Herzogtum LauenburgMölln. Je to dost 
divné jméno. Když byl RI ředitelem Ron Burton, tak mne 
jednou představil jako „Holger Knaack z Rotary klubu 
(po odmlce) odněkud z Německa“. Nový Rotary klub 
v mém rodném městě Ratzeburgu tehdy hledal členy, 
ale já věděl, že v tom klubu už mají členů dostatek, tak 
jsem se rozhodl přidat se ke staršímu klubu. Tam jsem 
měl možnost setkávat se s úplně jinými lidmi. 
TR: Jaká byla vaše cesta k prezidentství v Rotary?
KNAACK: Napřed mne požádali, abych uvedl všechny 
vedoucí funkce v distriktu, které jsem zastával před 
tím, než jsem se stal distriktním guvernérem. Nic. Nula. 
Před tím, než jsem se stal distriktním guvernérem, jsem 
žádnou funkci nezastával a ani jsem nepůsobil někde ve 
vedení distriktu. Byl jsem známý kvůli svému působení 
ve výměně mládeže a kvůli tomu, že mne lidé znali 
a věděli, jak mám Rotary rád. To samé se pak stalo, 
když jsem se stal ředitelem zóny RI: nikdy předtím jsem 
nezastával jakoukoli funkci v zóně. Když jsem přijel 
sem, do Evanstonu, na školení zvolených ředitelů, bylo 
to poprvé, kdy jsem do této budovy vstoupil. 

NAŠE KLÍČOVÉ 
HODNOTY JAKO 

PŘÁTELSTVÍ, 
INTEGRITA 

A KONÁNÍ SLUŽBY 
A POMOCI NIKDY 

NEZASTARAJÍ. ALE 
ZPŮSOB, JAKÝM 
JE VYZNÁVÁME 

A JAK JE 
PROŽÍVÁME, 
SE ZMĚNÍ.

S
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TR: Čím to je, že je výměna mládeže tak úspěšným 
programem?
KNAACK: Výměna mládeže byla mojí cestou do Rotary. 
Susanne a já jsme měli u sebe výměnné studenty a za
pojili jme se do organizování letních táborů výměny 
mládeže, kam Rotary kluby a distrikty zvou studenty 
ze všech končin světa. No a tam jsem pocítil, jak silně 
to náš život obohatilo. My sami děti nemáme, takže ten 
program pro nás znamená opravdu hodně. Myslím, že 
se díky tomu cítíme stále mladými. 
TR: Slyšeli jsme, že jste velmi vyrovnaný. Nic vás ne
rozhodí. Čím to je? 
KNAACK: No, občas se mohu zlobit kvůli maličkostem, 
jak nejlépe ví moje paní. Ale když se mám zabývat 
důležitými záležitostmi, kdykoli musím rozhodovat 
o vážných věcech, pak se ovládám. Navíc, vždy se mohu 
spolehnout na lidi kolem sebe. Vím, že nic nedokáži 
sám. Velmi si vážím lidí, kteří něco dělají – ne jen tak, 
ale se zaujetím. Musíme takovým lidem dávat najevo 
respekt, který k nim cítíme. To jsem se naučil dost brzy. 
TR: Na co se hodláte soustředit během vašeho roku? 
A co doufáte, že se vám podaří? 
KNAACK: Nemám žádné nové divoké nápady (se 
smíchem). Slibujeme, že se zbavíme polia, a já hodlám 
udělat vše pro to, abychom ten příslib mohli splnit. Pokud 
uspějeme, můžeme tím pomoci tomu, aby bylo Rotary ve 
světě vysoce hodnoceno. Za druhé je to samozřejmě růst 
Rotary, což není jen otázka růstu naší členské základny. 
Jde o růst Rotary na všech úrovních. Jde o to, jak naši 
organizaci dále posílit. Jde o zachování členství a více 
členů díky novým modelům pro Rotary kluby. Rotary je 
asi jednou z nejpomaleji rostoucích organizací světa. To, 
co děláme, nás stojí hodně času. Musíme být rychlejší. 
TR: Co se v Rotary nemusí měnit?
KNAACK: Naše klíčové hodnoty byly vždy základem 
pro to, co děláme: přátelství, rozmanitost, integrita, 
umění vést a konání služby a pomoci – tyto hodnoty 
nikdy nezastarají. Ale způsob, jakým vyznáváme tyto 
hodnoty a jak je prožíváme, to se změní. Naše tradice 
setkávání se u jídla se osvědčovala celé století. Ale už 
to tak nefunguje, protože oběd už není středobodem 
našeho života. Musíme se porozhlédnout po modelech, 
které zajímají mladé lidi. Ti ať rozhodují o tom, k jakým 
Rotary klubům by se rádi přidali – a jejich prostřednictvím 
pak sdíleli naše klíčové hodnoty. V Rotary je místo pro 
každého: pro mladé i pro starší; pro kluby vedené ve 
starém stylu, i pro nové modely klubů. Není třeba držet 
nějaká přísná pravidla. Užívejme to, co se nejlépe hodí. 
TR: Dělá Vám starost, že střední věk rotariánů stále 
narůstá?
KNAACK: Jsem moc rád, že naši starší rotariáni zůstávají 
rotariány a že i staří se i nadále stávají členy Rotary 
klubů. Jsou pro naše kluby a pro naši organizaci velkou 
hodnotou. Já bych ale rád vedl Rotary kluby k tomu, aby 

se zamýšlely nad svojí budoucností. Kluby by se měly 
dvakrát do roka setkávat ke strategické debatě. Pokud 
skutečně myslí na svoji budoucnost, pak je důležité, 
aby nevznikaly příkopy mezi generačními vrstvami. 
Hluboký příkop nevznikne, pokud je klub přitažlivý pro 
členy všech věkových skupin a daří se mu to v každém 
desetiletí. Pro naše Rotary kluby je důležité, aby se 
držely zvolené cesty a přitom si zachovaly zájem o mladé 
profesionály. Je na pováženou, když z Rotary klubu 
zaznívá: „OK, my máme perfektní počet členů. Máme 
jich 50 (nebo 60 nebo 70 nebo tak nějak); žádné nové 
členy teď nepotřebujeme.“ Pak se ta generační propast 
začne prohlubovat, a to velmi rychle. Často říkávám, že 
„neexistuje nevhodný věk pro to, stát se rotariánem“. 
Jeli někomu 18 a stává se členem klubu, je to skvělé. 
A jeli někomu 80, je to také skvělé. Žádný věk není 
nevhodný pro to, stát se rotariánem – a také neexistuje 
nějaký perfektní počet členů klubu. 
TR: Všimli jsme si, že často chodíte bez kravaty. Budete 
zavádět oficiální kravatu?
KNAACK: Kdesi jsem se dozvěděl, že z výnosu prodeje 
kravat a šátků máme každoročně příjem mezi 1,3 a 1,4 
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miliony dolarů (směje se). To je dobrý důvod, proč kravatu 
zavádět. Já mám kravaty rád. Mám jich slušnou sbírku. 
TR: Věříme, že jsou ve velmi dobrém stavu (se smíchem). 
Tak dobře, prezidentská kravata bude. A co vaše heslo? 
KNAACK: Rotary otevírá příležitosti – Rotary opens 
opportunities. Je to podpora našich snah o růst Rotary, 
protože být rotariánem nabízí pro zájemce o členství 
úplně nové příležitosti. 

Jednou z těch příležitostí je nepochybně možnost 
sloužit a pomáhat. A k tomu se přidává další část: my 
nabízíme nové možnosti těm lidem, kteří na naši služ
bu a pomoc čekají — zajišťujeme přístup k čisté vodě, 
umožňujeme navštěvovat školu a tak dále. To, co takto 
děláme, působí obousměrně.
TR: Lidé o vás hovoří v tom smyslu, že máte velmi mla
distvý styl. Jak to podle vás ovlivní váš přístup k řízení, 
když budete sloužit jako RI prezident?
KNAACK: Doufám, že se můj styl řízení nezmění. Jsou 
lidé, kterým nepřipadám zrovna jako prezidentský typ. 
To nevadí. Problém spočívá v samotném vedení lidí, 
ne v tom, zda vypadáte dost seriózně. A navíc, my se 
musíme zaměřit na mladé vůdčí osobnosti, pokud si 

chceme zachovat význam pro tento svět. Vítáme mezi 
sebou naše důchodce, protože mají schopnosti, čas 
a odhodlání něčím přispět. Já se budu soustředit na 
inovativní kluby, nové modely klubů, nové klubové 
ideje a na mladé členy klubů. Asi jsem teď ta správná 
osoba přicházející ve správný čas, abychom dokázali 
přitahovat více mladých členů. 
TR: Jak hodláte vytvářet příležitosti pro to, aby se v Ro
tary dostávali k vedoucím funkcím mladší rotariáni?
KNAACK: Především se na ně musíme spoléhat a dů
věřovat jim. Mladí dokážou mnohé — téměř všechno. 
Měli bychom jim dát možnost ujmout se vedení. Než 
jsem začal plánovat Rotary institute v Berlíně v roce 2014, 
setkal jsem se s členy Rotaract klubů. Zajímalo mne, 
co by chtěli dělat jinak – a oni přišli s řadou skvělých 
nápadů. Podíleli se na organizaci všech přestávkových 
setkání a odvedli velmi dobrou práci. Tak jim důvěřujme 
a spoléhejme se na ně! 
TR: Jde nějak urychlit i postup žen do vedoucích pozic? 
KNAACK: My jsme organizace dobrovolníků, a tak 
nemůžeme něco vynucovat. To by nefungovalo. Jsme 
organizace vycházející opravdu zezdola; vše začíná na 
úrovni našich Rotary klubů. Ty by se měly snažit mít 
správné lidi ve výborech, které navrhují k nominaci 
distriktní guvernéry. Budouli tam správní lidé, pak 
budeme mít víc guvernérek. Všechno je možné: V roce 
2020–2021 bude v Radě ředitelů RI šest žen a pro mne 
bude velkou ctí takovému sboru předsedat. 
TR: Myslíte si, že se tím něco změní? 
KNAACK: Nic by se nemělo změnit. Všichni jsme ro
tariáni, bez ohledu na pohlaví. Je to spíš otázka zaujetí 
a schopnosti vést jiné. Chceme pracovat s těmi, kdo 
jsou nejlepší; nejde o to, kolik je kde žen. Ale jsem rád, 
že se to děje právě teď. Krása Rotary je opravdu v jeho 
různorodosti. 
TR: Co máme říkat ostatním o Rotary a jak máme 
zlepšovat jeho pověst ve světě? 
KNAACK: To chce dost času a také hodně peněz, abychom 
změnili to, jak nás současný svět vnímá. Dvě věci jsou 
důležité: Musíte si uvědomit, že to bude stát hodně 
času, a pak musíte být upřímní. Nejde o to, změnit něco 
z marketingových důvodů. Musíme pravdivě popisovat, 
proč něco děláme. Abyste byli skutečnou součástí Rotary, 
musíte být na svoji organizaci opravdu hrdí a my musíme 
být hrdí na to, co děláte vy. Nejde o to‚ co konkrétně dě
láte. To by bylo trochu sobecké, nemyslíte? 
TR: Potřebuje Rotary, aby bylo víc „cool“?
KNAACK: Máli se stát přitažlivějším pro mladé členy, pak 
nepochybně ano. Jsem hrdý na naše současné Rotary 
kluby. Ale pokud nejsou přitažlivé pro členy Rotaract 
klubů nebo pro mladé profesionály, pak bychom je měli 
povzbuzovat v úsilí upravit jejich klubový model tak, aby 
to lépe fungovalo. A to je právě to, co chceme v několika 
následujících letech dělat.
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z domova

FELLOWSHIP 

Lyžiarsky týždeň v Zell am See
Posledný týždeň januára 2020 sa uskutočnilo každoročné stretnutie európskeho 
lyžiarskeho felowshipu (ISFR) v Zell am See v Rakúsku. Tentokrát sa ho zúčastnili 
za náš dištrikt štyria rotariáni s partnerkami.

iac ako 200 rotariánov, priateľov 
alpského lyžovania nielen z Euró py, 
spoznali svojho „majstra sveta“ a te

šili sa zo spoločného lyžovania v krásnom 
a dobre vybavenom lyžiarskom stredisku. 
Rotariáni z Zell am See pripravili dokonalý 
program, krásne počasie, ale aj každodenné 
popoludňajšie stretnutie vo Ferry Porsche 
Congress Center. Utužili sme staré priateľ
stvá a založili nové.

Osobitnej účasti sa tešilo ranné lyžovanie 
tzv. Early Bird v utorok v čase od východu 
slnka do spustenia lanoviek o 9. hodine. 

Následné spoločné raňajky s atraktívnym 
výhľadom na okolité hory len podčiarkli na
šu spoločnú radosť zo športu, ktorý má me 
tak radi.

