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Kdy je práce 
povoláním?
Když je to radost!



Nebýt Dany,

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

Jděte na www.sos-zachranari.cz
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je tu začátek kalendářního roku a s tím i v našem rota-
riánském kalendáři měsíc zaměřený na profesní 
službu. Tento jeden z pilířů našich aktivit je dle mého 
soudu nedoceněný, nebo spíše neděláme dost, aby-
chom jej postavili na stejnou úroveň, jako jsou jiné 
rotariánské služby.

To, že si rotariáni ve stejné profesi pomáhají, je jed-
ním z našich základních aktivit. A aby se nám lépe 
vyhledávali lidé z oboru, tak naši „ajťáci“ připravují 
vyhledávání na našem webu, kde po přihlášení budete 
schopni vyhledávat nejenom podle klubu či jména, ale 
i podle profese. Takže příště, až budete hledat, kde 
v našem distriktu, kde ve městě X naleznete profesio-
nála Y, bude to úplně jednoduché.

Do profesní služby patří i přednášky zajímavých 
hostů v klubu. To patří ke klubovému životu, stejně jako 
společné lámání chleba či zvonění na zvon. Tato akti-
vita obohacuje nás jako členy, kdy poznáváme nové 
profese a zajímavé poznatky. Uměli byste ale najít pro-
fesní činnost v klubu, která by dokázala obohatit veřej-
nost? Specificky pak mladou veřejnost? Mám pro vás 
dva nápady.

Prvním nápadem je lokální spolupráce se základními 
školami, kde si deváťáci musí vybrat, kam pokračovat 
v dalším studiu. Sám ze zkušenosti vím, že si mnoho 
dětí neumí představit, co absolventi středních odbor-
ných škol či odborných učilišť v praxi doopravdy dělají. 
Věřím, že s vašimi kontakty jste schopni připravit ve 
firmách ve vašem okolí něco na způsob dne otevřených 
dveří. A kdyby se vám u toho povedlo představit dětem 

možnost našich studentských pobytů, ať už krátkodo-
bých nebo celoročních, tak to bude další plus v rotari-
ánské službě.

Druhý nápad je projekt, o kterém již delší dobu hovo-
řím, a tím je rozšíření pilotního programu mentoringu. 
Zatím byl mentoring určen pro členy Rotaractu, kde si 
pod vedením zkušeného rotariána mohli zlepšovat své 
profesní i etické znalosti a návyky. Rád bych tento skvělý 
program rozšířil i na mladou veřejnost, tak aby absol-
venti vysokých škol a někdy i studenti vyšších ročníků 
mohli pod vedením rotariána z oboru hledat krásy 
a překonávat výzvy svého oboru. A od tohoto společného 
hledání nemusí být daleko k pozvání do Rotaract nebo 
Rotary klubu.

Pevně věřím, že naleznete čas, jak tyto programy 
podpořit a realizovat. Vždyť je to nejenom o čase, ale 
hlavně o mladé generaci, které máme možnost předat 
naše zkušenosti a naše vysoce etické a odpovědné 
vidění světa. 

S vřelým rotariánským pozdravem
váš

GEORGE J. PODZIMEK

Guvernér RI distriktu 2240

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

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

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

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

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

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

 

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

GLOSÁŘ

Dobrý den, přátelé,
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LEDEN 2023

Jones na stretnutí s členmi 
Rotaractu na podujatí nazvanom 
Svetový deň boja proti detskej 
obrne 2022 a budúcnosť: 
zdravšia budúcnosť pre matky 
a deti. Podujatie sa konalo na 
pôde Svetovej zdravotníckej 
organizácie v Ženeve.
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LEDEN Když se zamýšlíme nad tím, 
co nového nás čeká a co asi zaži-
jeme, měli bychom se také zamy-
slet nad novými možnostmi naší 
služby prostřednictvím Rotary. Co 
třeba zkusit pro tento rok nějaký 
projekt ekonomického rozvoje 
obce? V této oblasti, na kterou se 
Rotary zaměřuje, využíváme naše 
odborné zkušenosti tím, že pod-
porou zájmu o podnikání pomáháme našim komunitám hledat 
si vlastní cestu udržitelného rozvoje. V případě komunitních 
projektů ekonomického rozvoje, máme-li parafrázovat univer-
zální přísloví, nejde o to darovat někomu rybu, ale o to naučit 
ho rybařit, aby měl co jíst po zbytek života. Tyto projekty mohou 
třeba spočívat v poskytnutí mikropůjčky do začátku podniká-
ní v chovu hospodářských zvířat, nebo může jít o metodu „adop-
tuj vesnici“, kdy Rotary spolupracuje s komunitami na mnoho-
stranném úsilí o podporu rozvoje místního hospodářství 
udržitelným způsobem.

V roce 2000 se Východní Timor během svého přechodu k ne-
závislosti vzpamatovával z politického násilí a rozvratu. Nejen 
že v tamních obcích nebylo dost domů a že potřebovaly žít lépe, 
ty komunity potřebovaly také nově hospodařit. Tehdy austral-
ské Rotary kluby přišly s projektem Střechy pro Východní Timor, 
což spočívalo ve výrobě a instalaci střešních krytin z vlnitého 
plechu a později i v zakládání vodních nádrží a pokračovalo 
stavbami obilných sil. Jak projekt mohutněl, připojovaly se 
další organizace, včetně Nadace Rotary, jejíž grant nasměroval 
projekt na jeho cestě k úspěchu. Netrvalo dlouho a vzniklá 
společnost Střechy pro Východní Timor se stala finančně živo-
taschopným podnikem, který získal dostatek peněz na stavbu 
střech pro domy, školy, sirotčince a komerční budovy. Samozá-
sobitelští zemědělci získali sila pro své plodiny. Stovky obyva-
tel Východního Timoru přitom absolvovaly odbornou přípravu 
v základních stavebních a administrativních dovednostech. 
Tisíce nových vodních nádrží zajistily, že mladé dívky mohou 
chodit do školy, místo aby nosily vodu ze studní. To, co začalo 
jako projekt výstavby střech, je dnes komerčním podnikem, 
který zaměstnává místní lidi a má ohromný vliv. A byla to vaše 
Nadace, která k tomu vydláždila cestu.

Jaké zkušenosti vás čekají v roce 2023? Bude to distriktní nebo 
globální grant? Nebo možná navštívíte Melbourne v Austrálii? 
Vezměme si jako novoroční předsevzetí, že využijeme příležitost 
dále se učit a růst a také více a lépe sloužit. A trochu zvesela do 
toho! Koneckonců, to je přece Rotary! Takže, přátelé, pojďme dál 
s heslem carpe annum – užívejme si ten rok!

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

IAN H.S. RISELEY

Předseda správní rady Nadace Rotary

JENNIFER E. JONES

Prezidentka Rotary International

POSELSTVÍ PŘEDSEDY 
SPRÁVNÍ RADY NADACE ROTARY

Nová východiska, 
nové možnosti naší služby

Preklad: IVAN BELAN, PDG

JANUÁR Výsledky nedávno uskutočneného prieskumu medzi 
členmi Rotary poukázali na skutočnosť, ktorá by nemala byť 
prekvapujúca, no napriek tomu prinútila mnohých z nás vo 
vedení Rotary k spozorneniu a zamysleniu sa. Najdôležitejším 
faktorom spokojnosti členov je klubová skúsenosť. To, či sa vo 
svojom klube cítite ako doma, či sú klubové stretnutia oboha-
cujúce a nakoľko sa cítite byť zapojení do servisných projektov.

Tento rok som mala možnosť na vlastnej koži pocítiť spolupa-
tričnosť v celom rotariánskom svete. Keď členovia cítia citové 
prepojenie so svojím klubom, ani im nezíde na um, žeby ho niekedy 
opustili. Toto spojenie sa často vytvára práve v „rotariánskych 
momentoch“, kedy ľudia pocítia to zvláštne spojenie s ostatnými 
členmi a vnímajú dosah spoločnej služby. Cieľom nášho turné 
Imagine Impact Tour je vyzdvihnúť tieto rotariánske momenty 
a povzbudiť našich členov, aby prezentovali svoje príbehy. 

Existuje však ešte niečo, čo má obrovský význam pri vytváraní 
a udržiavaní tohto pocitu spolupatričnosti medzi rotariánmi. Naši 
členovia, rotariáni aj rotaraktori, totiž pristupujú k sebe navzájom 
so záujmom a vzájomne sa podporujú. Môj rotariánsky priateľ 
Todd Jenkins zvykne hovorievať: „Ľudia nevidia vaše myšlienky, 
no určite vidia vaše skutky.“ Naša organizácia si zakladá na vzá-
jomných vzťahoch a keď nám bude záležať na druhých ľuďoch, 
úprimne sa budeme zaujímať o ostatných, získame tak priateľov 
na celý život a urobíme všetko preto, aby sme tento okruh pria-
teľov ešte rozšírili. Otázka znie: ako žiť s očami otvorenými do-
korán a robiť tie veci, na ktorých skutočne záleží? Robíme to tak, 
že si na seba navzájom nájdeme čas, aktívne sa počúvame a ku 
každému členovi Rotary pristupujeme rovnocenne – bez ohľadu 
na to, ako dlho je niekto členom či akú funkciu zastáva. 

Ľudia vo vedení Rotary, ako ja, vedia poskytnúť mnoho cenných 
rád, ako skvalitniť skúsenosť s klubovým životom. Najdôležitej-
šie však je, aby každý člen v každom Rotary klube vyjadril svoj 
názor a vypočul si ostatných. Nikdy by sme sa nemali báť hovo-
riť s kolegami z Rotary o tom, čo očakávame od nášho členstva, 
a viesť otvorenú diskusiu o tom, ako to dosiahnuť. Viesť Rotary 
klub znamená vyzývať k takémuto dialógu a byť ochotný skúšať 
nové prístupy. Dobré vedenie vytvára priestor na rozvoj. Podpo-
ruje ostatných. Umožní ostatným pocítiť víťazstvo.

Mám poslednú prosbu na vedúcich funkcionárov klubov. V ce-
losvetovom meradle sa musíme viac usilovať o zvýšenie počtu 
žien v našich radoch. Tento rok sa ich počet mierne zvýšil, no 
viem, že môžeme a musíme urobiť viac. Rotary opäť rastie. V čase 
vzniku tohto článku nám chýba už len zopár členov, aby sme 
opäť prekročili hranicu 1,2 milióna rotariánov. Zdvojnásobme 
teda naše úsilie, aby sme posilnili naše kluby skvelými novými 
členmi a členkami a potom si ich udržali na celý život vďaka 
spolupatričnosti, ktorú vytvoríme.