Vyvrcholením boli večerné preteky v sla
lome. Najrýchlejším z nás bol Michael Ret
tenwander z RC Saalfelden a medzi ženami 
Claudia CeconiSchoiber z RC SalzburgSt. 
Rupert. Dekorovanie víťazov sa uskutočnilo 
slávnostne počas záverečného gala večera 
vo Ferry Porsche Congress Center. 

Vedenie ISFR na svojom riadnom výroč
nom zasadnutí poďakovalo odchádzajúcim 
členom z Nórska a Nemecka a zvolilo no
vých zo Švajčiarska a Nemecka. Novozvo
leným prezidentom ISFR pre Európu sa stal 
Miloš Kmety.

V
Text: MILOŠ KMETY

Výťažok z celého podujatia spolu 
s osobnými príspevkami účastníkov 

bude použitý na podporu telesne 
a duševne postihnutých lyžujúcich detí 

v podobe špeciálnych pomôcok 
a osobitného výcviku lyžiarskych 

inštruktorov.
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ázně Luhačovice byly prohlášeny 
městem v roce 1936. Tato skutečnost 
završila více jak deset let trvající snahy 

místních obyvatel o výrazný rozvoj a moder-
nizaci lázeňského provozu. Tradiční objek-
ty, reprezentované nezaměnitelnou archi-
tekturou Dušana Jurkoviče, byly postupně 
doplňovány novými funkcionalistickými 
skvosty zejména z ateliéru významného 
brněnského architekta Bohuslava Fuchse. 
V tomto duchu vzniklo ve městě komfort-
ní přírodní koupaliště (dnes krytý plavecký 
areál) a na ně navazující vilová zástavba, 
pojmenovaná Bílá čtvrť právě podle výraz-
né atmosféry funkcionalistických staveb. 
Vzhled lázeňského areálu radikálně změnila 
stavba Společenského domu podle návrhu 
architekta Františka Roitha. Město také při-
pravilo dlouhodobou strategii svého dalšího 
rozvoje. Realizace těchto záměrů však byla 
přerušena. V období protektorátu Čechy 
a Morava sice lázně sloužily svému účelu, 
ale jejich provoz nebyl nikterak rozvíjen. 

S obnovením Československa se obyvatelé 
Luhačovic ke svým předválečným strategic-
kým plánům rychle vrátili. Snažili se, aby 
v nové době dobře obstály v konkurenci Kar-
lových Varů, Mariánských Lázní, Poděbrad 
i dalších, třeba i menších míst, a aby přilá-
kali nejen domácí, ale i zahraniční klientelu. 
Vedení lázní se pustilo do velkorysého řešení 
lázeňského náměstí a úpravy parků. Cent-
rum získává novou halu pramene Vincentky 
s moderní vzdušnou kolonádu v charakte-
ristickém obloukovém půdorysu. Do práce 

se pustili jak ti, kteří dřívější předválečné 
strategické plány vymýšleli a připravovali, 
tak mnohdy i jejich potomci, kteří v průběhu 
čtyřicátých let do podnikatelského prostředí 
teprve vstupovali. Netýkalo se to jen lázní 
samotných, ale i širšího regionu.

Mezi tyto mladé, kteří spolu mnohdy trávi-
li volný čas, pořádali turistické výpravy nebo 
sportovní akce už v době protektorátu, patřili 
spolumajitelé obuvnické firmy ve Slavičíně 
bratří Jan a Zdeněk Pivečkové, majitel tex-
tilky ve Valašských Kloboukách Václav Šerý 
nebo majitel luhačovické pily Otakar Janík. 
Říkali si „pánský klub“, a to přes to, že se je-
jich akcí často účastnily i mladé dámy. Není 
proto divu, že jména některých z nich najde-
me později v roce 1947 i mezi zakládajícími 
členy luhačovického Rotary klubu. Jen místo 
Jana Pivečky juniora, který odjel pracovat 
do zahraničí, v klubovém křesle usedl jeho 
otec Jan Pivečka senior. Iniciátorem založení 
Rotary klubu v Luhačovicích a jeho horlivým 
organizátorem se stal Otakar Janík, který byl 
sekretářem klubu. Patrně právě ten přive-
dl do klubu i dalších sedm místních přátel 
včetně prvního prezidenta klubu, stavebního 
inženýra Aloise Nováka. Luhačovickým se 
podařilo pro členství v Rotary klubu získat 
také přátele z Uherského Brodu. 

Dnes je v Uherském Brodu Rotary klub, 
a tak nebylo těžké zapátrat po tehdejších 
členech luhačovického klubu. Uherskobrod-
ský rotarián Vlasta Pustina zavzpomínal: 
„O klubu v Luhačovicích už nějaký ten rok 
vím. Právě proto, že v něm byl Miloslav 

Souček, lékárník od nás z Brodu. Přátelil 
se s ním můj otec, místní chirurg. Dcera 
právníka Zdenka Rennera se mnou chodila 
do školy, ale stejně jako její tatínek jsou 
můj otec a magistr Souček dávno v Pánu. 
Rennerova rodina tu už nežije. Brodský vel-
kostatkář Jaroslav Kubíček, to byla známá 
osobnost stejně jako JUDr. Vorlíček, jehož 
jméno mám v povědomí z mládí jako jméno 
místního právníka. Jméno zbrojaře Františ-
ka Hrušky jsem viděl – jako další v seznamu 
členů RC Luhačovice – poprvé.“

Nejstarší dokument, který dokládá snahu 
několika patriotů z Luhačovic a okolí o za-
ložení Rotary klubu, je zápis ze schůzky tří 
klubů (RC Luhačovice, RC Uherské Hradiště, 
RC Hodonín), která se uskutečnila v Luha-
čovicích 10. května 1947. V jejím průběhu 
vzniklo volné klubové sdružení moravského 
Slovácka. Zástupci zmíněných třech klubů 
vypracovali velmi podrobný dlouhodobý 
plán společných aktivit. Ten pak s velkým 
ohlasem představili o několik dnů později 
na distriktní konferenci v Plzni. 

Jak je patrné z dochované korespondence 
mezi sekretářem klubu, guvernérem a jak 
kanceláří RI v Curychu, tak ústředím v Chi-
cagu, měli všichni zúčastnění zájem na tom, 
aby Charta RI byla luhačovickému klubu 
vystavena co nejrychleji. Slavnostní inau-
guraci bylo třeba stihnou do konce lázeňské 
sezóny, tedy ještě v době, kdy jsou všechna 
lázeňská zařízení v plném provozu. V zimě 
by organizátoři obtížně zajišťovali pro hosty 
ubytování i další služby. 

L

Za místo konání distriktní konference vybral guvernér 
letos lázně Luhačovice. Pátrali jsme v archivech, zda i toto 
město má svoji rotariánskou historii. Ano, sice krátkou, 
jen několikaměsíční, ale má.

Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

Do roka a do dne
H I S T O R I E

z domova
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Vše se zdárně podařilo a prezident RI po-
depsal listinu 28. srpna 1947. Slavnostní pře-
dání Charty RI se pak uskutečnilo v sobotu 
27. září 1947 v luhačovickém Společenském 
domě. Úřadujícího guvernéra zastoupil 
pastguvernér Ferdinand Hyža. Organi-
začním zázemím dvoudenního setkání se 
stal penzion Radun a ubytování účastníků 
muselo být z kapacitních důvodů zajištěno 
dokonce na třech místech. Mezi hosty bylo 
také několik přátel z Trenčianských Tep-
lic, dalšího významného lázeňského místa 
v Československu. Počítalo se, že právě Lu-
hačovičtí se stanou patrony při zakládání 
jejich nového klubu. Nic neavizovalo blížící 
se změnu poměrů v zemi. Ještě v polovině 
února 1948 probíhala mezi našimi kluby 
čilá korespondence. Na květen se do Kar-
lových Varů připravovala distriktní konfe-
rence a také se rekrutovali dobrovolníci pro 
pomoc organizátorům XI. všesokolského 
sletu, který se měl uskutečnit v létě v Praze.

Od roku 1945 bylo do 25. února 1948 ob-
noveno 32 Rotary klubů ze 47 existujících 
v roce 1938, tři Rotary kluby byly nově za-
loženy a dva byly v zakládání. Nová direk-
tiva nařizovala všem spolkům a zájmovým 
sdružením novou registraci a začlenění do 
jednotného systému Národní fronty řízené 
komunisty. Rotariáni o takovouto formu exi-
stence svých klubů nestáli. Kluboví sekretá-
ři tak oznamovali zrušení klubů pro nezájem 
nebo nedostatek členů. Luhačovický Rotary 
klub svoje rozpuštění oficiálně deklaroval 
v dubnu 1948.

Zleva:
Klubová vlaječka 
RC Luhačovice 
z archivu Libora Ferdy 
(RC Jihlava);
Rotary kluby v oblasti 
Slovácka v období 
1947/1948;
Také lázně Luhačovice 
mají rotariánskou 
tradici 

Rotary kluby v oblasti Slovácka 
v období 1947/1948

RC LUHAČOVICE
Založen 10. 3. 1947

RC ZLÍN
Obnoven 22. 3. 1947

VSETÍN
V zakládání

VALAŠSKÉ
KLOBOUKY

SLAVIČÍN

UHERSKÝ BROD

TRENČIANSKÉ 
TEPLICE

V zakládání

RC KROMĚŘÍŽ
Obnoven 15. 1. 1948

RC UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ
Obnoven 7. 3. 1947

RC HODONÍN
Obnoven 22. 3. 1946

Zpracoval MgA. Svatopluk K. Jedlička
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z domova

I N B O U N D S

TRANSPORT ME, 
IF YOU CAN
Návrat zo SkiWeeku 
z pohľadu organizátorov

ZAČIATOK LYŽIARSKEHO TÝŽDŇA 

ZAHRANIČNÝCH VÝMENNÝCH ŠTUDENTOV 

8. MARCA POZNAMENALI OBAVY, ŽE POBYT 

MÔŽU PREDČASNE UKONČIŤ PRÍPADNÉ 

PRÍZNAKY NA COVID-19. 

ZLOM

Prekvapivú správu sa dozvedáme vo štvr
tok 12. marca po tlačovej konferencii slo
venského premiéra, na ktorej oznámil 
uzavretie všetkých lyžiarskych stredísk od 
nasledujúceho dňa. 

SKIWEEK DNES KONČÍ

Zvážili sme predpoveď počasia i to, že cieľ 
SkiWeeku bol takmer dosiahnutý. Asi 
o 17.00 sme rozhodli, že SkiWeek sa končí 
a čaká nás organizácia núdzového odcho
du domov o deň skôr. Keďže výmenní štu
denti mali vopred kúpené cestovné lístky, 
čakala nás aj povinnosť zabezpečiť pre 
nich cestovné lístky nové. Od vedenia 
dištriktu dostávame ponuku na zaplatenie 
zberného autobusu. Zdalo sa nám to jed
noduché a preto sme ponuku s vďakou 
prijali. Začali sa však hromadiť „ale“.

MAŤ AUTOBUS NESTAČÍ

Dopravca nám oznámil, že pod hrozbou 
pokuty 33 000 EUR bude nasledujúci deň od 
7.00 zakázaná medzinárodná autobusová 
preprava. Dopravca sa obával dokonca aj 
kontroly na území SR, pri ktorej by mohol 
byť obvinený z úmyslu dopraviť študentov 
a občanov ČR k hraniciam a takto zákaz 
obchádzať. Pochopili sme, že slovenský au
tobus nie je možné vyslať za hranice do ČR. 
Neskoro večer už pracujeme s variantom, 
pri ktorom my na Slovensku zorganizujeme 
dopravu k slovenskému hraničnému prie
chodu, študenti následne prejdú peši na 
českú stranu a Mirek Barák zorganizuje 
dopravu od českého hraničného priechodu 
do cieľových miest v ČR. Ukazuje sa, že 
i českí dopravcovia nie sú ochotní vyslať 
autobus k hraniciam so SR. Začíname pra

covať s možnosťou, že autobus zo SR dove
zie deti na hraničný priechod s ČR, deti 
prejdú pešo do ČR a tam si ich prevezmú 
jed notlivé RC, alebo host rodiny z ČR. 

ZDÁ SA, ŽE SME TU UVIAZLI!

Do noci žeravíme linky a výsledkom je do
hoda, že prepravu musíme presunúť na 
sobotu. Pritom ešte nebolo jasné, ktoré 
„hlavné“ hraničné priechody s ČR z vyhlá
senia premiéra SR po zasadnutí krízového 
štábu zostanú otvorené. Aby toho nebolo 
málo, vláda ČR vyhlásila zákaz medziná
rodnej dopravy osôb od piatkovej polnoci. 
Od soboty sme teda mohli čakať aj problé
my s českými pohraničnými hliadkami.

NIEKTO TO SKÚSI CEZ POĽSKO

Piatok ráno. Mirek Barák nám predkladá ná
vrh Pavla Jandíka z RC Ostrava International 
na dopravu českých študentov poľským au
tobusom cez Poľsko. Zdá sa mi to kompliko
vané, nakoniec ale súhlasím a preverujem 
možnosti dopravy. Po hodine dostávam dob
rú správu – máme autobus a potvrdzujem 
Pavlovi Jandíkovi – ideme do toho! 