DOPIS PREZIDENTKY RI 

Pozornosťou a záujmom
si vytvárajme pocit 
spolupatričnosti
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ÚNOR 2023

Jennifer Jonesová sleduje 
futbalový zápas v osade Nakivale. 
Osada vznikla ako súčasť úsilia 
o budovanie komunity medzi 
obyvateľmi rôznych národností.
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ÚNOR Jednou z fascinujících věcí na 
Rotary je, že reprezentuje mnoho 
věcí najednou. Jsme servisní orga-
nizace spočívající na aktivitě. Jsme 
také profesionální a komunitní sí-
ťová skupina, nemluvě o společen-
ství, které nabízí přátelství a zábavu. 
A když se nad tím zamyslíte, při-
pustíte, že vy i já jsme také součás-
tí organizace usilující o mír. Viděl 
jsem to v roce 2013, když jsem zastupoval Rotary na mezinárodním 
sympoziu o mírovém přechodu Myanmaru k demokracii. Skuteč-
nost, že navzdory nedávným nezdarům bylo Rotary zastoupeno 
u jednacího stolu, ukazuje, že svět nás vnímá jako mírotvorce. Čím 
jsme si takovou pověst vysloužili? Prostřednictvím projektů gra-
motnosti, které pomáhají lidem rozšířit obzory jejich myšlení 
a názorů. A také prostřednictvím projektů týkajících se dostup-
nosti vody, sanitárních zařízení a hygieny, které vytvářejí společ-
ný základ pro komunity nacházející se v konfliktních situacích. 
Akční skupina Rotary pro mír podporuje praktické projekty služeb 
a naše každoroční mezinárodní konference spojují tisíce lidí k osla-
vě celosvětové harmonie. Snad nejviditelnější je z tohoto pohledu 
program Rotary mírových center, který nyní probíhá již 21. rokem. 
V současnosti již více než 1600 členů Rotary společenství pro mír 
(Rotary Peace Fellows) prosazuje věc míru ve více než 140 zemích. 
Další generace stipendistů mírových center se může hlásit od 1. 
února. Informujte vaše místní podporovatele míru o Rotary a po-
skytněte jim možnost požádat o členství. Brzy budeme také hledat 
studenty pro nové mírové centrum na Středním východě a v Se-
verní Africe, kde letos začneme spolupracovat s nedávno vybranou 
partnerskou univerzitou. Přidání tohoto centra bylo umožněno 
štědrým darem 15,5 milionu dolarů Nadaci Rotary od Nadace Otto 
a Fran Walterových. Je to další podpora realizaci vize Rotary jako 
aktivního účastníka mírových procesů. Při oslavách 118. výročí 
Rotary a během našeho Měsíce budování míru a prevence kon-
fliktů můžeme s hrdostí poukazovat na mnoho způsobů, jak Ro-
tary podporuje mír. Bez Nadace Rotary a podpory, kterou jí posky-
tujete, by nic z toho nebylo možné. Tuto práci můžete přímo 
podpořit prostřednictvím Nadace tím, že navštívíte stránky rota-
ry.org/donate a vyberete si část „budování míru a předcházení 
konfliktům“. Tím vás vyzývám, abyste přispěli do Nadačního fon-
du Iana a Julie Riseleyových, který je v rámci Nadace Rotary určen 
na podporu mírových projektů.

Kdyby nás teď mohl vidět Paul Harris, byl by jistě ohromen 
neuvěřitelným růstem počtu členů onoho malého klubu, který 
založil v roce 1905, a také globální silou dobra – a míru – kterou 
dnešní Rotary představuje.

Celosvětové mírové úsilí

IAN H.S. RISELEY

Předseda správní rady Nadace Rotary

JENNIFER E. JONES

Prezidentka Rotary International

FEBRUÁR Nedávno som strávila určitý čas v utečeneckej osade 
Nakivale v Ugande. Už samotné slovo „osada“ v názve indikuje, 
že ľudia, ktorí tam žijú, sa môžu voľne pohybovať a integrovať, 
vďaka čomu je toto zariadenie unikátne. Mala som možnosť zahrať 
si futbal s chlapcami a dievčatami asi z tucta národov a porozprá-
vať sa so ženami, ktoré utiekli z oblastí konfliktov. Bola to mo zai ka 
ľudských príbehov, zdieľaných cez smiech aj slzy. Pri prechádzke 
lokálnym školským areálom sa jedna učiteľka so mnou podelila 
o hrozivé štatistiky týkajúce sa vzdelávania dievčat. Väčšina z nich 
nedokončí základnú školu. Mnohé z nich sú predávané do detských 
manželstiev, aby ich rodiny zarobili na jedlo. Keď som sa pozrela 
na tieto mladé dievčatá, bola som zdrvená. 

Naša práca s posilňovaním postavenia dievčat a žien si vyža-
duje oveľa viac než len vytváranie rovnosti príležitostí – niekedy 
ide primárne o zdravotnú starostlivosť či vzdelanie, inokedy zas 
o zaistenie bezpečnosti. V podstate ide vždy o základné ľudské 
práva. Pre posilnenie postavenia dievčat a žien môžeme urobiť 
viac. Zároveň môžeme intenzívnejšie zdieľať pokrok, ktorý čle-
novia Rotary a naši partneri v tomto smere dosiahli. Inšpiratív-
nych príkladov našej práce máme dostatok, od bezúročných 
mikroúverov pre ženy v Nigérii až po projekty v Indii zamerané 
na zabezpečenie menštruačných hygienických potrieb pre diev-
čatá. Stovky projektov sa realizujú vo všetkých oblastiach, na 
ktoré sa Rotary zameriava. Všetky projekty prinášajú zmysluplné 
a často život zachraňujúce zmeny. Spoločne môžeme riešiť po-
treby a bojovať proti nerovnosti, ktorej denne čelia dievčatá na 
celom svete. Musíme však tiež monitorovať vplyv týchto projek-
tov a vytvárať povedomie o odborníkoch v radoch Rotary – vrá-
tane Akčných skupín Rotary, kádra odborných poradcov pri 
Nadácii Rotary, Rotary Peace Fellows a ďalších. Je nesmierne 
dôležité, aby sme rozprávali o našich iniciatívach, ktoré majú 
pozitívny vplyv na životy žien a dievčat. Tento posledný bod je 
môjmu srdcu obzvlášť blízky. Znamená to zdieľať naše príbehy 
na sociálnych sieťach prostredníctvom miestnych spravodajských 
médií, v tomto časopise a všade tam, kde môžeme inšpirovať 
ostatných. Pri tom je dôležité poskytovať informácie, ktoré po-
môžu našim rotariánom skontaktovať sa s ďalšími, ktorí podobné 
aktivity realizujú v príslušných regiónoch, ako aj na celom svete. 
Podeľme sa o svoje úspechy a učme sa jeden od druhého – potom 
hrdo prezentujme svoje príbehy širšiemu publiku.

V Rotary momentálne zažívame vzrušujúce časy a svet si to 
všíma. Keď pracujeme na tom, aby sme ženám a dievčatám 
umožnili naplno rozvinúť svoj potenciál, vytvárame tak zároveň 
aj nové príležitosti pre rast členstva a väčšiu spoluprácu s part-
nermi. Sledujeme pri tom spoločný cieľ – vytvoriť pozitívnu 
a trvalú zmenu. Ďakujem vám za vašu neúnavnú činnosť v tomto 
nesmierne dôležitom úsilí.

Posilnenie postavenia 
dievčat vyžaduje viac než 
len vytváranie rovnosti

DOPIS PREZIDENTKY RI 

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

POSELSTVÍ PŘEDSEDY 
SPRÁVNÍ RADY NADACE ROTARY

Preklad: IVAN BELAN, PDG



8 R O T A R Y  G O O D  N E W S  1 | 2 0 2 3

Spojené státy americké 
Členové Rotary klubu Twin Cities 

(Centralia-Chehalis) ve Washingtonu 

uspořádali divadelní představení, 

v němž sami vystupovali v interaktiv-

ní scénce Hra na vraždu: Snídaně 

a záhada meče a vraždy. Posledních 

deset let je již tradicí, že každý rok si 

vyberou jiné představení s jiným ob-

sazením. Poslední představení v dub-

nu bylo vyprodáno a výnos ze vstup-

ného ve výši 3400 dolarů posloužil 

charitativním účelům, mj. na pořízení 

nájezdů pro bezbariérový přístup, na 

stipendia pro vysokou školu Centra-

lia College a na podporu knihovny 

Dolly Parton's Imagination. „Obvykle 

jsme měli každý rok tak 100 až 140 

divá ků,“ říká Catherine Cleveland, 

která se podílela na scénáři a byla 

jednou ze šesti rotariánských herců 

účastnících se představení.

Bolívia
Rotaract klub Chuquiago Marka od 

roku 2016 organizuje komunitné 

podu  jatia, ktorých cieľom je získanie 

prostriedkov na financovanie svojho 

vlajkového projektu – poskytovanie 

očnej protetiky mladým pacientom 

trpiacich rakovinou očí. V novembri 

klub zorganizoval festival jedla, ktorý 

na námestie Plaza Abaroa v hlavnom 

meste La Paz prilákal približne 4000 

ľudí. Hlavným lákadlom bol tradičný 

druh empanady nazývaný salteña. „Je 

vynikajúca a ľudia ju milujú,“ pribli-

žuje prezidentka klubu Pamela Tapia 

Salazar. Na podujatí sa vyzbieralo 

700 dolárov na podporu očného 

programu a podporili sa výrobcovia 

pripravujúci salteñu, ktorí sa stále 

zotavujú z výpadku spôsobeného 

pandémiou COVID-19.

ze světa

Lidé činu 
na celém světě
Text: BRAD WEBER 
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

41
percent – podiel 
dospelých 
Bolívijčanov, 
ktorí sa 
považujú za 
pôvodných 
obyvateľov

6
tisíc je v USA 
komunitních 
divadel

Rotary klub Twin Cities 
(Centralia-Chehalis)

Rotary klub Guadalajara Internacional



9R O T A R Y  G O O D  N E W S  1 | 2 0 2 3

Malajsie 
Malajsijští občané se v Asii počítají 

mezi nejzdatnější v tom, jak vládnou 

angličtinou. Přesto je stále značný 

rozdíl mezi lidmi z městských a ven-

kovských oblastí. V roce 2015 začal 

Rotary klub Kota Kinabalu Pearl pra-

covat na tom, aby se rozdíl snížil, říká 

Noni Said, bývalý prezident klubu, 

který zahájil Rotary program vzdělá-

vání v angličtině (REAL). Do roku 

2020 fungovala tato iniciativa klubu 

v 16 venkovských školách ve státě 

Sabah a pomohla asi 4000 studen-

tům tím, že umožnila přípravu učitelů 

i nákup knih a dalšího vybavení. Vý-

bor složený z rotariánů navštěvuje 

školy a čtvrtletně se schází s před-

staviteli odpovědnými za školství 

a sleduje, jak se cíle projektu naplňu-

jí. Projekt REAL získal brzy finanční 

podporu od několika filantropických 

organizací a od australského velvy-

slanectví. Nová partnerství s členy 

Rotary v hlavním městě Kuala Lum-

pur a na Tchaj-wanu umožnila klubu 

rozšířit projekt na dalších 18 škol.

Spojené království 
Rotary klub Kings Lynn Priory se dohodl na spolupráci 

s místním kinem Silver Mondays a zakoupil vstupenky na 

zlevněné projekce, aby se tam mohli setkávat starší spolu-

občané, kteří se během pandemie covidu-19 mohli cítit osa-

mělí. V listopadu přišlo sledovat muzikál Matilda téměř še-

desát diváků. Členové klubu návštěvníky vítali, kontrolovali 

vstupenky a uváděli je na místa. Phil Davies, bývalý prezident 

klubu a hlavní organizátor projekcí, k tomu řekl: „Diváci 

z toho času užijí nejspíš až 70 procent k povídání a 30 pro-

cent věnují sledování samotného filmu.“

Španielsko
Členovia Rotary klubu Punta Prima  

International v meste Torrevieja spon-

zorovali a pomohli zorganizovať Golf 

Tour Las Ramblas – sériu finančných 

zbierok, ktorá odštartovala v roku 

2019 v blízkosti tohto stredomorské-

ho mesta. Sponzorské príspevky, 

štartovné a vstupenky na večierok 

a slávnostnú večeru z turnajov odo-

hratých v roku 2022 dosiahli viac ako 

1500 USD. Členka klubu a organizá-

torka turnajov Gunnel Thunström 

uviedla, že rotariáni poukázali časť 

prostriedkov cirkevnej charite, ktorá 

pomáha ženám a deťom utekajúcim 

pred vojnou na Ukrajine. Podľa nej je 

toto partnerstvo obojstranne oboha-

cujúce, aj keď len hŕstka členov klubu 

sú vášnivými golfistami.

19

3.

procent je 
ve Spojeném 
království 
obyvatel 
starších 
než 64 let

je Malajsie 
mezi asijskými 
zeměmi, pokud 
jde o znalost 
angličtiny

Rotary klub Kota 
Kinabalu Pearl

Rotary klub Punta Prima 
International

Rotary klub Kings Lynn Priory

1764
Rok, kedy bolo 
postavené prvé 
18-jamkové 
golfové ihrisko
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SVĚTOVÝ KONGRES 2023 

Pozoruhodnosti Melbourne
Oslnivé scenérie města Melbourne poskytují perfektní kulisu pro fotografování 
po boku nových přátel, které určitě najdete ve dnech 27.–31. května 2023 
na mezinárodním kongresu Rotary. Můžete se zadívat jakoby z oblaků na 
panoramata plná přírodních krás nebo se pustit za památkami přímo 
v okolí kongresových míst. Jen si nezapomeňte fotoaparát.

Text: EVA REMIJAN-TOBA, překlad: PETR J. PAJAS, PDG (CZ), PDG IVAN BELAN, PDG (SK)

rakodrap Melbourne Skydeck se 
považuje za nejvyšší pozorovací 
bod jižní polokoule. Vyjeďte vý-

tahem Eureka Tower do 88. patra. Čeká 
vás tam úchvatný pohled kolem dokola na 
městské památky – počínaje věží umělec-
kého centra a konče Melbournským krike-
tovým hřištěm. Uvidíte zátoku Port Phillip 
a při jasné obloze bude horizont lemovat 
nízké pohoří Dandenongs. 

U válečného památníku Shrine of Re-
membrance (Svatyně vzpomínek) se vám 
z balkonu budovy naskytne panoramatický 
výhled. V Albert Parku se na jižní straně 
jezera vydejte po klikatých stezkách lemo-
vaných exotickými a endemickými stromy, 
odkud jsou ty nejmalebnější výhledy na 
horizont centra.

Zastavte se před Melbournským konfe-
renčním a výstavním centrem, místem pro 
dílčí setkávání účastníků kongresu, kde je 
také situován Dům přátelství (House of 

Friendship). Můžetre odtud sledovat hem-
žení na promenádním nábřeží u Jižního 
přístaviště, kde kotví fotogenická loď Polly 
Woodside s vysokými stožáry. Také uvnitř 
budovy centra se budete cítit, jako byste 
byli přímo uprostřed Melbourne, protože 
přes obrovská okna je vidět na řeku a pa-
norama centra města.

Plenární zasedání kongresu se budou 
konat uprostřed Melbournského spor-
tovního areálu v Rod Laver aréně, pořa-
datelském stadionu turnaje Australian 
Open. Pořiďte si venku proti rýsujícím se 
mrakodrapům selfíčko pro sociální média 
nebo se nechte vyfotografovat uvnitř bu-
dovy před oblíbeným místem kongresové 
haly, kde jsou vhodná pozadí pro obrázky 
na Instagramu s vašimi novým známými.

účastnite sa Svetového kongresu Rotary 

International v Melbourne a urobte si 

z tejto cesty zároveň aj rodinný výlet. V období 

konania sa kongresu v dňoch od 27. do 31. mája 

sa bude konať množstvo podujatí – v ponuke sú 

aktivity pre všetky vekové kategórie a oblasti 

záujmu. Medzi hlavné atrakcie patria múzeá, 

akvárium, poznávacia plavba loďou a prehliadka 

zoologickej záhrady. 

Múzeum hier a umenia bolo otvorené minu-

lý rok a ponúka exponáty určené pre deti od 

1 do 7 rokov, vrátane detského ihriska, ktoré 

vyzerá ako vysoké mestské budovy a možnosti 

pomaľovať skutočné auto. (Múzeum si vyžaduje 

rezerváciu vopred.) 

V akváriu Sea Life Melbourne budete sledo-

vať kŕmenie rýb a krokodílov a zblízka vidieť 

žraloky a raje. Dokonca sa môžete obliecť do 

zimného oblečenia a vstúpiť na ľadovú plochu 

priamo medzi tučniaky. Môžete sa tiež (bez-

pečne) obklopiť tisíckami medúz v imerznej 

expozícii. Pozrite si aj rodinné prehliadky orga-

nizované Rotary. V rámci zážitkovej prehliadky 

Tall Ships Experience sa hostia už od 12 rokov 

môžu plaviť na jachte One and All, na ktorej sa 

s jachtárstvom oboznamujú austrálski tínedžeri 

v rámci programu Youth Sailing Challenge, ktorý 

organizuje Dištrikt 9510. Plaviť sa budete z prí-

staviska neďaleko Kongresového a výstavného 

centra v Melbourne pozdĺž rieky Yarra smerom 

k zátoke Port Phillip. Dozviete sa zaujímavosti 

o pamiatkach okolo ktorých sa budete plaviť, 

porozprávate sa s posádkou a pochutnáte si 

na tradičnom austrálskom jedle. 

Členovia Rotary, ich priatelia a rodinní prís-

lušníci majú možnosť prihlásiť sa aj na zážitok 

zo zákulisia melbournskej zoo. Počas dvojho-

dinovej prechádzky so sprievodcom navštívi-

te koaly, klokany a podzemnú noru vombata.  

Ak si chcete prezrieť jednotlivé prehliadky a re-

zervovať si miesto, navštívte stránku: 

rotarymelbourne2023.org/tours.

RODINNÁ 
ZÁLEŽITOSŤ

Více informací a registrace na: 
convention.rotary.org

ze světa

M

Z



R O T A R Y  G O O D  N E W S  1 | 2 0 2 3 11

Téma

SLUŽBA 
POVOLÁNÍ
Čas od času se v našem magazínu Rotary 
Good News věnujeme službě povolání. Ne 
snad jenom proto, že nás k tomu každoroč-
ně vybízí rotariánský kalendář, který jed-
notlivé služby připomíná. Ani proto, že se 
tak redakční rada usnesla. Hnutí Rotary má 
profesní službu ve vínku od samého vzniku. 
Naše kluby se vyznačují obrovskou pestrostí 
nejrůznějších povolání svých členů.

Každý klub je tvořen významnými osob-
nostmi ve svém oboru. Velká paleta činnos-
tí je pro Rotary příznačná. I když již dávno 
stoprocentně neplatí podmínka, že v klubu 
smí být od jedné profese jen jediný člen, 
rozmanitost stále obohacuje klubový ži-
vot. Je dobrou praxí, že se každý člen čas 
od času v rámci klubové schůzky pochlubí 
svým pracovním zaměřením nebo koníčkem. 
A je rovněž chvályhodným zvykem pozvat si 
na přednášku někoho ze sousedního klubu.

O zajímavých osobnostech Rotary však 
mnohdy víme jen velmi málo. Jsou mezi námi 
úspěšní podnikatelé, významní umělci, věd-
ci, pedagogové, lékaři, právníci, řemeslníci... 
Proto se snažíme na stránkách Rotary Good 
News přinášet jejich portréty. Aktuální vydání 
je toho důkazem.

Text: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ
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ESEJ 

Zamyšlení 
o službě povolání 
a mladých lidech

k pozitivnímu ovlivňování a řešení potřeb 
i problémů v místech a oblastech, kde jsme 
přítomní a kde působíme. 

Kolikrát v klubech samých, bohužel, sami 
nevíme, s jak profesně orientovanými přáte-
li se setkáváme, jakých dosáhli úspěchů, co 
je motivovalo, jaká byla jejich cesta. Změnit 
to mohou krátká expozé členek a členů klu-
bu na téma jejich povolání. Určitě stojí za to 
tomu věnovat některé z klubových setkání.

Není od věci si připomínat, že základním 
prvkem komplexního korektního přístupu 
v povolání je náš test 4 otázek, kterým by-
chom si měli každý umět sám/sama v sobě 
projít. Utvrdíme se tak ve správné cestě 
a ne-li, pak se nespokojme s parciálním 
úspěchem. Takovýmto k sobě férovým 
přístupem se lze zamyslet nad tím, proč, 
z jaké příčiny jsem sám/a nedokázal/a tes-
tem úspěšně projít… Máte-li v klubu mož-
nost uspořádat prezentaci nebo přednášku 
z vlastních řad či hosta na téma etiky, pak 
máte velkou příležitost uvědomit si její 
význam.

Jsem přesvědčený o tom, že mezi rota-
riány je řada osobností, které prokázaly 
mimořádný profesionální výkon při zacho-
vání velmi vysokých etických standardů, 
a že je žádoucí je také vhodným způsobem 
vyzdvihnout. Jsou příkladem nám i našim 
potenciálním následovníkům. 