PAŠUJEME ĽUDÍ?

S Martinom Ježkom žartujeme o „pašerác
kom“ prechode popod most cez hraničnú 
riečku Biela Voda. V piatok pred pól treťou 
máme teda pristavený autobus a lúčime sa 
s českou „posádkou“ vedenou Martinom 
Ježkom. Po hodine je autobus späť v Ždia
ri a slovenskí inboundi nastupujú na cestu 
do Popradu. Cestou volám Martinovi, aby 
som zistil, či sa peší prechod do Poľska po
daril. Dostávam skvelú správu – žiadne 
kontroly – hranica bola ľudoprázdna. 

MEDZITÝM V TŘEBÍČI

Vedomí si nočného ukončenia dnešnej 
operácie pracujeme v tesnom kontakte 
s RC a host rodinami z ČR. Mirek Barák 
všetkých koordinuje a posúva informácie 
o očakávanom príchode autobusu na trase 
Ostrava–Brno–Praha. Ak prejdú do Česka, 
zvyšok už bude malina. 

EPILÓG V OSTRAVE A POPRADE

Pre nás v Poprade to bola už iba rutina. 
Rotexáci prevzali vedenie skupín smerujú
cich do Košíc a Bratislavy, dohliadli na ná
kup cestovných lístkov a ja som už iba 
pozoroval odchod ich vlakov. České do
brodružstvo však malo ešte pokračovať. 
„Sme v Poľsku !“ zvolal Martin a ticho ako 
v kos tole vystriedal búrlivý jasot. Poľsko 
pre nízky počet nakazených ešte nepod
niklo žiadne kroky na zabezpečenie hraníc 
a zrejme by nemal byť problém ani na čes
kopoľskej hranici. Niekoľko minút čakania 
na český autobus. Podľa správ od vodičov 
autobusu sa na českopoľskej hranici, ka
diaľ prešli, už objavili poľské hliadky 
a okrem iného kontrolujú teplotu osôb. 
A skutočne, Poliaci sa poponáhľali – po 
2 hodinách jazdy míňame kontrolný bod 
so stanom a hliadkami v špeciálnych oble
koch s maskami. Česká strana našťastie 
bez hliadok, opäť hrobové ticho a... SLÁ
VA, sme doma! Asi o 18.30 sa z Ostravy 
ozýva Martin Ježek a hlási návrat českých 
študentov a rotexákov do vlasti. Skvelé! 
Nakoniec sme predsa mali šťastie – prežili 
sme spolu so študentmi štyri úžasné dni 
i trocha napätia a sme doma!

Text: ONDREJ KOLLÁR
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Inboundi
2019/20

VÝLET DO MUZEA ILUZÍ 
VE VÍDNI
Moje host maminka jezdí často do Vídně 

za prací nebo školou, takže i já už jsem 

tam byl několikrát. Při poslední návštěvě 

jsme se zastavili v Muzeu iluzí, které 

jsme si vyhlédli už naposledy, ale nezbyl 

na ně čas. Bylo poměrně natřískané, ale 

rozhodně to stálo za to! Se Sam se nám 

podařilo udělat pár velmi dobrých fotek. 

Na druhou stranu si myslím, že pokusy 

o vyřešení různých hlavolamů, které byly 

umístěny v dětské části, jsme strávili až 

příliš mnoho času. Po muzeu nás čekala 

zasloužená odměna v jedné z vídeňských 

cukráren. 

Graydon Kimball Stanley Eskowich
D-5550 Kanada / RC Banská Bystrica 
Classic

1

Překlad: MAGDALÉNA MANKOVÁ, MARTINA SAITLOVÁ
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ze světaz domova

MOJE ÚŽASNÁ VÝMĚNA
Žiju v úžasné rodině. Můj host bratr To-

máš, který odjel na výměnu týden po 

mém příjezdu, je taky úžasný. Hodně mi 

na začátku pomohl, představil mě svým 

kamarádům, se kterými dobře vycházím. 

Host rodiče dělají vše pro to, abych se cí-

tila dobře. Poznala jsem celou rodinu 

včetně prarodičů, kteří se ke mně chovají 

jako k vlastnímu vnoučeti. Dva týdny po 

příletu jsem začala chodit do školy, kde 

jsem se seznámila s velkou spoustou lidí 

včetně své nejlepší kamarádky Radky. 

Hodně věcem nerozumím a ona mi to tr-

pělivě vysvětluje. Po několika týdnech 

jsem se setkala s ostatními studenty, 

kteří žijí ve stejném městě jako já. Mám 

je hrozně ráda, jsou úžasní, hodně si toho 

spolu užijeme a od začátku jsme si sedli. 

Chodili jsme spolu i do tanečních, což 

nám zařídilo Rotary, a také na hodiny 

češtiny. Když jsem měla narozeniny, při-

pravili pro mě tajnou oslavu, aby mě pře-

kvapili, což mě ve výsledku rozplakalo. 

Ve chvíli, kdy jsme se seznámili s ostat-

ními studenty z distriktu, jsem věděla, že 

moje rozhodnutí jet na výměnu bylo to 

nejlepší, co jsem kdy učinila. Setkání ne-

jen se studenty z Latinské Ameriky bylo 

skvělé stejně jako celá akce. Čas plynul 

jako voda a bylo tu vánoční setkání 

v Praze, díky kterému jsem se seznámila 

s českými tradicemi a viděla se s ostat-

ními kamarády. Vánoce s hostitelskou 

rodinou byly moc pěkné, k večeři jsme 

měli kapra, bramborový salát a pak jsme 

si rozbalili dárky. Přestože jsem žádné 

dárky nečekala, dostala jsem spoustu 

věcí, za které jsem děkovala Ježíškovi, 

který tu dárky nosí. Na Silvestra přišli 

další inboundi z mého města k nám 

domů. Hodně jsme jedli, hráli hry 

a o půlnoci jsme šli sledovat ohňostroje. 

Následující měsíc jsem byla několikrát 

na horách, kde mě host rodiče naučili ly-

žovat, což bylo hrozně těžké, ale byl to 

skvělý zážitek. Moje výměna je prostě 

úžasná!

Camila Cecilia Anaya Arispe
D-4960 Bolívie / RC Ostrava

TO NEJLEPŠÍ ZAŽÍVÁM 
V ČESKU
Jsem Tanya a jsem z Ruska. Moje cesta 

do Česka byla hodně složitá, ale musím 

říct, že každá minuta, kterou jsem strávi-

la získáním víza, stála za to! Rozhodně 

mohu říct, že to nejlepší zažívám v Čes-

ku. Mám ráda zdejší lidi, jídlo, počasí 

i architekturu. Vždycky jsem snila o tom, 

že navštívím Česko, a jsem šťastná, že tu 

mohu být. Jako pro Rusku přicházející do 

Česka je pro mě nejdůležitější a nejzají-

mavější poznávání české historie, kultury 

a dřívější doby této země. Každý se učí 

způsobům, jak jinak řešit situace, ve kte-

rých jsem již někdy byla. Osobně si mys-

lím, že výměna je skvělá příležitost, jak 

zažít v životě něco skvělého, jak se se-

známit s lidmi z celého světa a jak lépe 

poznat historii a kulturu země, ve které 

se nacházíte. Jsou to zážitky, které si 

s sebou ponesete celý život. A i přestože 

nejsem v Česku tak dlouho jako jiní stu-

denti, jsem neskonale šťastná a vděčná, 

že jsem tuto jedinečnou příležitost do-

stala. Děkuji za to!

Tatiana Chikaeva
D-2220 Rusko / RC Hradec Králové

ŠEST MĚSÍCŮ SE UČÍM
Přesně před šesti měsíci jsem byla plná 

strachu a nejistoty a mylných očekávání 

o tom, jaká bude moje výměna. Díky 

svým host rodinám, přátelům a dalším 

studentům jsem to zvládla a můžu tu 

nadále být, za což jsem na sebe pyšná, 

protože dnes mohu říct, že jsem se 

v mnoha oblastech svého života posunu-

la. Začala jsem jíst věci, které jsem před 

tím nejedla, jsem mnohem více otevřená 

jiným kulturám a lidem. Teď se snadno 

pustím do rozhovoru z cizími lidmi, pro-

tože každý den se setkávám s někým no-

vým, a dostávám se na nová místa, což 

je přesně to, co mám na výměně nejra-

ději. Úžasné lidi poznávám všude, kam 

přijdu. Daleko více si vážím věcí, jakými 

jsou moje rodina, země, ze které pochá-

zím, moje kultura a přátelé v Kolumbii, 

protože přestože jsem nadšená ze všeho, 

co v tuto chvíli poznávám, moje kořeny 

jsou pro mě stále velmi důležité. To je to, 

co mě vedlo k tomu chtít poznat a vědět 

víc. Jsem ráda, že jsem se pro výměnu 

rozhodla, protože je ze mě nezávislejší 

člověk, více si všeho vážím a s nadšením 

zjišťuji, co dalšího mě ještě čeká. Mohu 

říct, že teď mám vlastní filozofii či kultu-

ru a chci se v rámci obojího i nadále roz-

víjet. Beru si to nejlepší z kolumbijské 

i české kultury a každý den je ze mě lep-

ší člověk. To je přesně to, co mě výměna 

naučila, a fakt, že jsou přede mnou už 

jen čtyři měsíce, mě děsí, ale současně 

vím, že se vrátím jako lepší člověk. 

Maria Juliana Garzon Duque
D-4281 Kolumbie / RC Plzeň Beseda
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VÁNOCE
Vánoce se tady slaví především 24. pro-

since. Abychom viděli zlaté prasátko, 

symbol štěstí, museli jsme se celý den 

postit, to ale nikdo z nás nevydržel kvůli 

všudypřítomnému cukroví. Se západem 

slunce jsme usedli ke štědrovečerní veče-

ři s rybí polévkou, kaprem a bramborovým 

salátem. Kapr možná úplně nezní jako 

něco, co byste zařadili mezi místní delika-

tesy, ale co se mi líbí především, jsou tra-

dice s kaprem spojené. Na Třeboňsku jich 

produkují asi 3 000 tun každý rok! Odtud 

se rozvážejí do všech měst v Česku na 

trhy, kde si je lidé kupují. Následně ho do-

nesou domů a dají si ho do vany, kde ho 

nechají plavat ve vodě, dokud nenastane 

čas připravit jej k večeři. Další tradice 

spojená s kaprem je dávání si šupin do 

peněženky. Po večeři jsme čekali na Je-

žíška, který nosí dárky. Jakmile zazvoní 

zvoneček, je čas jít ke stromečku a dárky 

rozbalit. Zbytek večera jsme strávili okolo 

stromečku, zpívali jsme, užívali si cukroví 

a hráli si s věcmi, které jsme dostali. Jsem 

opravdu ráda, že jsem Vánoce prožila 

s rodinou, poznala nové tradice a toto ob-

dobí pro mě vůbec nebylo tak těžké, jak 

by mohlo pro výměnnou studentku být. 

Elsa Marie Kasten
North Star USA / RC Beroun

NOVÝ ŽIVOT
Ani jsem se nenadála a šest měsíců je 

pryč. Snažím se svůj čas využít naplno. 

Už jsem jela vlakem, vyfotila asi tisíc fo-

tek, viděla jsem sníh na ulicích i na ho-

rách, poprvé jsem lyžovala, psala jsem 

test z matematiky ve slovenštině, četla 

jsem knížky o druhé světové válce, na-

vštívila úžasné kavárny. Procestovala 

jsem Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko, 

Rakousko i Itálii. Mám přátele z celého 

světa. Mé největší sny se proměnily ve 

skutečnost a rozhodně nejsem připrave-

na na to, že se s nimi budu muset jednou 

rozloučit. Výměna je to nejlepší, ale sou-

časně to nejtěžší, co může mladého člo-

věka potkat. Je donucen vystoupit ze své 

komfortní zóny a vypořádat se s věcmi, 

které by nečekal. Mohu říct, že jsem se 

opravdu změnila. Dokonce mluvím portu-

galsky a mám cizí přízvuk. Přízvuk mám, 

i když mluvím anglicky i slovensky. Mám 

toho hodně co říct a vím, že Slovensko 

bude už navždy mým druhým domovem. 

Gabriele Dos Santos Koga
D-4730 Brazílie / RC Banská Bystrica 
Classic

POČÁTEČNÍ KLOPÝTÁNÍ
Nemohla jsem se dočkat, až se sezná-

mím s ostatními studenty. Asi po týdnu 

zorganizoval můj host tatínek výlet do 

Dumbieru v Nízkých Tatrách. Jeli jsme já, 

jeho žena, studentka Gabriele z Brazílie 

a její host sestra. Host tatínek mi nikdy 

přesně neřekl, co nás ten den čeká, a já 

sama jsem nevěděla, co od Nízkých Tater 

očekávat. Proto jsem byla v šoku, jakmile 

jsem zjistila, že se jedná o horu vysokou 

2 000 metrů. Asi po hodině jsem si zača-

la říkat, kam jdeme a jak dlouhý výlet to 

asi bude. Ani mě ani Gabi by nenapadlo, 

že ten výstup bude na 12 hodin! Po pár 

hodinách začala být cesta strmější, takže 

se častěji odpočívalo a tím byl výšlap 

ještě delší. Host tatínek po cestě nasbíral 

nějaké borůvky, které byly tak dobré, že 

jsme s Gabi pak už hledaly taky a neustá-

le jsme zastavovaly, abychom si nějaké 

nasbíraly. Po mnoha únavných hodinách 

jsme se v polovině cesty zastavili na jíd-

lo. Já a Gabi jsme si daly parené buchty, 

což ji úplně neoslovilo, ale já jsem se do 

nich zamilovala. Ovšem byla chyba si je 

tehdy dávat, protože s těžkým žaludkem 

se pak moc dobře nešlo. Po obědě jsme 

se dostali ke skalám. Vypadaly úžasně, 

ale nadšení brzy vystřídal úděs, když 

jsme si uvědomily, že by se mohly stát 

příčinou naší smrti. Všichni jsme po nich 

museli přejít, často z nich padaly uvolně-

né kameny. Většina nám utekla, ale my 

jsme šly rozvážně, abychom unikly jisté-

mu nebezpečí. Cesta byla poměrně dlou-

há a tehdy jsme si to vůbec neužily, dnes 

se tomu ale už smějeme. Když jsme ko-

nečně dorazili na vrchol, museli jsme se 

samozřejmě vyfotit. Hodně foukalo, ale 

současně to bylo příjemné, protože bylo 

léto. Nahoře jsme si dali hodně dlouhou 

pauzu a užili si výhled. Při sestupu jsme 

kvůli dalšímu focení mnohokrát zastavo-

vali. Bohužel nás opět čekaly i ty skály. 

Gabi spadla během výstupu a jevilo se 

jako nevyhnutelné, že upadnu také. A to 

se také stalo. Ale na bolest nebyl čas, 

měla jsem strach. Host tatínek nás ten-

tokrát držel za ruce, což byla příjemná 

pomoc. Výstup měl původně trvat jen ně-

kolik hodin, ale kvůli mnohým přestáv-

kám trval hodin dvanáct. Já i Gabi jsme 

byly úplně vyřízené a nervy jsme měly 

v kýblu. Obě jsme prohlašovaly, že už ni-

kdy na výšlap do hor nepůjdeme, ale 

dnes se shodneme, že to byl opravdu zají-

mavý způsob, jak začít naše přátelství. 

A je to příběh, který se dobře vypráví.

Samantha Rose Marra
Essex USA / RC Banská Bystrica Classic
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z domova

VÝJIMEČNÝ VÝLET
Tohle bylo poprvé, kdy jsem vyrazil do hor 

lyžovat, a byl to velmi výjimečný zážitek! 

Vyrazil jsem v sobotu s rodinou Kerelo-

vých, což byla moje první hostitelská rodi-

na. Po příjezdu jsme nejprve jen hráli UNO 

s Eliasem, inboundem z Mexika, a Pavlem, 

mým host otcem. Lyžovat jsme šli až ná-

sledující den. Na Tchaj-wanu nemáme 

sníh, takže jsem lyžovat neuměl, ale Pavel 

mě to naučil! V ten den přijel na hory Viky, 

můj první host bratr, takže jsem měl tre-

néry dva. Další den mě Viky naučil, jak se 

po pádu znovu postavit na nohy, což mi 

ale pořád moc nešlo. Také jsem se naučil 

vyšlapat na kopec a taky mi to nešlo. Ale 

čtvrtý den už to bylo o moc lepší! Prostě 

jsem to zase znovu zkusil a už to šlo. 

V dalších dnech jsme se ráno učili lyžovat 

a odpoledne jsme odpočívali, když ostatní 

lyžovali. Nebylo tam moc dobré interneto-

vé připojení, takže jsem si nehrál s telefo-

nem a seznamoval jsem se s ostatními 

lidmi. Pátek byl poslední den na sjezdov-

ce, ale naučil jsem se toho hodně, což 

snad zužitkuji na Rotary SkiWeeku! Moc 

děkuji Kerelovým, že mě vzali na lyže. 

A také děkuji všem svým rodinám a Rota-

ry, že jsou tu pro mě. Mám vás rád!

Chen-Han Wu
RYEMT Tchaj-wan / RC Znojmo

ZKUŠENOST S VÝMĚNOU
Uplynulé měsíce byly plné cestování, kul-

tury a scházení se s kamarády. Byl jsem 

na dvou Rotary setkáních v prosinci 

a v lednu, která byla obě skvělá a nejlepší 

bylo, že jsem se mohl vidět s ostatními 

studenty. Vánoce strávené v Tatrách byly 

nezapomenutelné stejně jako silvestr 

strávený s ostatními studenty poblíž Du-

naje, kde jsme sledovali ohňostroje a pří-

chod nové dekády. Stále více poznávám 

Bratislavu a její zákoutí. Pokaždé se sna-

žím si s sebou brát foťák. Také jsme se 

dostali na hokejový zápas mezi Slovanem 

Bratislava a Budapeští, kdy Slovan vyhrál 

4 : 3 v napínavém prodloužení. Další zá-

pas, který měli možnost vidět ostatní stu-

denti, byl můj fotbalový zápas. Od začát-

ku roku máme zimní přípravu, takže jsem 

si konečně mohl i zahrát se spoluhráči, se 

kterými již pět měsíců trénuji. Krom klu-

bových zápasů hraji i ve školní lize, kde 

hraji se svými spolužáky proti jiným tří-

dám ze školy. Uplynulé měsíce byly 

opravdu nabité a výměnu si velmi užívám. 

Leonardo Jose Pernia
CS RYE Kanada / RC Bratislava Danube

PRAHA JE MÝM DOMOVEM
Mám štěstí, že mohu výměnu trávit v jed-

nom z hlavních evropských měst, a to 

v Praze. Mnozí lidé usilují o to, aby toto 

místo mohli třeba jen navštívit, a já tu 

mohu trávit celý rok. Každý den se pro-

cházím ulicemi s dlažbou z kočičích hlav 

kolem všech těch slavných budov, zám-

ků, kostelů a všeho, co činí Evropu tak 

magickým místem pro lidi z celého svě-

ta. Když jsem se připravovala na výměnu, 

táta mi připomněl jeden zážitek. Při první 

cestě do zahraničí z USA jsem byla týden 

v Rakousku, a když jsme se s tátou pro-

cházeli Salcburkem, říkala jsem mu: „Do-

kážeš si představit, že by ses na takovém 

místě probouzel každý den a žil zde?“ Já 

si nepamatuji, že bych to říkala, ale vím, 

že to je pravda. A najednou jsem v situa-

ci, kdy dostávám přihlášku na výměnu. 

Ještě než jsem dopis otevřela, připomněl 

mi táta, že klidně mohu skončit ve stejně 

malém městě, jako je to, ve kterém žiji. 

Řekla jsem mu, že si to uvědomuji, ale že 

jsem se rozhodla pro výměnu, abych si 

zkusila žít v jiné zemi. A to, že bych měla 

žít na venkově, to rozhodnutí nezmění. 

Ale v tom jsem otevřela ten dopis a zjis-

tila, že budu bydlet v Praze. Myslím, že 

jsem křičela nadšením asi 20 minut a na 

potkání jsem každému říkala, kam poje-

du. Už jsem tu šest měsíců a stále nemo-

hu uvěřit tomu, že jsem jedním z těch, 

kteří se dennodenně budí v tomto městě. 

Chodím okolo budov, které někteří kama-

rádi vidí jen v učebnicích. Chodím do Ná-

rodní galerie plné expozic, které mapují 

historii této krásné země. Učím se o li-

dech, kteří se zasloužili o to, jak je toto 

město a tato země významná. A součas-

ně dělám jednu ze svých oblíbených ak-

tivit, a to je objevování nových míst a zá-

koutí ve městě. Odjakživa jsem chtěla 

bydlet ve velkém městě. Samozřejmě že 

to má i svá úskalí, že jsem pryč od domo-

va, ale neměnila bych. Vždycky jsem 

o tom snila a dnes se mi můj sen plní. 

A není život právě o tom? 

Sydney Elizabeth Wendel
D-7090 USA / RC Praha City
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DOBRODRUŽSTVÍ S HOST 
RODINOU NA LYŽÍCH
Hned poté, co jsem se přestěhovala do 

druhé rodiny, vyrazili jsme na čtyřdenní 

výlet na lyžích. Doma ve Státech se zá-

vodně věnuji běžkování, takže bylo skvě-

lé, že mě vzali na lyže. Vyrazili jsme hned 

po Novém roce, sbalili jsme si všechno 

vybavení a vydali se na cestu. Jeli jsme 

na Dolní Moravu, což je lyžařské středis-

ko v Jeseníkách. Je tam krásná příroda! 

První den byl úplně úžasný, najeli jsme 

asi 15 kilometrů. Byla tam celá rodina 

včetně obou mých host sester, host 

mámy, host táty a také rodina host strý-

ce. I přestože jsme byli celý den na ly-

žích, našli jsme čas i na pauzu a dali 

jsme si borůvkové knedlíky, které se sta-

ly jedním z mých nejoblíbenějších jídel. 

Druhý den byl velmi podobný, lyže-jídlo-

-lyže-jídlo a spánek. Třetí den jsme byli 

celí rozlámaní, tak jsme se rozhodli, že 

zůstaneme na chatě a odpočineme si, 

což bylo fajn. Poslední den jsme s host 

tatínkem vyrazili na 40kilometrový výlet. 

V polovině cesty jsme se zastavili na 

oběd a vrátili jsme se až za tmy, ale roz-

hodně to stálo za to. Za ty čtyři dny jsme 

najeli na lyžích 80 kilometrů a hodně 

nás to sblížilo, jsem jim vděčná, že mě 

s sebou vzali!

Liv Kristina Wyland
CS RYE USA / RC Olomouc City

JAKÉ JE TO ŽÍT NA SLOVENSKU?
Je Bratislava velké město? Umí lidé ang-

licky? Máš tam kamarády? To je to neko-

nečné množství otázek, které dostávám 

z domova. Nejprve jsem si myslela, že je-

jich otázky jsou hloupé, ale když se nad 

nimi zamyslím, uvědomuji si, že oni 

opravdu nemají tušení, jaké to je žít na 

Slovensku. Neví, jak vypadají jednotlivé 

dny, jaké jím jídlo, jak se dostávám do 

školy, co tam dělám a tak podobně. Věci, 

které pro mě byly před šesti měsíci cizí, 

jsou mi dnes vlastní. Je neuvěřitelné, že 

ještě před pár měsíci jsem na Slovensku 

nebyla, nikdy jsem nejela veřejným do-

pravním prostředkem nebo s nikým ne-

komunikovala v cizím jazyce. Vždycky 

jsem si uvědomovala, že ne všichni lidé 

žijí tak, jako v mojí komunitě, ale nikdy 

mě nenapadlo, jak odlišné to může být, 

dokud jsem neodjela pryč a nezačala žít 

někde jinde. Samozřejmě že dnes už ti 

lidé nejsou cizí, dnes už jsou mojí rodi-

nou. Jsou to lidé, se kterými mohu komu-

nikovat v jiném jazyce, podporují mě, učí 

mě nové kultuře a historii své země. 

Jsem z života tady nadšená. Těm, kteří 

chtějí vědět, jak žiju, říkám, že můj život 

je teď plný různých dopravních prostřed-

ků, pohodového rozvrhu ve škole, neu-

stálého snažení, aby můj mozek fungo-

val jako překladač Google, velkého 

množství brambor, přátel výměnných 

studentů, kaváren, spolužáků, výletů 

s rodinou, bydlení kousek od hranic růz-

ných zemí a samozřejmě také velké 

spousty nedorozumění. Dneska už se 

snadno orien tuji na nádražích i v jízdních 

řádech a Google mapy jsou pro mě při 

pohybu ve městě nutností. Nesčetněkrát 

jsem navštívila hrad v Bratislavě, také 

jsem zjistila, že na Slovensku je neuvěři-

telné množství hradů a zámků. Bratisla-

va je krásné město a mě, holku z malého 

města na Floridě, neustále udivuje, kolik 

historických budov se tu nachází, když se 

procházím ulicemi. Je to moc příjemná 

změna. Navštívila jsem mnoho obchod-

ních center a těch kavárniček! Současně 

jsem stihla navštívit tři různé země, je 

úžasné, jak je všechno na dosah ruky. 

Moc děkuji Rotary za to, co pro mě 

všechno udělalo, jsem vděčná za tuto 

skvělou zkušenost a šťastná, že mohu 

být na Slovensku, které je pro mě v tuto 

chvíli druhým domovem. Ďakujem!!!