A tu jsme u mladé generace. Pokaždé, 
když mám příležitost setkat se s mladými 
dámami a gentlemany z Rotaractu, jsem 
překvapený v tom nejlepším slova smys-
lu z jejich nadšení, drivu a ochotě pomá-
hat realizovat opravdovými skutky ideály 
Rotary. Jsou výjimeční svým nastavením. 
Mnozí jsou na začátku své kariéry a jistě si 
vzpomeneme, jak nesnadné je to období. 
Můžeme jim ale trošku přispět naší profesní 

zkušeností. Tady služba povolání dostává 
další rozměr – velmi atraktivní pro všechny 
zúčastněné. Mám přitom na mysli mento-
ring, třebaže nikoliv v pravém slova smyslu 
a rozsahu skutečného, profesionálního pro-
gramu. S myšlenkou rotariánského mento-
ringu přišla PDG Irena Brichta a velmi se 
mu začala věnovat další nadšená rotariánka 
– Monika Kociová. Zkoncipovaly společně 
projekt postavený na rotariánech/kách, 
kteří byli ochotni předávat své zkušenos-
ti. Byly zpracovány i zásady mentoringu 
v našich podmínkách, které jsou výborným 
vodítkem, jak a v jakých mantinelech je 
třeba se pohybovat, pro ty, kteří doposud 
nikoho nementorovali. Pilotní orientace 
byla na „rotarakťáky“, kde jsme očekávali 
u přihlášených apriorní zájem.

Měl jsem v uplynulých dvou letech mož-
nost být „mentorem“ 2 mladých lidí, členů 
RAC, kteří se do rotariánského mentorin-
gu zapojili na straně mentorovaných, tj. 
mentees, studentky medicíny krátce před 
absolutoriem a mladého profesionála ori-
entovaného na sociální sítě, zdravotnické 
informace a produkty, který už úspěšně 
rozvíjel své podnikání. Samozřejmě že je-
jich výběr mentora byl ovlivněný profesně, 
nicméně to, o čem jsme si povídali, dale-
ko přesahovalo její rámec. Byla to krásná 
zkušenost, kterou sice komplikovala pande-
mie, bránící četnějším osobním setkáním, 
ale překonali jsme ji online. To je konečně 
prostředek, který rozšiřuje naše možnosti 
neustále, protože pár mentee-mentor vůbec 
nemusel být z jednoho města nebo zvažovat 
čas a logistiku setkávání. Došlo nejen na 
praktické problémy a jejich řešení v podni-
kání ve specifickém prostředí zdravotnictví, 
ale také na právní stránku věcí, osobní život 
a volný čas, dobrovolnictví a v neposlední 

akkoliv je služba povolání jedním 
z pěti pilířů naší rotariánské služby, 
velmi často je jejím hlavním a také 
jediným projevem snaha o rozmani-

tost profesí v klubu. Ta je velmi důležitá 
a zároveň také obohacující pro všechny 
zúčastněné. Orientace v klubu na jednu 
převažující profesi není ani správná a v in-
tencích našeho společenství ani přínosná, 
nicméně nelze popřít možnost velmi fundo-
vaných diskuzí mezi členy profesně stejně 
zaměřených. Diverzita povolání ale přináší 
širší rozhled, pestřejší názorové spektrum 
a rozhodně do klubu přináší atraktivitu 
a mnohdy i zvědavost.

Služba povolání má ale také jiné znaky, 
snad méně viditelné, avšak o to důležitější. 
Především je to každodenní plné ztotožnění 
se s ideály Rotary a jejich aplikace v pro-
fesním životě. Prakticky to znamená dodr-
žování a prosazování nejvyšších etických 
standardů v povolání ve vztahu ke spolu-
pracovníkům, zaměstnancům, ale i konku-
rentům a ovšem též ke komunitě. Je to také 
respekt ke všem ostatním profesím, nejen té 
mé vlastní, přesvědčení o jejich užitečnosti 
a významu, zvláště když nejde o rotariány. 
Otvírá se nám tak široké pole možností, 
jak působit na okolí a využít mnohdy výji-
mečných dovedností a schopností členek 
a členů našeho rotariánského společenství 

téma

J
Text: 
ILJA CHOCHOLOUŠ, PDG
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řadě průnik do Rotary. Velmi se mi osvědčilo 
otevření tématu či problému s následnou 
diskuzí o možných řešeních, jejich důsled-
cích, hledáním optima.

Rozhodně nelze hovořit o jednosměrnos-
ti. V mém dnes už seniorském věku pro 
mne bylo velmi příjemné diskutovat s ori-
entovanými mladými lidmi, dovídat se od 
nich jejich názory a pohledy na současnost, 
budoucnost i hodnocení minulosti. A do-
zvěděl jsem se spoustu nových věcí, které 
jsou pro současnou generaci běžné. Jejich 
zvídavost a zájem naopak vedl k mému dob-
rému pocitu, že jsem mohl nezištně předat 
to podstatné, čemu jsem se za desítky let 
v praxi i životě naučil.

Zmínil-li jsem se, že mladí lidé spojení 
s Rotary jsou velmi aktivní, jsou možná 
také odlišní od většinové populace. Ale 
když jsme si ověřili, že „to funguje“, je čas 
rozšířit ten „náš“ mentoring dál – nabíd-
nout jej i mimo RAC, orientovat jej např. na 
studenty posledních středoškolských roční-
ků. Nemám obavy, že by poptávka zásadně 
převýšila nabídku mentorů, která je limi-
tovaná. Mám za to, že se jedná o program 
určený mladým lidem, kteří jsou již během 
studia „usazení“, mají svoji představu o pří-
ští cestě. U těch lze očekávat o mentoring 
zájem. Rotariánské projekty, které mnohdy 
směřujeme do podpory vzdělávání, resp. do 

komunity, vytvářejí můstek ke kontaktům 
na střední školy, gymnázia i univerzity, v ne-
poslední řadě lze očekávat zájem alespoň 
některých účastníků ALUMNI, budou-li ov-
šem aktivně osloveni. A program má ještě 
jeden velmi významný aspekt – prakticky 
nevyžaduje žádné jiné zdroje než osobní 
nasazení a čas mentora i jeho protějšku. 
To není málo, ale finanční prostředky klubu 
lze využívat na jiné, další projekty, a tím 
násobit naše pozitivní působení navenek.

Moc přeji každému klubu, resp. jeho čle-
nům, aby zažili pozitivní mentorskou zku-
šenost, je to velmi motivující a příjemný 
program, který máte ve svých rukách. Máte 
chuť a nevíte jak na to? Ozvěte se nám!

Kolikrát sami nevíme, s jak profesně 
orientovanými přáteli se v klubech setkáváme, 
jakých dosáhli úspěchů, co je motivovalo, jaká 
byla jejich cesta. Jsem přesvědčený o tom, 
že mezi rotariány je řada osobností, které 
prokázaly mimořádný profesionální výkon při 
zachování velmi vysokých etických standardů 
a že je žádoucí je také vhodným způsobem 
vyzdvihnout. Jsou příkladem nám i našim 
potenciálním následovníkům. 
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ROZHOVOR 

Jan Machálek: 
Když se povolání 
změní v radost

Jak se ze stavaře stane úspěšný sklář?
Je to silný příběh. Nikdy jsem to vlastně 
dělat nechtěl. Původně jsem stavař. Osud 
mne zavál do poděbradských skláren, kde 
jsem pracoval v investičním oddělení. Díky 
známému jsem přičichl i ke sklářským tech-
nologiím. Ale pořád převažovala stavařina.

A sklářská profese?
Po revoluci jsem od přátel dostal nabídku 
postavit menší sklářské studio. To byla 
výzva. Finančně jsem pomohl postavit 
a rozběhnout výrobu. Znalost výroby ale 
nestačila, chyběly znalosti ekonomie a ob-
chodu. Během roku pomalu docházely pení-
ze. Nebylo z čeho splácet úvěr. Jednoho dne 
mi přátelé navrhli, zda bych si studio ne-
převzal. To byl šok. Nakonec jsem souhlasil 
s tím, že dám studio dohromady a prodám 
ho. Hodně mi tehdy pomohla manželka. Je-
nomže výrobky, co se tam dělaly, nebyly 
podle mého vkusu, měl jsem jinou před-
stavu. Na stavební fakultě jsem často také 
chodil na přednášky architektury a chtěl 
jsem navrhnout něco pěkného, barevného – 
co by bylo ozdobou bytu. A ono se to začalo 
líbit. Přidali jsme další výrobky, prodávaly 
se. Říkal jsem si, tak ještě rok. No pak přišel 
druhý rok, třetí, a vidíte, dnes je to třicet let.

Vaše výrobky si dobyly prestiž i v zahraničí…
Asi narážíte na trofeje pro tenisový turnaj 
US Open. Jenomže kvůli smlouvám na vlast-
nická práva je nemůžeme propagovat ani 
na našem webu. Ale i zde pomohla náhoda. 
Jeden zákazník v Singapuru viděl v televizi 
naši trofej v rukách Bianci Andreescuové, 
vítězky US Open 2019. Přes právníky zajistil, 
že foto obrazovky můžeme zveřejnit.

Jakou roli ve vašem životě sehrálo Rotary?
Zásadní. Jsem zakládající člen Rotary klubu 
Poděbrady. Po revoluci jsem o tomto hnutí 
nevěděl zhola nic. Ale zase přispěla náho-
da, možná i to, že mám v genech po mém 
otci pomoc druhým. V roce 1991 přijeli do 
Poděbrad čtyři rotariáni z Anglie, pokusit 
se obnovit Rotary klub v Poděbradech. Měl 
jsem možnost strávit s nimi tři dny. Řekli 
nám o Rotary mnoho. Na založení klubu to 
ještě nebylo, ne všemu jsme rozuměli. Až 
naše návštěva v Anglii nám otevřela oči. Ve 
dvou stáncích na tamním náměstí sbírali 
vysoko postavení manažeři a podnikatelé 
obnošené šatstvo. Manželky to pak doma 
vypraly a oni to rozvezli potřebným. „Mohl 
bych koupit nové věci a rozdat je. Ale já 
chci, aby se na pomoci podíleli i další lidé,“ 
řekl mi jeden z nich. To nám otevřelo oči. 
Na zpáteční cestě jsme si s kolegy podali 
ruku a řekli si, že takto bychom chtěli žít, 
pracovat a vychovávat svoje děti. 

Ono je to o filozofii Rotary, že?
Ano. Není to o bohatství rotariánů, ne 
všichni jsou zámožní. Nosnou myšlenkou 
je pomáhat těm, kteří neměli takové štěstí 
jako my. Můžete pomáhat penězi, vědou, 
podporou studia. Výměnné pobyty studentů 
dávají možnost poznat život v jiných kul-
turách, rodinách, ve školách, ve firmách. 
Projekt na odstranění dětské obrny pod-
pořili Bill Gates s manželkou, také dobrý 
příklad. Z toho až mrazí.