Marley Ann McCauley
MD Florida, USA / RC Bratislava 
International
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I N B O U N D S

ZIMNÝ POPRAD
V dňoch od 17. do 19. januára 2020 
sa v krásnej podtatranskej oblasti 
konal jeden z ďalších meetingov 
pre slovenských inboundov 
v Poprade.

ol to ich prvý meeting v tomto roku, 
no zároveň aj posledný, na ktorom 

museli absolvovať jazykový test zo sloven
činy. V piatok po príchode na hotel, keď 
sme sa ubytovali a navečerali, meeting 
oficiálne mohol začať. Inboundov zo se
dem krajín čakal test zo slovenského jazy
ka, ktorého súčasťou bola písomná a ústna 
časť, čím sme aj večer ukončili. Na ďalší 
deň nás čakala menšia túra do Vysokých 
Tatier. Vyrazili sme od Štrbského plesa na 
Popradské pleso. Aj napriek zľadovatené
mu terénu to všetci zvládli a cestu si užili. 
Neskôr na Popradskom plese si študenti 
spravili skupinové fotografie a mali hodin
ku rozchod. Mohli sa ísť zohriať do chaty 
pri Popradskom plese, alebo sa prejsť a ob
javovať krásy okolia. Po presune do Staré
ho Smokovca, kde sme sa všetci spoločne 
naobedovali, sme si vyzdvihli sánky a vy
brali sa na Hrebienok, z ktorého cesta dole 
bola plná zábavy a adrenalínu, nakoľko 
mnoho študentov jazdilo na sánkach po 
prvýkrát! Po dlhom a vyčerpávajúcom dni 
sme sa vrátili na hotel do Popradu, kde si 
mnoho študentov doprialo hodinový od
dych. Po večeri nasledovala príprava na 
dištriktovú konferenciu, ktorá sa uskutoč
ní v máji 2020 v Luhačoviciach. Jednotlivé 
skupiny sa predviedli v „Talent Show“, na 
čom sa všetci dobre zabavili. Meeting sa 
skončil v nedeľu ráno po raňajkách, kedy 
sa in boun di a aj rotexáci spoločne rozlúči
li a vybrali sa na vlak. 

Text: MIŠKA HARNIČÁROVÁ, 
foto: KAROLÍNA KOLLÁROVÁ, NIKA TALLOVÁ

B

z domova
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I N B O U N D S

TŘEBÍČ 2020
Letošní zimní setkání začalo 
v pátek 24. ledna, kdy se všichni 
inboundi, rotexáci a rotariáni sjeli 
do Třebíče. 

obota se nesla v duchu poznávání Tře
bíče a venkovních skupinových akti

vit. Během dopoledne měli inboundi mož
nost poznat historickou židovskou čtvrť 
a objevit zákoutí města pomocí hry s ná
zvem City Rally, jejímž cílem bylo plnit 
různé úkoly jako například spočítat všech
ny bankomaty na hlavním náměstí. 

Po obědě se všichni vydali na prohlídku 
Baziliky sv. Prokopa, která je součástí dě
dictví UNESCO. Inboundi využili fotogenic
kého prostředí a účastnili se fotografické 
soutěže. Tři nejlepší snímky byly oceněny. 
Po dni plném poznávání si zahraniční stu
denti oprášili své znalosti o pravidlech vý
měny během přednášky Mirka Baráka. 

A zlatý hřeb celého víkendu? Talentshow! 
Studenti poprvé veřejně předvedli svá vy
stoupení, kterými se pochlubí za několik 
měsíců na distriktní konferenci. Za celý ve
čer bylo k vidění mnoho krásných předsta
vení plných tance a zpěvu a zároveň došlo 
i na pár neobvyklých kousků. Například 
Diego z Brazílie okouzlil publikum hraním 
písně Škoda lásky na houslích, skupina stu
dentů z Mexika předvedla jejich tradiční 
tanec i v typických kostýmech a Sankonki 
z Jihoafrické republiky ukončil celou show 
svým domorodým tancem. Nejhodnotnější 
dar obdržel Guilherme z Brazílie, který do
sáhl nejlepších výsledků v jazykových tes
tech. Za jeho výjimečný výkon mu distrikt 
2240 daroval šek ve výši 100 €, který může 
uplatnit při svém lyžařském výletu na Slo
vensku s ostatními studenty. 

V neděli ráno všichni odjížděli domů, 
plni nových zážitků a vzpomínek. Celý 
mee ting proběhl bez komplikací a i přes 
pochmurné, chladné počasí panovala dob
rá nálada. 

Text: ANITA ŽOUŽELKOVÁ, ALŽBĚTA ZEZŮLKOVÁ,
foto: JANA ONDRÁČKOVÁ

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

zprávy
KLUBOVÉ

Třebíčští rotariáni zareagovali bleskově 

na potřeby organizace Vrátka, 

sdružující hendikepované občany. 

a podzim sponzorovali nákup vy
šívacího stroje pro šicí dílnu a nyní 

bleskově zareagovali na požadavek fi
nančního daru na nákup bavlněných 
látek a gumiček. Celé osazenstvo sdru
žení totiž šije ochranné prostředky pro 
dobrovolníky, kteří v Třebíči slouží se
niorům. Rotariáni věnovali nejen bavl
něná prostěradla, ale i finanční pro
středky ve výši 30 tisíc korun.

„Vytrhli jste nám tímto rychlým da
rem trn z paty, naše zásoby materiálu 
jsou již téměř na nule,“ pochvalovala si 
místopředsedkyně sdružení paní Ida 
Svobodová. Spolupráce tedy pokračuje 
i touto neplánovanou formou.

Text a foto: FRANTIŠEK RYNEŠ 

T Ř E B Í Č

Kdo rychle dává, 
dvakrát dává

N

30 000 Kč
Výše finančních prostředků 
věnovaných rotariány na nákup 
bavlněných látek a gumiček pro 
potřeby organizace Vrátka.
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V sobotu 16. 11. 2019 se u památníku 

obětem železné opony, ležícího poblíž 

hraničního přechodu Svatý Kříž, sešli 

obyvatelé z obou stran hranice, aby zde 

vzpomněli 30 let svobody a desítky těch, 

kteří byli při přechodu hranice zavražděni.

otary klub Cheb/Eger přizval ke vzpo
mínce a položení květin spřátelené 

kluby z bavorského distriktu 1880 a také 
své nejbližší kolegy z Rotary klubu Karlovy 
Vary. Setkání se též účastnily dvě student
ky z Mexika a Brazílie, které pobývají 
v Che bu rámci mezinárodní rotariánské 
výměny mládeže. U pomníku, vzniklého 
z iniciativy chebského historika Václava 
Jiříka, zavzpomínali představitelé místní 
správy, tehdejší místostarosta a člen cheb
ského Rotary klubu Pavel Vanoušek i stá
vající starosta Antonín Jalovec. Starosta 
z nedalekého Waldsassenu Bernd Sommer 

řekl, že jediné, co nás dnes rozděluje, je 
pouze jazyk. Společné setkání pokračovalo 
v letní restauraci, vybudované členem 
chebského klubu Antonínem Hofmannem. 
V diskuzi vystoupil i Ivan Thýn, který po
hovořil o projektu „Jezdecká socha Karla IV. 
pro město Karlovy Vary“ a požádal přítom
né představitele jednotlivých klubů o pod
poru. Kolega Josef Pelant přislíbil, že 
v příštím roce setkání zorganizuje karlovar
ský klub se stejným programem i místem 
setkání a hosty, rozšířené o pozvání spřáte
leného saského RC Annaberg.

Text: TOMÁŠ LINDA, foto: IVAN THÝN

Pravidelná spolupráce RC Brno a RC 

Praha – Staré město se již stala tradicí. Tak 

jako v předchozích letech se inbound 

studenti z Prahy setkali se svými 

brněnskými kolegy v Moravském krasu.

 
ohled do 138metrové hloubky propas
ti Macochy překvapil po suchých lé

tech vysokým stavem vody v obou jezír
kách. A v jeskyni Balcarce byly, kromě 
obvyklých krás, k vidění i ohromné kolonie 

netopýrů. Nevím, jestli si studenti zapama
tovali jméno netopýra – je to vrápenec 
malý, ale jistě si odvezou hezké vzpomínky, 
nejen na moravskou přírodu, ale i na pala
činkovou party, kterou uspořádal Marek 
Turba. A na příštím mítinku si můžete ne
chat vysvětlit, jaký je rozdíl mezi stalagmi
tem, stalaktitem a stalagnátem. Ať z toho 
výletu taky něco máte.

Text: MILOSLAV KALA

Rotary klub Bratislava, ktorého členom 

je aj jeden zo zakladateľov OZ NIE 

RAKOVINE, Patrik Herman, ocenil 

činnosť našej pacientskej organizácie 

a rozhodol sa pre pravidelný príspevok 

na našu činnosť. 

esty Rotary klubu Bratislava a OZ 
NIE RAKOVINE sa stretli už pred 

niekoľkými rokmi, kedy sme robili 
prednášku o našich aktivitách, odpove
dali na množstvo otázok a hľadali mož
nosti spolupráce. Individuálna pomoc 
a podpora viacerých jeho členov v záve
re minulého roka vyústila do veľkorysé
ho rozhodnutia vedenia a členov klubu 
podporiť naše aktivity v prospech všet
kých onkologických pacientov. Výška 
príspevku je 1 800 eur. Pravidelný prí
spevok Rotary klubu Bratislava bude 
slúžiť na podporu pacientskej poradne 
pre onkologických pacientov v Národ
nom onkologickom ústave v Bratislave. 
V poradni na 2. poschodí sú každý pon
delok, utorok a stredu od 9.00 do 12.00 
hodiny súčasným onkologickým pa
cientom a ich rodinným príslušníkom 
k dispozícií dobrovoľníci OZ NIE RA
KOVINE z radov bývalých onkologic
kých pacientov. Na základe vlastných 
skúseností poskytujú praktické rady, 
psychologickú podporu, ale aj sociálne 
i právne poradenstvo. 

Text: ROBERT HRONEC

K A R L O V Y  V A R Y

Setkání u památníku

B R N O

Rotary nad propastí
B R A T I S L A V A

Veľkorysé gesto

1 800 EUR
Výška príspevku na podporu našich 
aktivít v prospech onkologických 
pacientov.

P C

R
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Letos 8. března oslavil Inner Wheel klub 

Morava páté výročí svého založení. Je to 

příležitost k zavzpomínání.

nner Wheel je celosvětová ženská or
ganizace, která vznikla téměř před sto 

lety ve Velké Británii jako odnož Rotary 
klubů. Podobně jako Rotary má ve svém 
základu tři pilíře: vzájemné přátelství, 
pomoc druhým okolo nás a sbližování 
a porozumění národů. Říkáme si Klub, 
který sází stromy. Během těchto pěti let 
jsme vysadily již nejméně 20 stromů. 
Byly to stromy pamětní (na oslavu jubi
lea), připomínka Dne Země, ale největší 
radost nám udělaly stromy ovocné, které 
jsme zasadily v několika mateřských 
školkách. Nejraději pomáháme zase že
nám, a to těm podle nás nejpotřebnějším 
a nejbezbrannějším, podporujeme br
něnské Magdalenium, které přináší po
moc ženám a dětem trpícím domácím 
násilím. I nyní v současné těžké situaci, 
kdy náš národ sužuje koronavirus, se 
snažíme pomoci a sháníme nedostatko
vý materiál na šití roušek. Máme dva 
partnerské kluby, jeden ve Vídni, druhý 
ve Frankfurtu. Vzájemně se navštěvuje
me, každé dva roky zveme naše partner
ky k nám nebo je jedeme navštívit my. 
Milé rotariánské dámy, je to fajn, pojďte 
se k nám připojit.

Text: MARIE RYNEŠOVÁ

I W C

I v těchto smutných 
dnech se dá slavit

I

P

Pred rokom, mesiacom a dňom som sa bez 

plánovania vybral za kyjevskými 

rotariánmi. Nestihol som však navštíviť 

všetky kluby. Po krátkej operatíve sa ku 

mne pridali ešte Ondrej Kollár a Pavol 

Bobovský.

riateľ Andrij z Rotary klubu Kyiv Sofia 
nás vyzdvihol 20. februára po prílete. 

Navštívili sme večerný Majdan, následne 
sme sa prešli ku chrámom sv. Michala a sv. 
Sofie. Rotariánsky program sme začali 
stretnutiami s Rotary Klubom Kyiv City 
a Kyjev International za účasti prezidenta 
Rotary klubu Kyiv Sofia a past distrikt gu
vernéra D2232 Ukrajina–Bielorusko. Spolu 
s priateľmi z Rotary klubu Kyiv Sofia pove
čerali v reštaurácii vojnových veteránov. 
S past prezidentkou Rotary klubu Kyjev 
sme absolvovali večernú prehliadku Kyje

va s výkladom. Tretí deň v Kyjeve začína
me na Majdane. Potom máme stretnutie 
s Rotary klubom Kyiv Advance, ktorý „pre
niesli“ rotariáni ukrajinskej národnosti 
z Donecka, kde sa volal Rotary klub Do
netsk Advance. Po milom stretnutí a oboz
námením sa s projektmi klubu pokračuje
me s Rotary klubom Kyiv Sofia návštevou 
Neurochirurgického inštitútu akademika 
Romadanova. V predvečer osláv 115. výro
čia založenia Rotary International sme 
tento náš rotariánsky sviatok oslávili 
s mnohými priateľmi v Kyjeve a aj za účas
ti prezidenta Rotary klubu Kyjev Balzac, 
ktorý bol zároveň môj desiaty navštívený 
Rotary klub v Kyjeve a to obrazne poveda
né do roka, mesiaca a dňa. 

Text: VLADIMÍR GRÜNVALDSKÝ

P O P R A D

RC Poprad v Kyjeve

zprávy
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Už niekoľko rokov organizuje náš Rotary 

klub Košice v predvianočnom čase 

charitatívne podujatie. 

renajatý vianočný stánok od mesta 
Košice sme ponúkli ďalším partner

ským organizáciám a občianskym zdru
ženiam, ktoré prezentovali svoje projek
ty a získané financie zo zbierky venujú 
na svoje dobročinné aktivity. Na stretnu
tí Rotary klubu dňa 24. 2. 2020 sa stretli 
predstavitelia 20 organizácií a prezento
vali svoj projekt, ktorý pomôže hendike
povaným a autistickým deťom, košic
kým štvorčatám, Lige proti rakovine, 
deťom zo znevýhodneného prostredia 
a pod. Potešujúca je dlhoročná spoluprá
ca so Strednou odbornou školou tech
nickou na Kukučínovej ulici, ktorá nám 
pripravila pekné vianočné suveníry, 
a tak tiež s Gymnáziom na Poštovej ulici, 
na ktorom študujú aj naši hostštudenti. 
Rotary klub poctil svojou návštevou aj 
primátor Košíc Jaroslav Polaček, vysoko 
ohodnotil naše aktivity a sľúbil spolu
prácu aj pri ďalších dobročinných podu
jatiach. Prezident Rotary klubu Juraj 
Mičko sa poďakoval členom RC, ktorí sa 
aktívne zapojili do tohto veľkého projek
tu a verí, že spolupráca s mestom Košice 
a s partnerskými organizáciami bude aj 
naďalej úspešná, aktívna a prínosná.

Text: JANA TESSER

K O Š I C E

Charitatívne 
podujatie

11 644 EUR
Počas vianočných trhov 2019 sa 
vyzbieralo 11 644,60 EUR.

P

RC Žilina je už známy svojou bohatou 

činnosťou a to najmä podporou mnohých 

projektov zameraných na pomoc zdravotne 

postihnutým deťom i rôznym organizáciám 

so sociálnym charakterom. 

lavným naším poslaním je teda pod
pora a pomoc, ale aj rozvíjanie me

dzinárodného porozumenia a spolupráce. 
Náš klub v minulosti veľmi aktívne spolu
pracoval s rakúskym RC Neusiedl am See 
a už dlhé roky veľmi aktívne spolupracuje 
na spoločnom projekte Stružielka s RC 
Ostrava. Posledných 8 rokov však aktívne 
spolupracuje a navštevuje sa i s poľským 
RC Jaroslaw. Vo februári RC Jaroslaw slávil 
20. výročie založenia a na veľkolepú sláv
nosť pozval aj zástupcov nášho RC Žilina. 
V predvečer osláv bolo slávnostné zasada
nie klubu za prítomnosti guvernérky poľ

ského dištriktu, na ktorom odovzdala oslá
vencom vyznamenania i ďakovné dekréty. 
Oficiálne oslavy sa uskutočnili v miestnej 
umeleckej škole za prítomnosti predstavi
teľov mesta i vyšších územných celkov 
a boli tam i zástupcovia poľských klubov 
a aj slovenských – z RC Sp. N. Ves, RC Pre
šov i RC Poprad. Možno smelo konštatovať, 
že takáto neformálna medzinárodná spolu
práca je veľmi potrebná a pomáha utužovať 
priateľstvo a spoluprácu Rotary klubov 
i samotných členov. Odporúčame aj ostat
ným klubom, aby podporovali aj medziná
rodnú spoluprácu.

Text: KAROL HERIAN

Ž I L I N A

Medzinárodná spolupráca

H
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XVII. ples Rotary klubu Žilina otvoril 

8. februára 2020 prvorepublikový 

džentlmen Ondřej Havelka. Pod 

taktovkou jeho Melody Makers sa 

tanečný park naplnil elektrizujúcou 

swingovou atmosférou. 

rogram obohatila aj cimbalová mu
zika Kuštárovci, Baletná škola Po

inte, dídžej Lukáš Fiala a s veselým čís
lom prekvapili  Stružielkáči. Réžie 
galavečera sa s noblesou zhostila Mari
ka Kunschová. Významnou zložkou be
nefície bola tichá aukcia Galérie M lo
cus arte. V kolekcii výtvarných diel 
nechýbali slovenskí klasici, alebo pô
vabný Adolf Born. Podporujeme tak let
né tvorivé tábory pre postihnuté deti 
a mládež, festival komunitného života 
a inakosti – Internos a aktivity pre au
tistické deti. 

Text: MARTIN BARČÍK

Ž I L I N A

Sladkých plesových 
sedemnásť

5 700 EUR
Výťažok z benefície plesu sme 
nasmerovali k  Stružielke, Nadácii 
Krajina harmónie a Regionálnemu 
centru autistov.

P

Dňa 25. 2. 2020 pripravila Národná banka 

Slovenska v spolupráci s Rotary klubom 

Bratislava slávnostné odhalenie busty 

Imricha Karvaša na budove ústredia NBS.

ostiteľmi podujatia boli guvernér 
NBS Peter Kažimír a prezident Rota

ry klubu Bratislava Robert Hromec. Pozva
nie prijal aj guvernér Rotary dištriktu 2240 
Česká republika a Slovensko Ilja Chocho
louš, autor busty Martin Pala, syn Imricha 
Karvaša a aktívny člen Rotary klubu Brati
slava Milan Karvaš, minister financií SR 
Ladislav Kamenický, bývalí guvernéri NBS 
a predstavitelia kultúrneho, politického 
a spoločenského života. Moderátorom pod
ujatia bol člen Rotary klubu Bratislava Pa
trik Herman. Na slávnosti sa zúčastnil aj 
syn Imricha Karvaša Milan: „Nielen ja, ale 
celá žijúca rodina Karvašovcov máme 

z tohto podujatia veľkú radosť. Otcovi sa 
za života nedostalo veľa uznania za jeho 
činy, ktoré sú pre mnohých ľudí nedosiah
nuteľné. Dobre to vystihujú jeho najvyššie 
štátne vyznamenania, ktoré dostal in  
memoriam.“

Imrich Karvaš patril k významným pred
vojnovým členom Rotary klubu Bratislava. 
Popri svojej pracovnej vyťaženosti vo vý
znamných funkciách si našiel čas aj na člen
stvo a činnosť v Rotary klube Bratislava, 
pretože ciele tohto hnutia mu boli blízke 
a Imrich Karvaš ich celým svojim dielom 
i životom napĺňal. Myslím, že takýto odkaz 
je aj v súčasnosti nanajvýš aktuálny a pri
pomíname si ho odhalením tejto busty.

Text: ROBERT HROMEC

B R A T I S L A V A

Slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša

zprávy

H
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B R A T I S L A V A

Dražba

Medzinárodne uznávaný výtvarník a člen 

Rotary klubu Bratislava Robert Hromec 

vytvoril minulý rok pre taliansku nábytkár

sku firmu Laura Meroni unikátny kabinet 

Silenzio v limitovanej edícii 21 kusov. Nultý 

kus tohto exkluzívneho nábytku autor 

vydražil 23. januára 2018 na aukcii v bra

tislavskej galérii Nedbalka za neuveriteľ

ných 25 200 EUR. Sme hrdí, že Robert sa 

prejavil ako ozajstný rotarián a daroval 

vydražené peniaze nadácii Pontis. Tá ich 

využije v rámci programu Generácia 3.0, 

ktorého hlavným poslaním je zefektívniť 

a skvalitniť proces vzdelávania detí a mlá

deže na Slovensku. Robert bravó!!!

NORO LAZAR

25 200 EUR
Robert Hromec daroval vydražené peniaze 
nadácii Pontis.

krátce

B R A T I S L A V A

Stretnutie s priateľmi 
z Rotary klubov v Danubiane

Vernisáž nášho prezidenta Rotary klubu 

Bratislava Roberta Hromca v Meulen

steen Art Museum Danubiana sme si užili 

spoločne s priateľmi z RC Wien Schwechat 

a veľvyslankyňou Rakúska na Slovensku 

Margit Bruck Friedrich z RC Wien Oper. Ver

nisáže sa zúčastnili aj priatelia z RC Žilina 

International, prezident Antonín Pospíšil 

a Denisa Škrovinová ako aj speváčka Jana 

Andevská.

ROBERT HROMEC

Aj Rotary klub Bratislava prežíva neľahké 

obdobie, na ktoré sa nikdy nedá dostatočne 

pripraviť. Ako členom Rotary nám vyplýva 

povinnosť snažiť sa pomôcť aj ostatným, 

ktorí to najviac potrebujú. 

otary klub Bratislava sa preto rozho
dol finančne prispieť sumou 1 700 eur 

na iniciatívu ľudí Kto pomôže Slovensku, 
ktorí zháňajú rúška či medicínske prístroje 
pre všetkých. Iniciatíva Kto pomôže Slo
vensku sa snaží pomôcť slovenským zdra
votníckym zariadeniam zvládnuť následky 
pandémie koronavírusu. Prvé čo sa bude 

kupovať, sú prístroje, ktoré čistia vzduch 
(v prvom rade ide o lekárov a sestričky v ne
mocniciach, aby ostali zdraví). Do iniciatívy 
sa už zapojili aj spoločnosti ako VÚB ban
ka, Pixel Federation, Berlin Brands Group 
Slovensko a to je len začiatok. Veríme, že 
spoločne to zvládneme.

Text: ROBERT HROMEC

B R A T I S L A V A

Podpora platforme Kto pomôže Slovensku

R

1 700 EUR
Výška príspevku na iniciatívu ľudí Kto 
pomôže Slovensku, ktorí zháňajú 
rúška či medicínske prístroje.

Klienti Domova sociálnych služieb Socia 

dostali pred Vianocami od nitrianskych 

rotariánov tri užitočné dary. Ich odovzdaním 

zavŕšil Rotary klub Nitra Harmony projekt, 

ktorého cieľom bolo podporiť zlepšenie 

technických podmienok pre postihnuté deti. 

Prispela aj Nadácia Rotary.

 

itriansky Domov sociálnych služieb 
Socia pre deti a mladých dospelých 

s ťažkým zdravotným postihnutím zabez
pečuje pomoc pre rodiny s deťmi s veľmi 
vážnym zdravotným postihnutím. K tomu 
je nevyhnutné technické vybavenie, ktoré 
je potrebné neustále obnovovať. Pomôcť 
tomuto zariadeniu sa rozhodol nitriansky 
klub RC Nitra Harmony. „Keďže klienti do
mova sú vo veku od troch rokov do dospe
losti, bolo potrebné zaobstarať zariadenie 
pre stimuláciu a aktivizáciu pohybu v ce

lom vekovom rozsahu,“ vysvetlil cieľ projek
tu predkladateľ Štefan Mihina z RC Ni tra 
Harmony. Nákup technického vybavenia 
pre o. z. Socia sa pokryl z prostriedkov klu
bu, 2 % z daní, výťažkom z charitatívneho 
juniálesu RC Nitra Harmony, dražby obra
zov a iných darov. Nadácia Rotary prispela 
na tento projekt sumou 2 640 eur. „Pretože 
sme zhromaždili viac prostriedkov, ako 
sme očakávali, našu podporu Domovu so
ciálnych služieb pre deti a mladých dospe
lých s ťažkým zdravotným postihnutím 
Socia sme ešte doplnili. V zariadení tak pri
budli tri prístroje v hodnote 5 352 eur. Re
habilitačný prístroj Motren Duo 3 v hodno
te 3 555 eur, germicídny žiarič Prolux GO 
v hodnote 605 eur a prenosný kyslíkový kon
centrátor Oxy Anion v hodnote 1 192 eur,“ 
spresnil Štefan Mihina.