Angažujeme se v obci. Podporujeme spe-
ciální školu. Podporujeme děti. Na jedné 
schůzce s rodiči někdo přišel s nápadem 
poděkovat učitelům. A tak pro ně chystá-
me výlet na parníku.

Ptal se: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG, foto: ARTCRISTAL BOHEMIA

téma

1
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Výrobky mají vysokou uměleckou úroveň
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Bez ekonomických znalostí to nejde

Manželka i syn jsou mu oporou Cena Ď je srdeční záležitostí

Výrobky nejen navrhuje, ale i pomáhá tvořit
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téma

„V zastropování cen energií moc 
nevěřím. Nikdy jsem si žádnou 
dotaci nevzal. Když ti někdo dá 
dotaci, musel peníze někomu vzít. 
Každé babičce po pětikorunách 
z účtu na energie, aby se na mne 
složili. Nemohl bych se těm lidem 
podívat do očí s vědomím, že jsem 
je okradl, abych vydělal.“

A jak to bylo s Cenou Ď?
Zajímavý příběh. Neslyšel jsem o ní. Už 
jsme v té době podporovali kdeco. Já jsem 
nechtěl jen tak dávat peníze. Spíš dárek, 
který udělá radost. Moje motto je: „Dělám 
věci s radostí pro radost druhých.“

V roce 2007 přijel Richard Langer, ten, co 
vymyslel a založil Cenu Ď, zda bychom mu 
nepomohli s cenami. Projekt mne uchvátil. 
Pomáhám přece lidem! Navíc ceny vyrá-
bím zčásti sám osobně. Tak jsme to vyrá-
běli pár let i pro cenu Ď. Pan Langer mne 
vždy zval na předávání, až jednou jsem si 
udělal čas. Slavnost se konala v Národním 
divadle. Když zažijete tu atmosféru, máte 
možnost stát na pódiu před plným diva-
dlem lidí, kteří pomáhají druhým, je to 
srdeční záležitost. Je to něco úžasného, co 
musím pořád podporovat. Jeden rok jsem 
objel všechna krajská kola. Když slyšíte ty 
příběhy a poznáváte jejich aktéry, pochopil 
jsem, že je to právě to, co vidíme v Rotary. 
Service above self.

Prý nepotřebujete uzavírat smlouvu, stačí 
podání ruky…
Ano, nejen na US Open dodnes smlouvu 
nemáme. V Anglii mne naučili: „Podej ruku 
a podívej se do očí.“ To je životní styl.

Setkáváte se v podnikání s podobnými lidmi?
Jsou. Je jich hodně. Ale jsou i tací, kteří 
podnikají tam, kde to vydělává. Když to 
přestane vydělávat, vloží investice jinam. 
My jsme jiní, často říkám trochu „střele-
ní“. Sklárna je moje dítě, vypiplal jsem ho 
a dělá mi radost. Ale i dobročinnost si musí 

na sebe vydělat. Teď to v naší branži není 
jednoduché. Nevyděláváme. Z firmy nemám 
příjem. Ale nevadí, je to můj koníček.

V zastropování cen energií moc nevěřím. 
Nikdy jsem si žádnou dotaci nevzal. Když 
ti někdo dá dotaci, musel peníze někomu 
vzít. Každé babičce po pětikorunách z účtu 
na energie, aby se na mne složili… Možná 
jsem hloupý. Nemohl bych se těm lidem 
podívat do očí s vědomím, že jsem je okradl, 
abych vydělal. 

Přesto podporujete dál Cenu Ď.
V době covidu v roce 2020 jsme se vrátili 
z posledního veletrhu ve Frankfurtu. Bě-
hem měsíce jsme přišli o 90 % zákazníků, 
prostě zavřeli. Co říci zaměstncům? Znal 
jsem je osobně, jejich rodiny, děti. Vnitřně 
mne to deptalo, ale museli jsme výrobu 
zastavit a zaměstnance propustit. Dostal 
jsem z toho infarkt. 

Na podzim 2020 jsme rozjeli částečně vý-
robu alespoň v jedné peci. Ale je tu stále 
velká nejistota. Budou energie a suroviny, 
a když ano, kolik budou stát? Jak mám kal-
kulovat ceny? Koupí někdo výrobky?

Jak vidíte budoucnost?
Já jsem s manželkou už dva roky v důcho-
du, úžasná věc. Peníze přicházejí, nemusím 
nikoho urgovat. Kdybychom museli zavřít, 
bylo by mi nejvíc líto syna. Má sklářskou 
střední i vysokou, tu práci miluje. Ale asi 
by se ve světě neztratil. Já už jsem si svoje 
užil… ale byla by to škoda.

Dnes jedeme dál. Je dobré vidět světlo na 
konci tunelu, ale nemělo by blikat. Cena Ď je srdeční záležitostí

Výrobky nejen navrhuje, ale i pomáhá tvořit
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hrnout dokonce třeba i loupežníka Babin-
ského. Dobrem v jeho očích by mohlo být 
třeba toto: mít se dobře bez práce a ještě si 
užít adrenalin, nemuset nikoho poslouchat 
a mít blažený pocit, že se mě někdo bojí. 
A adresátem tohoto dobra (jak Babinský 
říkal: referenční skupinou) by byl on sám, 
případně jeho loupežnická banda. Svatý 
František z Assisi to také myslel dobře, měl 
ovšem dosti odlišně definováno dobro a cí-
lovou skupinou mu bylo všechno Stvoření 
– lidé, zvířata i příroda. Takovýmto způso-
bem si člověk může analyzovat kteroukoliv 
postavu svého okolí či lidské historie. Ne-
pochybně dobře to myslel Pontský Pilát, 
kterému šlo služebně o zachování římského 
pořádku v provincii Judea, nějak dobře to 
s něčím myslel císař Nero, matka Tereza, 
stejně jako to nějak s něčím myslel dobře 
Lenin, Mussolini i Hitler. Mohl by to být 
přímo intelektuální trénink, nalézt definici 
onoho dobra i oněch skupin, jimž bylo ur-
čeno, a to i u nejkontroverznějších postav 
lidské historie. Není to ale jen intelektuální 
hra, je to první krok k porozumění. Pocho-
pit a vyjít z toho, jak a pro koho to onen 
člověk myslí dobře, to je i dobré a rozumné 
východisko konstruktivního dialogu, vede-
ného v přátelském duchu. „Vím, že to myslíš 
dobře, ale nejsem si jist, zda…“ Zkuste si to 
sami! Tak třeba: „Vím, že to myslíš Dolfíku 
s Němci a Německem dobře, ale nejsem 
si jist, zda postavit ho nepřátelsky proti 
zbytku světa mu přinese to dobro, které 

přivést člověka k důležitému poznatku, bez 
kterého je porozumění sotva možné. Ten 
poznatek se týká podmíněnosti lidského po-
znání, jinak řečeno – spousty vlivů, které se 
účastní tvorby člověkova názoru, člověkova 
stanoviska či obrazu světa. Většina lidí se 
sice domnívá, ba je skálopevně přesvědčena, 
že jejich názory jsou neotřesitelná pravda, 
a to proto, že „to tak přece vidí!“, ale to je 
to, co by měl někdo každému člověku vy-
mluvit ještě dříve, než vstoupí do života. 
Ve svých lekcích rétoriky věnuji dobrého 
půl semestru 12 příčinám odlišností názorů 
a stanovisek. Každý vidíme svět jinak, každý 
máme jinak nastaveny hodnoty; dokonale to 
vyjádřil dánský princ Hamlet: „Věci nejsou 
ani dobré, ani zlé, to naše myšlení je dělá ta-
kové.“ Dojdete-li v uvažování až sem, a jste-li 
schopni a ochotni to připustit, nadechněte 
se, půjdeme do hloubky ještě větší!

Zkoumá-li kdo lidské myšlení a postoje 
(to je právě to pole, kde se projevuje porozu-
mění a neporozumění), může klidně rovněž 
dojít k závěru, který je na první poslech 
poněkud šokující: Všem lidem jde o dobro! 
Všem lidem jde o dobro, ale upřesněme si 
to – liší se od sebe v tom, že jednak kaž-
dý má jinak definováno, co je to dobro, to 
za prvé, a dále, každý má jinak vymezenu 
onu množinu či oblast, která má být onoho 
dobra příjemcem a adresátem, to za druhé. 
Použijete-li tuto upřesňující formuli, pak je 
to rázem jednoduché jak facka a mezi ty, 
kteří to mysleli dobře, můžete klidně za-

ad vánočními betlémy se vzná-
šívá oslavný nápis „Sláva na 
výsostech Bohu, na zemi pokoj 
lidem dobrá vůle!“ Tento verš 

z Lukášova evangelia 2,14 bývá v různých 
překladech přeložen trochu odlišně, ale 
ona „dobrá vůle“, o které je tam řeč, ta je 
pojem velmi důležitý. Je důležitý i proto, 
že téma porozumění s dobrou vůlí neod-
myslitelně souvisí, je to přímo její ovoce. 
A proto se uvolněte, přichází malé školení 
o porozumění! 

Nejsou nikterak vzácné katalogy různých 
deficitů, které naši globální civilizaci, ale 
i naši společnost sužují a trápí. Nedosta-
tek porozumění by v takovém seznamu 
mohl stát a často stojí na prvních místech. 
Ostatně, válka i jakákoliv více či méně ná-
silná a nenávistná konfrontace je v pod-
statě poruchou porozumění. Co je to ale 
to „porozumění“? Pro odpověď je potřeba 
se obrátit až k disciplíně, která se nazývá 
noetika nebo gnozeologie a česky by to byla 
věda o poznání. Právě tato věda je schopna 

téma

Malá lekce 
lidského 
porozumění

Text: MILAN KLAPETEK

N
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čekáš…“ Nebo „Vím, Karlíku, že to myslíš 
s těmi chudými dobře, ale udělat ze všech 
bohatých vykořisťovatele, zločince a vy-
vrhele a přitom předpokládat, že ti chudí 
jsou lepší a přímo svatí, to se mně zdá být 
velmi vratký předpoklad, to se sotva trvale 
osvědčí…“ Mysleli to dobře. Nezaslouží si 
pouze hanu a zatracení, ale spíše, jak se 
říkalo, když jsem byl na vojně „pochvalu 
s výstrahou“. Pochopit myšlení a východiska 
toho druhého, pochopit i jejich omezenost 
a podmíněnost, to je vlastně porozumění. 
A porozumění je jediné možné východisko 
jakéhokoliv dialogu. A démonizace „jinak 
myslících“ je tu nepřekonatelnou bariérou.

Co je dobrem pro Rotary a jaká je naše 
referenční skupina? Tak je dobré se ptát, 
a nejen se ptát, ale i nalézt odpověď. Dob-
rem je u nás přátelství a porozumění mezi 
lidmi, mezi národy a kulturami, i mezi soci-
álními skupinami a generacemi. Chtít dob-
ro pouze pro sebe a své je egoismus, chtít 
dobré pro všechny a všechno je poněkud 
příliš abstraktní. Jedno mírové hnutí mělo 
zajímavé heslo, které naznačovalo řešení: 
„Myslet globálně, jednat a pomáhat lokál-
ně!“ Myslet globálně znamená vnímat i širší 
kontext, abychom pomocí jedné části neu-
blížili jiné, což se běžně stává. A pomáhat 
lokálně, to je obvykle ta nejspolehlivější 
cesta, protože při řešení problému, který je 
až na druhém konci světa, to nemusí vždy 
dopadnout dobře. 

Všichni jistě znáte úsloví „Cesta do pekla 
je dlážděna dobrými úmysly“. Ano, je to tak, 
všichni to myslí s něčím tak nějak dobře, 
ale to naprosto není zárukou, že to dobře 
dopadne a skončí, a to dokonce ani pro ty, 
kterým je nějaké to dobro určeno. Když se 
nám něčí myšlení i činy nelíbí, pak jedinou 
cestou k nápravě je dobrá vůle a porozumě-
ní. Jak to ten člověk asi vidí? Proč se mu 
jeví situace jinak než nám? Jak dát najevo 
dobrou vůli, aby místo k násilí sáhl k dia-
logu? Tréninkem k tomu všemu je právě 
to – pomocí dobré vůle hledat porozumění, 
pochopení, a pak nalézt i řešení v jiné rovi-
ně, než v zoufalé oblasti kategorií vítězství 
– porážka, které ovšem leckdo považuje za 
to nejlepší dobro i měřítko.

Porozumět myšlení toho druhého – to 
je to, o co v tom našem světě čím dál více 
běží. I náboženství i politika by se asi měla 
vyučovat trochu jinak než doposud. Dopo-
sud je to tak, že My jsme nositeli pravdy, 
pokroku, spravedlnosti a všeho možného, 

zatímco Voni (ostatní) jsou pomatenci, bláz-
ni, zločinci a vrahové. Spíše to tak vzít za 
jiný konec – my vidíme dobro v tom a v tom, 
a přejeme ho... a tak dále, tamti vidí dobro 
v něčem jiném, a jeho adresátem má být… 
Nezdá se vám to být porozumivější, mí-
rotvornější a lidštější? Nemohlo by to být 
dobro pro všechny?

Je to krásné téma pro nás, rotariány. Ono 
o Rotary možná nejeden člověk soudí, že to 
je jakýsi svobodozednářský snobský spolek. 
I pro to je dobré mít porozumění, kdybych 
se já v USA nesetkal s autentickými projevy 
puritanismu a jiných myšlenkových proudů, 
ze kterých Rotary vyrůstá, není vyloučeno, 
že bych si to myslel také. Tak je to s naším 
poznáním. Ta dobrá vůle, vyzařující z Vánoc, 
ta je dobrem pro všechny! Je to nezbytný 
předpoklad porozumění, a porozumění je 
nezbytný předpoklad nalezení jiné cesty, 
než je násilí a zánik civilizace. Pak už by 
nebylo co řešit. Vzpamatujme se, hledejme 
a nesme dobrou vůli a porozumění! To jsou 
ty kouzelné byliny pro lepší svět!

Všichni to myslí 
s něčím tak nějak 
dobře, ale to naprosto 
není zárukou, že 
to dobře dopadne 
a skončí, a to dokonce 
ani pro ty, kterým 
je nějaké to dobro 
určeno. Když se nám 
něčí myšlení ani činy 
nelíbí, pak jedinou 
cestou k nápravě 
je dobrá vůle 
a porozumění.
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Co vám přijde na mysl, když se mluví o Maltě, 
vaší rodné zemi?
Malta je můj domov, kde žije má rodina a kde 
byly odjakživa mé kořeny. Návrat na Maltu 
pro mě byl vždycky jedinečným zážitkem, ať 
už jsem cestoval kdekoliv po světě. Někomu 
se může náš malý ostrov se středomořskou 
kulturou zdát zvláštní, někteří si potřebují 
zvyknout na rozmanitou škálu postojů a naši 
vášnivost při výměně názorů a myšlenek, 
na náš způsob komunikace. Krásu vnímám 
hlavně na venkově, ten je třeba poznat hlou-
běji, nejlépe při západu slunce, užívat radost 
ze života se sklenkou svěžího vína.

Čím jste chtěl být jako dítě?
Hotelovým generálním ředitelem. To jsem si 
přál už ve svých 12 letech. Můj otec pracoval 
u aerolinek, takže jsme často cestovali a po-
bývali v hotelích. Jako dítě jsem hotely vnímal 
jako úžasná místa, kde se každý zdál být do-
konale šťastný, kde bylo samé lahodné jídlo 
a hlavně milý personál, pečující o naše blaho. 
Mým snem vždycky bylo stát se hoteliérem, 
a to se nemění ani teď, po 30 letech v oboru.

Jak jste v hotelnictví začínal?
Když mi bylo 17, našel jsem si letní brigádu 
jako plavčík v pětihvězdičkovém hotelu. Za-
čínal jsem v 6 hodin ráno mytím a čištěním 
bazénové plochy, přípravou lehátek a sluneč-
níků. Během dne jsem se staral o potřeby 
hostů – nosil jsem jim jídlo, nápoje a jiné 
věci, které potřebovali ke své spokojenosti. 
Byla to jedna z nejtěžších prací, co jsem kdy 
měl, hlavně kvůli intenzivnímu maltskému 

slunci, obvyklá letní teplota se pohybuje ko-
lem 38 °C. Hosté ke mně vždy byli laskaví 
a mé práce si vážili. Měl jsem pocit, že svou 
péčí dělám něco cenného pro lidi, kteří šetřili 
na to, aby si mohli dopřát dovolenou v našem 
hotelu, což bylo neuvěřitelně naplňující. 

Jak jste se stal členem „Corinthia Family“?
Do hotelu Corinthia jsem se dostal jako stu-
dent díky letní brigádě. Dostal jsem tak mož-
nost vydělat si peníze a naučit se fungovat 
v luxusním prostředí. Jednalo se o Corinthia 
Palace Malta, kam jsem se o mnoho let poz-
ději vrátil jako generální ředitel. Pokaždé, 
když jsem se pak procházel kolem bazénu, 
abych pozdravil hosty, musel jsem se usmí-
vat. Právě tam to všechno začalo. 

Jaký byl váš kariérní vývoj v Corinthia Hotels?
Během studia jsem pracoval v Irsku a Spo-
jeném království, zejména v prvotřídních 
restauracích. Když jsem studoval na Maltě, 
tak jsem také pracoval v hotelech Corinthia 
na úklidové službě, v kuchyni a delší dobu na 
recepci. Po ukončení studia jsem se stal asis-
tentem manažera Food & Beverage, nejdříve 
v resortním hotelu a pak v Corinthia Beach 
Resort na Maltě. Později jsem byl povýšen na 
manažera, tuto pozici jsem zastával v několika 
hotelích. V roce 2004 jsem začal působit jako 
asistent generálního ředitele v Tunisku, kde 
jsem měl příležitost získat přehled o hotelové 
operativě a zapojit se do Sales a HR. V násle-
dujícím období jsem opustil Corinthia Hotels 
a vstoupil do nezávislé hotelové společnosti, 
provozující několik hotelů na Maltě. Oteví-
rali jsme Radisson Blu Golden Sands & Spa, 
krásný plážový resort na severní Maltě. Pak 
jsem chtěl získat víc zkušeností v obchodní 
sféře, tak jsem se posunul do role Director of 
Revenue Management, kde jsem byl také zod-
povědný za marketing a PR. Tím se mi otevřely 
nové dveře a stal jsem se poprvé generálním 

ředitelem hotelu Radisson Blu Resort St Julia-
n's, kde jsem strávil 6 let a zažil jeho renovaci 
i prodej novým majitelům. Těmi byla společ-
nost IHI, majitelé Corinthia Hotels. Také jsem 
během tohoto období přijal úlohu ve velmi 
zajímavém hotelu v Dubaji, který provozovala 
Corinthia. V roce 2018 jsem se stal generálním 
ředitelem Corinthia Palace na Maltě, kde jsem 
kdysi začínal jako student na letní brigádě. 
V prosinci 2021 jsem se přestěhoval z Malty 
do Prahy a převzal vedení hotelu Corinthia 
Prague, specifického v našem portfoliu. Co-
rinthia Palace je paradoxně naším nejmenším 
hotelem se svými 147 klíči, zatímco Corinthia 
Prague je náš největší hotel, s 539 klíči.

Jaký je příběh vzniku Corinthia Hotels?
Příběh začal před 60 lety. V roce 1962, kdy 
náš zakladatel, pan Alfred Pisani, společně 
se svým bratrem otevřel první luxusní re-
stauraci v sídle Villa, které zdědili po svém 
otci. Tuto nevšední událost inauguroval 
britský Princ Philip, vévoda z Edinburghu. 
Mladý Alfred Pisani, s vášní, touhou uspět 
a vytvořit něco úžasného, se rozhodl pro 
expanzi. Vybudoval první hotel a postupně 
rozšiřoval své podnikání až do nadnárod-
ní organizace s hotely a nemovitostmi po 
celém světě.

Kolik hotelů a ve kterých zemích Corinthia 
provozuje? 
Corinthia vlastní a provozuje 23 hotelů se 7 
novými objekty a developerskými projekty. 
Fungují v 16 zemích, včetně Malty, Spojeného 
království, Portugalska, Libye, Ruska, Súdá-
nu, Maďarska a samozřejmě České republiky. 
Nová výstavba probíhá v New Yorku, Římě, 
Bruselu, Moskvě, Bukurešti, Doze a na Maltě.

Co vás zaujalo na hotelu Corinthia Prague, 
že jste se rozhodl sem přestěhovat?
Corinthia Prague se připojila k naší hotelové 
rodině, když jsem byl stážista. Vždycky to byl 
největší hotel s nejinovativnějšími koncep-
ty a lidmi, a to mě zajímalo. Další motivací 
pak pro mě byla Praha. Byl jsem tu kdysi 
na dvoudenní konferenci. A přitom to bylo 
město, které jsem měl už dlouho na sezna-

z domova

ROZHOVOR 

Adrian Attard
Generální ředitel hotelu Corinthia Prague 
o splněném dětském snu, o rodné Maltě a o hotelu 
s nejkrásnějšími výhledy na Prahu.