Text: JANKA SCHLARMANNOVÁ

N I T R A

Pomoc postihnutým deťom

N
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Martinskí rotariáni už vyše desať rokov 

realizujú projekty v prospech detí 

vyrastajúcich v Centre pre deti a rodiny 

v Necpaloch, neďaleko Martina. 

akladateľom spolupráce medzi Rotary 
klubom Martin a vtedy Detským do

movom v Necpaloch bol rotarián Ján Ko
tlár. Hľadal cesty ako realizovať rozvojové 
projekty, ktoré pomôžu deťom z neúplných 
rodín tráviť zmysluplne voľný čas s využi
tím športových aktivít a budú ich motivo
vať k štúdiu a vzdelávaniu sa. Prvým veľ
kým investičným projektom bola v roku 
2009 výstavba polyfunkčného športového 
ihriska s umelým trávnikom a oplotením. 
Pamiatku organizátora tohto projektu si 
každoročne pripomíname v máji organizo
vaním dnes už Memoriálu Jána Kotlára, čo 
je futbalový turnaj detí z detských domo

vov zo severného Slovenska. V realizácii 
ďalších projektov spolupráce pokračujú 
najmä rotariáni Peter Filip, Ján Popadič 
a Ján Žiak. Zmysluplným a pre deti moti
vujúcim sa javí poskytovanie štipendií de
ťom z centra, ktoré dosahujú úspešné štu
dijné výsledky na stredných a vysokých 
školách. Užitočná je aj podpora účasti detí 
na lyžiarskom kurze, letnom tábore, či po
skytovanie praktických darčekov pod via
nočný stromček. Trvanie spolupráce Rota
ry klubu a centra si spoločne pripomenuli 
na príjemnej besiedke. To motivovalo rota
riánov k tomu, že prisľúbili brigádnicky 
zrekonštruovať športové ihrisko, aby sa 
najbližší ročník memoriálu uskutočnil už 
s novými mantinelmi. 

Text: RENÉ GURÁŇ, foto: JÁN ŽIAK

RC Banská Bystrica bol vo februári 

partnerom premiéry nového 

slovenského filmu Sviňa. Členovia 

klubu po jeho premietnutí zorganizovali 

v priestoroch historického Beniczkého 

domu stretnutie s tvorcami a viacerými 

účinkujúcimi hercami.

o spadnutou sánkou a stiahnu
tým  hrdlom sa po zhliadnutí filmu 

priamo žiadalo ovlažiť si myseľ občer
stvením a vyrovnať pocity a zážitok z vi
denej otrasnej reality nášho života. Po
pri našich starostiach a v dennom zhone 
pracovných povinností ju nie vždy do
statočne vnímame a vôbec ju nerie
šime,“ povedala jedna z účastníčok 
stretnutia po premiére filmu. Účelom 
afterparty po premiére filmu nebolo len 
jeho hodnotenie a posudzovanie miery 
inšpirácie súčasnou realitou a literárnou 
predlohou pri vzniku filmu. Členovia 
Rotary klubu umožnili Banskobystriča
nom stretnúť sa s tvorcami a hercami 
filmu a „naživo“ diskutovať o ich naj
novšom diele a o úskaliach filmovej 
tvorby. Nie je totiž bežná príležitosť 
a prax v Banskej Bystrici organizovať 
afterparty s autormi umeleckých diel, 
filmov, kníh a divadiel. Preto neformálne 
a dôstojné stretnutie malo veľký spolo
čenský ohlas, vyvolaný nielen aktuál
nou tematikou sfilmovaného príbehu.

Text a foto: I. BELAN

M A R T I N

Na besiedke v detskom domove

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Stretnutie po filme

350 000
Film Sviňa sa návštevnosťou stal 
najúspešnejším slovenským filmom 
v súčasnosti. Počas prvých troch týždňov 
ho videlo vyše 350 000 divákov.

Z

„S
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zo sveta

Prvotná inšpirácia
Občania rýchlo rastúcej prímestskej štvrte 

Leawood s asi 35 000 obyvateľmi nachádza-

júcej sa na juhozápadnej strane Kansas 

City v štáte Missouri sa hrdia tým, že si tu 

susedia navzájom pomáhajú. Táto zásada 

dlho rezonuje aj v Rotary klube Leawood, 

členovia ktorého sa pozoruhodných 

15 rokov venujú mentoringu študentov na 

farskej škole v Kansas City v Kansase. Pred 

tromi rokmi však klub pretransformoval 

svoju pomoc do inej polohy – z vystavova-

teľa šekov sa stal klub viac orientujúci sa 

na dobrovoľníctvo. Zvolená stratégia 

vniesla vzpruhu do života klubu.

Inovácie podporené klubom
Klub zaviedol nové druhy členstva : ser-

visné členstvo a členstvo pre páry so zvý-

hodneným členským poplatkom. Rotariáni 

sa v rámci mesta zviditeľnili usporiadaním 

každoročného zábavného behu na 5 km, 

vysadili tiež stromy, upravili úsek chodníka 

a aktívne sa zúčastňovali na zasadnutiach 

obchodnej komory. Osemdesiatpäť percent 

členov klubu sa v minulom roku zúčastnilo 

aspoň jedného servisného projektu.

Keď Amanda Villarreal prišla o prácu v spo
ločnosti poskytujúcej finančné služby, od
mietla byť skleslá, namiesto toho hľadala 
príležitosť. „Vždy som sa chcela robiť niečo 
pre komunitu,“ hovorí, no dovtedy nemala 
čas. Zvažovala kam nasmerovať svoje úsilie. 
„Vyhľadala som si na internete miestne or
ganizácie a prvé sa zobrazilo Rotary,“ vy
svetľuje Amanda. Skontaktovala sa s Chuc

kom Udellom, vtedajším prezidentom 
Rotary klubu Leawood, ktorý ju pozval na 
stretnutie.

„Boli veľmi ústretoví,“ spomína. „Celkom 
som nezapadla. Priemerný vek je asi 60 ro
kov a ja som tridsiatnička latinskoameric
kého pôvodu. Napriek týmto odlišnostiam 
som sa tam cítila príjemne. Je to zaujíma
vé zoskupenie ľudí.“ Nižší členský poplatok 
za servisné členstvo v klube mi umožnil 
stať sa členkou, keďže vtedy som bola ne
zamestnaná.

Klub stanovil jasné a podrobné požiadav
ky na servisné členstvo; títo členovia majú 
menej povinností ako riadni členovia. „Chce
me, aby sa zúčastnili najmenej na dvoch 
akciách za štvrťrok. Môže to byť zasadnutie 
klubu, alebo sociálny či servisný projekt 
klubu,“ vysvetľuje súčasný prezident klubu 
Rick Robinson. „Tiež od nich vyžadujeme, 
aby odpracovali v rámci služby aspoň 20 ho
dín ročne.“

Pre Amandu bola dôležitá kľúčová inicia
tíva klubu zameraná na mentorovanie štu
dentov Bishop Ward High School v Kansas 
City v Kansase. „Viac ako 70 percent študen
tov katolíckej školy je hispánskych,“ uvádza. 
„Mnohí z nich sú buď prisťahovalci, alebo 
deti prisťahovalcov. V škole sa snažia viesť 
všetky deti k tomu, aby pokračovali v štúdiu 
na vysokej škole.“

„Oslovilo ma to, pretože aj ja som bola 
jednou z týchto detí,“ približuje Amanda, 
ktorej rodina emigrovala do Spojených štá
tov z Mexika, keď mala päť rokov. „Mám 
pocit, že viem s týmito deťmi dobre pracovať 
a tiež usmerňovať Rotary klub. Poznám obe 
strany mince. V tom som videla príležitosť.“

Keďže nové servisné členstvo umožnilo 
Amande (ktorá sa medzičasom stala spolu
zakladateľkou novej firmy) vstúpiť do Ro
tary, klub uznal, že aj takto sa dá získať 
nových členov. Pôvodne totiž tento druh 
členstva považovali za nástroj na udržanie 

si členov, ktorí inak zvažovali odchod, ho
vorí Udell. „Nie je to iba nástroj na pritiah
nutie nových, ale aj udržanie si pôvodných 
členov.“

Členský poplatok za servisné členstvo je 
stanovený na 55 dolárov za štvrťrok. Párové 
členstvo je tiež jednou z možností, stojí 
30 dolárov na štvrťrok. V súčasnosti využí
vajú tento druh členstva štyria ľudia; ich 
rotarián ski partneri, ktorí tiež slúžia ako 
ich rotariánski mentori, platia riadne štvrť
ročné poplatky 250 dolárov.

„Členovia sú nesmierne zanietení,“ hovo
rí Amanda. „Je pre nich cťou byť súčasťou 
klubu a cítia potrebu revanšovať sa formou 
služby komunite. Sú pre mňa inšpiráciou 
v tom, že je možné robiť to, čo človek naozaj 
robiť  chce. Sú mi ako rodina.“

Text: BRAD WEBBER, 
preklad: IVAN BELAN, PDG

N A Š E  K L U B Y

Služba 
v centre záujmu
Rotary klub Leawood, Kansas

Hľadáte tipy a nápady, ako opätovne 
vzpružiť váš klub? Navštívte stránku 

Rotary.org/flexibility rot.org

Ak sa s nami chcete podeliť o svoje nápady, 
pošlite e-mail na adresu 

club.innovations@rotary.org

ZAKLADAJÚCA LISTINA UDELENÁ: 1995

PÔVODNÝ POČET ČLENOV: 53

POČET ČLENOV: 57

Zhora: Každoročný beh organizovaný klubom 
je populárnou udalosťou pre celú komunitu; 
členovia klubu sadia stromy v Ironwoods Park 
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G L O S S A R Y

The Strain 
of Events 
Makes Us Better

ILJA CHOCHOLOUŠ

District 2240 Governor for 2019–20

We have been experiencing something 
which we thought we would only watch 
on film screens. We have been facing out-
standing restrictions on professional, 
social, and often family life. But time will 
come again when everything will be 
a standard fare of the day; well, if we only 
admit it. I feel that the strain of events 
makes us better. Yesterday, on my way to 
the Stromovka park I took a brief look 
into a shop window. A person inside the 
shop looked at me, nodded a ‘hello’ with 
a broad smile – it has made my day! In 
the evening I heard music and singing 
through an open window; somebody 
wanted to please the others. I also heard 
applauding in the evening which belon-
ged to medics and nurses, firemen, to all 
who are doing things benefitting others.
Even now when we cannot meet (and 
more than ever see the great opportunity 
to meet in our clubs again), the Rotary 
and the Rotaract clubs do not cease pur-
suing their activities specifically tailor-
-made for the current situation – raising 
the money to purchase protective equip-
ment, or using trade and personal con-
tacts to purchase and distribute them.

The current situation has reminded me 
what our grandfathers and parents had 
gone through and coped with in the past, 
what courage and determination they 
had to face far more dangerous situati-
ons. It is our duty to behave in the same 
way and being aware of our 
dignity to act with 
good will.

Supplement
ENGLISH D-2240

B R N O

Rotary Club Brno Now as eClub

e want to see and hear each other, spe-
ak about problems, exchange views, 

and first of all help when and where it is nee-
ded. This idea was initiated by our member J. 
Slezák who organizes great conferences and 
events SAMBA. Thanks to his initiative and 
with the help of his colleague P. Klein the 
first online meeting of RC Brno was held on 
23 March. To organize the meeting we used 
platform zoom.us, which everyone mastered 
very quickly. The meeting went perfectly 

well, the presence was over average, we 
approved the purchase and distribution of 
missing medical equipment as well as a fi-
nancial contribution amounting to 30.000 
CZK for preparing free lunches for senior 
citizens which are organized and funded by 
Brno hotels and businessmen (RC Brno, R. 
Kobzy from Maximus Resort Hotel).

Text: JIŘÍ SLEZÁK, ALEXANDER TURKOVIČ

W

The current situation is difficult for all of us, and it is necessary to 
help. It is possible and of great importance to sew masks, which some 
of our members have been doing, but all of us want to do more. 
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supplement

Solidarity is one of the distinctive 
Rotarian qualities. Any widespread 
environmental disaster raises a wave 
of understanding and help which is 
shared by Czech and Slovak Rotary 
clubs. 

ver the past thirty years we have found 
ourselves only twice in a difficult situ-

ation when we needed a substantive inter-
national assistance. In the summer 2002 the 
whole Vltava and Labe basins suffered big 

floods, and in the winter 2004 the huricane 
caused huge damage in the woods and in 
the High Tatras mountais. Thanks to many 
others, including our international coope-
ration, the scars of those events have been 
healed. Our editorial office receives signals 
that Rotary clubs have been responding to 
the new challenge, which is the Corona Vi-
rus pandemic. We believe in our ability to 
succeed this time as well. 

Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

Memories 
Give Us 
Strength

O

Does the Luhačovice spa, selected  
to be the site of this year’s District 
conference, have its own Rotarian 
history? 

es, it does, but only a short one. A Ro-
tary club was established here by so-

cially active young people in the early 1947. 
The club meetings were attended also by 
members of other places in the region: Sla-
vičín, Valašské Klobouky and Uherský Brod. 

Together with members of Rotary clubs in 
nearby Uherské Hradiště and Hodonín they 
have drawn the attention with their joint 
projects at the District conference held in 
Plzeň this year. Since 1945, 32 of 47 Rotary 
clubs existing in 1938, were reestablished, 
three Rotary clubs were newly established, 
and two were in the process of establishing. 
With the Communists taking power in 1948, 
all Rotary clubs ceased to exist.

Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

H I S T O R Y

T H E M E

Year and Day

Y

On Saturday, 16 November 2019 
people from both sides of the 
Czech-German border convened  
at the monument dedicated to the 
victims of the iron curtain near  
the Svatý Kříž border crossing, to 
commemorate the 30th anniversary 
of freedom and dozens of those  
who were killed when crossing  
the border. 

he RC Cheb/Eger invited friendly 
clubs from the Bavarian District 

1880, and their closest colleagues from 
the Rotary Club Karlovy Vary. The com-
memorative gathering at the monument, 
which was built on the initiative of his-
torian Václav Jiřík from Cheb, was ad-
dressed by local administration officials, 
former vice-mayor and member of the 
Cheb Rotary Club, Pavel Vanoušek, and 
the current mayor, Antonín Jalovec. The 
mayor of the nearby Waldsassen, Bernd 
Sommer, said that the only thing dividing 
us today is the language. 

Text: TOMÁŠ LINDA, Photo: IVAN THÝN

K A R L O V Y  V A R Y

Meeting at the 
Monument 
To the Victims 
of the Iron Curtain

T
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supplement

he last months were spent travelling, 
visiting cultural events, and meetings 

with friends. I attended two Rotary meetings 
in December and in January, and both were 
an excellent experience. In the meantime, 
Christmas knocked on the door. Christmas 
and Silvester (the New Year) spent in the 
Tatras were memorable moments. I have 
been exploring Bratislava and its less-known 
corners, trying to have a camera with me 
all the time. We also went to see an ice-
-hockey match between Slovan Bratislava 

and Budapest. Another match which other 
students had the chance to watch, was my 
soccer match. Since the start of the year we 
have been busy with winter preparations, so 
I was finally able to play with my teammates 
with whom I have been training for the last 
five months. Besides the club matches, I also 
play in the school league. The past months 
have been really busy, and I have been en-
joying the exchange very much indeed. 

Translated by: MAGDALÉNA MANKOVÁ, 
MARTINA SAITLOVÁ

Excellent 
Exchange 
Experience 
LEONARDO JOSE PERNIA 
/CS RYE CANADA/
ROTARY CLUB BRATISLAVA 
DANUBE

T

y host mother often commutes to Vien-
na to get to work or school, and so I was 

there several times as well. During our last 
visit, we stopped at the Illusion Museum. 
The museum was pretty full, but it was really 
worth visiting! Sam and I were able to take 
several very nice pictures. On the other hand, 

I think that we spent too much time solving 
various puzzles located in the children’s cor-
ner. After the museum visit, we got a sweet 
reward at one of the Vienna patisseries. 

Translated by: MAGDALÉNA MANKOVÁ, 
MARTINA SAITLOVÁ

C A N A D A

C A N A D A

Excursion 
to Illusion 
Museum 
in Vienna
GRAYDON KIMBALL STANLEY 
ESKOWICH /D 5550 CANADA/
ROTARY CLUB BANSKÁ 
BYSTRICA CLASSIC

M

RC Žilina is well-known for its rich 
activities. The main mission is to 
support and help, but also to 
develop international 
understanding and cooperation. 

n the last eight years it has been coo-
perating with the Polish RC Jaroslaw. 

This cooperation started spontaneously 
during a meeting of representatives of 
RC Žilina and RC Jaroslaw. We agreed on 
mutual cooperation in promoting the Na-
ture Harmony Foundation activities such 
as the international Jašidielňa festival 
and the Internos youth festival. 

In February, the RC Jaroslaw marked 
the 20th foundation anniversary. The RC 
Žilina representatives were invited to the 
splendid celebration which was attended 
by the city officials and representatives 
of Polish and Slovak RCs - RC Sp. N. Ves, 
RC Prešov and RC Poprad. International 
cooperation is very much needed as it 
helps promote friendship and coopera-
tion of Rotary clubs and their members. 

Text: KAROL HERIAN

Ž I L I N A

International 
Cooperation

I

I N B O U N D S
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H I S T O R Y

Transport Me, if You Can

y trip to the Czech Republic was 
very complicated, but I have to 

say that every minute I spent getting 
the visa was worth it! I can definitely 
say that I have been enjoying the best 
times in the Czech Republic. I like the 
local people, food, weather, and archi-
tecture. It has always been my dream to 
visit the Czech Republic, and I am happy 
that I can be here. 

I personally think that the exchange is 
an excellent opportunity to experience 
something interesting in your life, how 
to get to know people from all over the 
world, how to understand the history and 
culture of a country you stay in. Those 
are the moments you will harbor throu-
ghout your life. Even though I have not 
spent much time in the Czech Republic 
like other students, I am extremely hap-
py and grateful for this unique opportu-
nity. Thank you! 

Translated by: MAGDALÉNA MANKOVÁ, 
MARTINA SAITLOVÁ

R U S S I A

My Best Times 
Were in the 
Czech Republic
TATIANA CHIKAEVA /D 2220 RUSSIA/
ROTARY CLUB HRADEC KRÁLOVÉ

M
Return from the SkiWeek as Seen 
by Organizers.
 

he beginning of a ski week of foreign 
exchange students on 8 March was 

marked by my concern that the event could 
be terminated early by possible COVID19 
symptoms. The public in our both countries 
just started to learn about the Corona virus 
phenomenon. There was just the first in-
fected person in Slovakia, and there were 
several cases in the Czech Republic. We 
learned a surprising news on Thursday, 12 
March, following a Slovak Premier’s press 
conference during which he announced that 
all ski resorts will be closed as of next day. 
We decided that the SkiWeek would be ter-
minated on that day, and we would have to 
organize an emergency return home one day 
earlier. It was a really hard nut to crack for us 
to get all students home, not only because 

of an early return but mainly because of 
complications when crossing the borders 
as regards the quarantine measures. In the 
end, we were lucky – we spent four fantastic 
days including a little bit of stress with our 
students; and all of us got home all right. 

Text: ONDREJ KOLLÁR

T

E X C H A N G E  P R O G R A M M E
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PRAVÝ 
ČAS PRO 
ROTARY

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

23. 4.  RC F-M/Kopřivnice Konference k cirkulární ekonomice Praha

27. 4.–11. 5. DVVM+ROTEX  Eurotour pro inboundy ČR+SR  Evropa 

30. 4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/3 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita 

15.–17. 5.  D-2240  Distriktní konference  Luhačovice 

22.–24. 5.  RC Břeclav-Valtice Na bicyklu či pěšky kolem LVA  Valtice 

28.–31. 5.  DVVM  OM III pro inboundy a outboundy ČR  Křižanov  

30. 5.–6. 6. RC Ostrava  Rotary Sailing Week  Chorvatsko 

4.–7. 6.  DVVM  OM III pro inboundy a outboundy SR  Snižany 

17. 6.–21. 6.  DVVM  Rozlučkový víkend pro inboundy ČR+SR  Valtice 

30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/4 (vychází 10. 8.)  všeobecná aktivita 

30. 8.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/5 (vychází 10. 10.)  všeobecná aktivita 

11.–13. 9.  RC Praha  Lnáře pro rybáře – rodinný víkend v jižních Čechách  Lnáře 

14.–18. 10.  D2240  RYLA 2020 – Život bez masky (náhradní termín)  Kopřivnice

aktivity

Beroun

Brno 

Brno City 

Broumov (v zakl.) 

České Budějovice 

Český Krumlov 

Cheb/Eger 

Frýdek-Místek 

& Kopřivnice 

Hluboká n. Vltavou –  

– Golf 

Hradec Králové 

Jičín 

Jihlava 

Jindřichův Hradec 

Karlovy Vary 

Karlovy Vary Spa –  

–satelitní

Klatovy 

Kroměříž 

Liberec, Jablonec 

Most 

Olomouc 

Olomouc City 

Opava 

Ostrava 

Ostrava International

Ostrava City 

Pardubice 

Písek 

Plzeň 

Plzeň Beseda 

Poděbrady 

Prag Bohemia 

Praga Ekumena 

Prague International 

Prague Platinum 

Praha 

Praha City 

Praha – Staré Město 

Poděbrady Spa –  

– satelitní

Přerov 

Prostějov 

Rakovník – satelitní

Tábor 

Telč 

Třebíč 

Trutnov 

Uherský Brod 

Valtice – Břeclav 

Zlín 

Znojmo

R O TA R A C T

Brno

České Budějovice – 

– (v zakl.) 

Hradec Králové

Most

Pardubice 

Poděbrady 

Praha 

Zlín – (v zakl.)

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

Banská Bystrica 

Banská Bystrica Classic 

Bratislava 

Bratislava Danube 

Bratislava International 

Dunajská Streda 

Humenné 

Košice 

Košice – Country 

Košice Classic 

Levice 

Liptovský Mikuláš 

Malacky

Martin 

Nitra 

Nitra Harmony 

Nové Zámky 

Oponice – (v zakl.)

Piešťany 

Poprad 

Prešov – Šariš

Rožňava 

Spišská Nová Ves 

Stupava Záhorie 

Trebišov

Trenčín 

Trenčín Laugaricio 

Zvolen

Žilina

Žilina International 

R O TA R A C T

Banská Bystrica

Bratislava – (v zakl.) 

Bratislava Danube 

Martin – (v zakl.) 

Nitra 

Nové Zámky 

Košice 

Košice Classic

I N T E R A C T  Č E S K O  A  S L O V E N S K O

Praha

Rožňava

R O T E X

Společně pro ČR a SR

kluby

Vzhledem k okolnostem koronavirové pandemie 
si prosím ověřte aktualizovaná data konání uvedených akcí na 

rotary2240.org



Co je Disaster Aid Europe?
Disaster Aid Europe je projekt Rotary klubu 
Prague International**, který se zaměřuje na 
pomoc při obnově komunit po katastrofách. 
Disaster Aid Europe je členem Disaster Aid 
International, kterou Rotary International od 
2019 oficiálně uznává jako jednu ze svých spo-
lupracujících organizací. 

Jaká je mise?
Pomáhat albánským Rotary klubům*, konkrétně 
Rotary Club of Durres a Rotary Emergency Com-
mittee, při pomoci a podpoře obnovy komunit 
těžce zasažených zemětřesením z 26. listopadu 
2019 v Durres a jeho následky.

Jak DAE zatím pomohlo?
Stuart Amesbury, člen výboru DAE, a Alan 
Rasquinha, člen DAE, navštívili ve dnech 
22.–27 ledna 2020 Durres v Albánii a setkali se 
s Rotary Emergency Committee (zástupce všech 
albánských Rotary klubů, jehož předsedou je 
Arben Haveri), předsedkyní RC Durres Elou 
Gomeli, zástupcem starosty Durres panem Tahi-
rim, prefektem Durresu panem Nasto a mno-
hými dalšími. Zpráva z návštěvy a další kroky 
jsou k dispozici na www.disasteraideurope.com.

Co plánuje Disaster Aid 
Europe dělat?

1. Pomůže RC Durres a albánským Rotary 
klubům (Rotary Emergency Committee) 
při získávání finančních prostředků na 
konkrétní projekty. 

Oblasti, na které se pomoc bude zaměřovat, 
byly rámcové vymezeny a budou dále upřes-
ňovány albánskou vládou, regionálními a míst-
ními orgány v Durresu, Albánským červeným 
křížem a dalšími agenturami ve skupině Alba-
nia Disaster Cluster Group (Konference dárců 
Albánii se koná 17. února 2020 v Bruselu).

2. Bude spolupracovat s Rotary klubem 
Durres (také Rotary Emergency Commit
tee) při vymezovaní a přípravě návrhu 
projektu

Důraz bude kladen na obnovu komunit, které 
můžou dál podporovat děti – opravu zařízení 
mateřských škol – a na poskytování pomoci 
starším a zdravotně postiženým. Je možné, že 
takovou pomocí může být dle potřeby zajištění 
filtračních systémů čisté vody. 

Disaster Aid 
Europe, z. s. 

Registrovaná nezisková organizace 
v České republice přijímá dary od 

rotariánů z celého světa a od dalších 
jednotlivců, organizací a společností, 

které se zajímají o naši spolupráci 
s místními Rotary kluby v Albánii.

Pro darování: 
www.disasteraideurope.com

/klikněte na donate now/ 
 

nebo jděte na darovací stránku 
www.disasteraideurope.com

Pomoc v Albánii

Setkání s prefektem Durresu, panem Nasto 

* Jedenáct Rotary klubů v Albánii, podporovaných zvláštním zástupcem prezidenta Rotary International, 
panem Muratem Celikem. Tyto kluby patří do Rotary Zone 21 (32 zemí s 34 tis. rotariány); 
** www.rcpi.club: člen Distriktu 2240 – Česká republika a Slovenská republika
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