KDYŽ MI BYLO 17, NAŠEL 
JSEM SI LETNÍ  BRIGÁDU JAKO 
PLAVČÍK V PĚTIHVĚZDIČ KO
VÉM HOTELU. BYLA TO 
JEDNA Z NEJTĚŽŠÍCH PRACÍ, 
CO JSEM KDY MĚL.
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mu míst, která jsem si přál navštívit. Takže 
když jsem se sem v prosinci 2021 přestěhoval, 
užíval jsem si víkendy tak, že jsem prochá-
zel a objevoval různé části Prahy. Měl jsem 
štěstí, že kvůli pandemii nebylo ve městě 
tolik turistů. Díky tomu jsem začal odhalovat 
nejkrásnější město, které jsem za poslední 
roky navštívil, a navíc – bez davů lidí. Říká 
se, že Praha patří mezi top 5 městských de-
stinací světa – s tím naprosto souhlasím.

Co bylo největší výzvou vašeho života?
Být lídrem v hotelnictví v období covidu-19. 
Pandemie měla dopad na všechna odvětví, 
ale naše oblast byla jednou z nejvíce zdeci-
movaných a ještě dnes se vyrovnáváme s tě-
mito dopady. Museli jsme udělat ta nejtěžší 
rozhodnutí z důvodů, kterým jsme nerozu-
měli, i když jsme je chápali jako správná. 
Zavřeli jsme naše překrásné hotely a paláce. 
Zhasla se světla, rozhostilo se ticho, nastal 
chlad a zavřely se brány. Smyslem našeho 
podnikání je bavit, propojovat lidi a pečovat 
o ně. Nemohli jsme dělat to, co nejlépe umí-
me, a to pro nás bylo devastující.

Jak vyvažujete práci s osobním životem?
Ha ha ha, jsem hotelier ve středním věku… 
Je to náročná práce. Ale baví mě také číst, 
procházet se v přírodě, miluji dobré jídlo 
a s potěšením objevuji zajímavá vína.

Za co jste nejvíc vděčný?
Za svou dceru a za příležitost začít nový 
život se svou partnerkou.

Jaké je vaše nejoblíbenější místo 
v hotelu, který vedete?
Určitě Executive Lounge ve 24. patře s dech-
beroucím výhledem na nekonečnou krásu 
staré i nové Prahy.

KONTAKT

Veronika Šodková, Marketing Executive
veronika.sodkova@corinthia.com 

+420 736 525 685
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ze světa

ROTARY CENTRUM

Rotary 
vás vítá 
na návštěvě
Ústředí Rotary International 
v Evanstonu ve státě Illinois nabízí 
návštěvníkům nové zážitky.

dyž se během pandemie covidu-19 
ústředí Rotary uzavřelo, využili za-
městnanci téměř prázdné budovy 

k urychlení renovace výstavních prostor 
a zaměřili se na to, aby v nich návštěvníci 
získávali pocit sounáležitosti s Rotary. Na 
prvním poschodí budovy One Rotary Cen-
ter se Rotary návštěvníkům představuje 
jako síť aktivních lidí. Naproti tomu, expo-
náty na 17. poschodí zvou návštěvníky 
k podpoře této sítě a 18. poschodí je inspi-
ruje k akci tím, že se mohou připojit jako 
účastník některého programu, jako dárce, 
nebo se stát členem sítě.

Nově upravená vstupní hala (na hlavní 
fotografii je vidět napravo) je navržena tak, 
aby přitahovala kolemjdoucí a zvala je 
k aktivnějšímu zapojení do života místní 
komunity. „Naším cílem je inspirovat ná-
vštěvníky,“ říká generální tajemník Rotary 
John Hewko. „Mnoho lidí zná budovu Rota-
ry, ale někteří opravdu nechápou, co Rotary 
je a co dělá.“

K Výstavní prostor na prvním poschodí přibližuje počátky Rotary, jak 
se postupně vyvíjely představy o poslání Rotary, kdo jej vedl 
a čemu se věnovalo. V části "Zaměření našich aktivit" si návštěvníci 
mohou interaktivně vyzkoušet, jaké to je, když je třeba zvedat těžké 
kbelíky a nosit v nich vodu na dlouhé vzdálenosti.

Vzhled nové budovy přitahuje pozornost a inspiruje návštěvníky.

Výstava na 17. poschodí 
ukazuje, jak Nadace 
Rotary pomáhá naší síti 
přeměnit nápady ve 
skutečné aktivity. Digi
tální displeje poskytují 
aktuální informace 
o statistikách výskytu 
dětské obrny, a také 
představují naše part
nery, sponzory a některé 
z významných filan
tropů podporujících 
Nadaci.
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Interaktivní stěna na 
18. poschodí znázor
ňuje, jak se Rotary 
vyvíjelo do podoby 
dnešní celosvětové sítě 
klubů. Text uvádějící 
vizi Rotary vyzývá 
návštěvníky k zamyšlení  
nad tím, jaká může být 
budoucnost. V inter
aktivním stánku je jim 
nabízeno, aby se 
rozhodli, zda a na jaké 
činnosti se chtějí poté, 
co odejdou, podílet.

NAPLÁNUJTE SI PROHLÍDKU
Členové a veřejnost mají k dispozici bezplatné 45minutové 
prohlídky sídla Rotary. Více informací a možnost naplánovat 
si prohlídku najdete na rotary.org/visit.

Krátký text 
a fotografie umístěné 

v celém prostoru informují 
návštěvníky o spolupráci 
Rotary na vymýcení viru 

dětské obrny, o vytvářených 
partnerstvích, o přípravě na 

vedoucí role a o pomoci 
svým členům navazovat 

nové kontakty.

Uvnitř stánku si 
návštěvník lépe užije 

videa, fotografie 
a výklady.

Na stěnách jsou 
vybrané citáty a na velké 

obrazovce se promítají 
fotografie a videa. Krátké 
texty na zdi upozorňují na 

různé způsoby, jakými 
Rotary působí 

na svět.
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z domova

ílem milé a užitečné schůzky v dopro-
vodu partnerů byla diskuse o 11. roč-
níku Rotary Sailing Week v roce 

2022, jeho pokračování v nadcházejícím 
roce, stavu flotily a možnosti jejího rozší-
ření zejména o české jachtaře, možnosti 
rozšíření aktivit flotily o handicapované 
jachtaře, povídání o zážitcích členů flotily 
na moři v roce 2022, zřízení komunikační 
platformy pro informace, kdo a kam v roce 
2023 míří, a dalších organizačních záleži-
tostech flotily. Hezkým, ale chladným zá-
žitkem byla následující den projížďka mo-
torovými čluny po Dunaji.

Významnou částí našeho setkání bylo 
předání „insignií“ a funkce novému com-
modorovi 2022–2024 Pavlu Bendovi (RC 
Ostrava City) a zvolení nového commodo-
ra flotily na roky 2024–2026, kterým se stal 
Peter Grafenau (RC Nitra Harmony). Jako 
podmínku svého zvolení si Peter stanovil 
„setkání flotily na sladké vodě Balatonu“.

C

FELLOWSHIP

Vnitrozemské 
setkání Rotary 
flotily 2022

Jako každý rok, také letos se setkali 
rotariánští jachtaři našeho distriktu 
sdružení v řádném fellowshipu 
Czech and Slovak Rotary Fleet z. s., 
tentokrát ve dnech 18.–19. listopadu 
2022 v Bratislavě-Čunovu na břehu 
vodního díla Hrušov.
Text: RADO SIMON, LUKÁŠ ŽENATÝ

ROTARY 
SAILING WEEK 2023

Rotary Sailing Week 2023 se uskuteční 
ve dnech 27. 5.–3. 6. 2023 v Chorvatsku. 

Dohodnuto bylo, že směr plavby bude 
oblast jižně od Splitu. 

Všechny jachtaře k účasti na naší 
hlavní akci srdečně zveme.
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z domova

RAC

Koncert 
ve tmě
Letos, po dvouroční covidové pauze,  
se znovu uskutečnil jedinečný koncept 
hudebního zážitku, aneb Koncert ve 
tmě. Koncert proběhl 9. 11. 2022 od 
19 hodin v Café Práh, jako tradičně 
léta předtím. Interpretem byl tento 
rok báječný Jannis Moras, který 
poctil návštěvníky tradiční řeckou 
hudbou. Místností, která byla úplně 
zatmavená, návštěvníky na místo 
doprovodili nevidomí průvodci.

ýtěžek, který tento rok činí 21 000 
Kč, bude darován Centru sociálních 
služeb pro osoby se zrakovým po-

stižením v Brně-Chrlicích, které peníze 
použije na rehabilitační a zdravotní poby-
ty a pomůcky uživatelů. Centrum tento 
rok slaví 100 let své činnosti a jako jediné 
svého druhu v České republice pomáhá 
začlenit se těžce zrakově postiženým do 
téměř normálního života. Koncert byl po-
řádán členy Rotaractu Brno. Pokud byste 
se o koncertu a jeho průběhu chtěli dozvě-
dět více, máme pro vás rozhovor se členem 
Rotaractu Filipem Maršálkem.

Jak probíhalo plánování akce a co vše bylo 
třeba zařídit?

Příprava nám trvala přibližně měsíc. Nejdří-
ve bylo potřeba zajistit interpreta a místo. 
Oslovili jsme skoro tradičně Café Práh ve 
Vaňkovce, kteří naši žádost přijali, za což 
jsme moc vděční. Následně jsme se obrátili 
na Jannise Morase, interpreta řeckého půvo-
du. Jannis souhlasil a mohly se začít připra-
vovat plakáty. Ty nám navrhla členka Rota-
ractu Lea Drastíková, která se volnočasově 
věnuje kaligrafii. Rozhodli jsme se propago-
vat koncert také na sociálních sítích, na kte-
ré příspěvky navrhoval Vilém Panuš.

Bylo třeba naplánovat i něco jiného, na-
příklad hudbu, kterou má pan Moras hrát, 
nebo jídlo? 

Hudbu jsme nechali na sto procent na panu 
Morasovi, jelikož má již dlouholetou zku-
šenost a my jsme mu věřili. A že se nám to 

vyplatilo. Jídlo se chystalo v den koncertu, 
v podstatě od rána, a stihlo se to přesně 
načas. Timea Poláková, Jana Eliášová 
s Adélou Šrámkovou připravily přes 200 
šátečků se čtyřmi různými náplněmi. Chuť 
měla být překvapením. Často se jí očima, 
zde to tak nebylo. Šátečky byly plněny šun-
kou a sýrem, červeným zelím, tvarohem 
a džemem. Celkem bylo 60 porcí a můžeme 
se pochlubit, že nám zbyly dvě. K pití byly 
džusy 3 příchutí, jablko, pomeranč a mul-
tivitamin. Těsně před koncertem bylo ještě 
nutné zatemnit sál, čehož se ujala Sofie 
Farkačová a odvedla úžasnou práci. Kon-
cert ve tmě se odehrál v naprosté tmě.

A teď o samotném koncertu. Jak probíhal?
Koncert začínal v 19.00. Musíme velmi po-
děkovat hostům, že přicházeli včas. Před 
začátkem byl host uveden svým nevido-
mým průvodcem na místo, kde již v na-
prosté tmě čekal na začátek. Pan Moras 
hrál řeckou hudbu, každou skladbu uvedl 
a vysvětlil její význam. V polovině koncer-
tu byla přestávka s občerstvením, stále 
v naprosté tmě, kdy průvodci návštěvní-
kům rozdali krabičky s jídlem a pití. Reak-
ce byly pozitivní, v té tmě se dalo krásně 
poslouchat názory ostatních. Výměnné 
studentky, které zde hostí RC Brno, popsa-
ly tvaroh jako „tu bílou věc, co v Česku 
cpou do všech koláčů“. Po přestávce násle-
dovala druhá polovina koncertu. 

Jaké byly reakce na koncert?
Pozitivní. Velmi nás to překvapilo a potě-
šilo. Během koncertu měli všichni poctivě 
vypnuté telefony, tudíž nemohlo nic poka-
zit tmu. Věřím, že to by mohlo celý zážitek 
pokazit. Slyšel jsem jeden krásný komen-
tář: „Rozplakala jsem se hned dvakrát. Jed-
nou z té nádherné hudby a podruhé, když 
jsem si uvědomila, že nikdo neuvidí mou 
rozteklou řasenku.“ Za tyto pozitivní ode-
zvy vděčíme hlavně Jannisovi Morasovi, za 
jeho nádhernou hudbu, a průvodcům, díky 
kterým se koncert mohl uskutečnit ve tmě. 
Dále bychom chtěli poděkovat Café Práh 
za poskytnutí prostor, návštěvníkům 
a také členům Rotaractu Brno za zorgani-
zování. Děkuji jménem všech členů.

V
Text: TIMEA ELLA POLÁKOVÁ

ZA POZITIVNÍ OHLASY 
VDĚČÍME PŘEDEVŠÍM 
JANNISOVI MORASOVI  
A PRŮVODCŮM, DÍKY 
KTERÝM SE MOHL KONCERT 
USKUTEČNIT VE TMĚ
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z domova

ned po páteční večeři byl mítink 
oficiálně zahájen hymnami Rotary 
a všech tří zemí, z kterých studen-

ti přijeli. Po představení rotariánů, rotexá-
ků a všech studentů se slova ujal Jaromír 
Barák, ředitel RYE CZ&SK, který seznámil 
zúčastněné s programem celého víkendu. 
Následoval písemný a poslechový test stu-
dentů z angličtiny, jehož výsledky byly 
důležité především pro studenty, kteří 
chtějí svoji výměnu strávit v USA, Kanadě 
nebo Austrálii. První den byl zakončen te-
ambuildingovými aktivitami sloužícími 
především k lepšímu poznání studentů, 
ale též k jejich poučení prostřednictvím 
hry Barnga, která studentům ukázala důle-
žitost přizpůsobení se nové kultuře.

Sobota byla pro všechny asi nejdůleži-
tějším a nejnáročnějším dnem. Hned po 
brzké snídani budoucí guvernérka našeho 
distriktu 2240 a současná předsedkyně 
Distriktního výboru Výměny mládeže Ka-
tarína Čechová všem online popřála hodně 
štěstí a dodala povzbuzení do následují-
cích výběrových řízení. Hned poté začalo 
první kolo individuálních pohovorů pro 
kandidáty výměny. Každý z nich musel 
projít pohovorem u čtyř komisí, které zko-
umaly jejich kompetence a znalosti z nej-
různějších oblastí a znalost mluvené an-
gličtiny. V hlavním sále mezitím probíhal 
organizovaný program s Rotexem, který 
zahrnoval prezentace absolventů výměny 
v různých zemích, skypování se současný-

mi outboundy a odpovídání na dotazy 
ohledně výměny. Po obědě následovaly 
další prezentace z pobytů v různých ze-
mích a skypování se studenty, kteří jsou 
v současné době v zahraničí. Velmi zajíma-
vá a poučná byla prezentace o kulturním 
šoku rotexačky Niky Tallové a společně 
s ní ukázky různých částí filmu Tanec 
s vlky, kde jsou některé scény perfektním 
příkladem pro situace, s kterými se vý-
měnný student bude muset potýkat.

Po náročném dni a po večeři čekal účast-
níky večerní program plný her, a hlavně 
skupinové diskuse o preferenčních zemích 
studentů, kde rotexáci (bývalí výměnní 
studenti) předávali své zkušenosti a odpo-
vídali na další otázky spojené s výměnou.

V neděli program pokračoval další důle-
žitou přednáškou. Rotariánka Magdaléna 
Manková v podrobné prezentaci přesně 
popsala postup při vyplňování a odevzdá-
vání přihlášky, která bývá pro mnohé stu-
denty oříškem.

Studenti z této akce odjížděli plni no-
vých poznatků a dojmů, které jim pomohly 
se utvrdit nebo změnit vybrané země 
a lépe se orientovat v množství informací, 
které načerpali již na prvním společném 
mítinku v Třebíči.

ROTARY 
YOUTH 
EXCHANGE 

ORIENTATION 
MEETING II 
PRO OUTBOUNDY 
ANEB O KROK BLÍŽE 
K VÝMĚNĚ

H

O víkendu 25.–27. listopadu 2022, po tříleté covidové přestávce, uspořádal 
Rotary Youth Exchange Czechia & Slovakia, z.ú., již druhý orientační meeting 
pro uchazeče o dlouhodobou výměnu v zahraničí ve školním roce 2023/24. 
S organizací víkendové akce výrazně pomáhali členové Rotexu pod vedením 
prezidentky Karolíny Kollárové. Na setkání přijelo celkem 53 kandidátů 
(38 z Česka, 11 ze Slovenska a 4 z Ukrajiny) zajímajících se o roční studium 
v některé evropské nebo zámořské zemi.

Text: MATĚJ BREJŠA, foto: FILIP MARŠÁLEK, KAROLÍNA KOLLÁROVÁ
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a sobotu členové Rotary zorgani-
zovali prohlídku celé Prahy. Od 
osmi od rána do půl čtvrté odpo-

ledne jsme viděli mnoho pražských pamá-
tek, jako Pražský hrad, Lennonovu zeď, 
Karlův most nebo Národní divadlo. Tohle 
jsem si opravdu užila! Všechny památky 
byly úžasné a Praha má nádhernou histo-
rii! Odpoledne jsme šli nakupovat do ná-
kupního centra Palladium, kde jsme si 
mohli na hodinku oddechnout. Na konec 
celého dne jsme se šli podívat na vánoční 
trhy na Staroměstské náměstí. Jakkoliv 
jsem si dopolední památky užila, trhy 
byly hrozné. Bylo tam tolik lidí, že jsme se 
nebyli schopni nikam prodrat a něco vi-
dět. I přestože Praha není nebezpečné 
město, bála jsem se, že mě okradou nebo 
mě někdo shodí, bylo mi to nepříjemné. 
Navíc jsem už dost cítila nohy po celoden-
ní chůzi. Naštěstí jsme pak ale už zamířili 
do hotelu. Ovšem ani toto ještě nezname-
nalo konec našeho dne. Naopak, naše Vá-
noce měly teprve začít. 

I přestože jsme byli všichni unaveni, 
myslím, že těch následujících několik 
hodin, kdy jsme objevovali krásy čes-
kých vánočních tradic, jsme si užili. 
Oslavy začaly tím, že jsme si dali dárky. 

Dopředu bylo určeno, kdo dá komu dá-
rek, ale nikdo nevěděl, od koho ho do-
stal. Já jsem dostala nádherné papuče, ze 
kterých jsem úplně unešená! Všichni 
jsme si to moc užili. 

Potom jsme pouštěli skořápky. Každý 
měl svoji malou skořápku se svíčkou, kte-
rá plavala na vodě. Moje hodně cestovala 
a dotýkala se skořápek ostatních, což zna-
mená, že příští rok pro mne bude důležitý 
a s těmito lidmi si vytvořím silný vztah! 
Následovalo krájení jablek. Podle této tra-
dice, pokud po rozkrojení objevíte hvěz-
dičku, budete v následujícím roce zdraví. 
S potěšením oznamuji, že všichni studen-
ti budou v roce 2023 zdraví! Na závěr ve-
čera proběhla soutěž ve zdobení perníčků 
a také ve zpěvu. Měli jsme za úkol zazpí-
vat koledu „Půjdem spolu do Betléma“.

Francouzské zvyky jsou podobné těm 
českým, takže my oslavujeme Vánoce 
podobně. Ale pouštění skořápek a kráje-
ní jablka pro mě byly zvyky nové a velmi 
ráda si je zopakuji i v následujících le-
tech doma. Zpívání bylo také super, moc 
mě to bavilo a naučila jsem se novou 
písničku! Druhý den jsme se už jenom 
rozloučili a mezi 8. a 11. dopoledne jsme 
se rozjeli do svých domovů. 

RYE 

VÁNOČNÍ 
VÍKEND 
S ROTARY

N

Rotary Youth Exchange Czechia 
& Slovakia od 9. do 11. prosince 
pořádal vánoční víkend pro padesát 
výměnných studentů. Jako první 
jsme si v pátek večer napsali 
5stránkový jazykový test. Pak přišel 
na řadu ústní test, kdy jsme byli 
náhodně vyvoláváni a museli jsme 
odpovídat na různé otázky. Celkem 
to zabralo 2 hodiny. Chápu, že testy 
jsou důležité, ale zdálo se mi to 
poněkud dlouhé a dost nás  
to stresovalo. 

Text: CÉLIA FORST, FRANCIE, 
překlad: MAGDALÉNA MANKOVÁ,
foto: ROTEX
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ROTARY 
YOUTH EXCHANGE 

SEZÓNA 2022
ITALSKÁ VÝMĚNA 2022
Julie Fojtíková, 18 let
RC Jičín-Nymburk 

Prvního července jsem se 
rozloučila s rodinou a na-

stoupila do autobusu směr Terst. 
Cestou jsem byla hodně nervózní, 
jak se s Elenou (mou výměnnou 
sestrou) poznáme, Elena ke mně 
ale zamířila s naprostou jistotou. 
Elena žije se svou maminkou, 
bratrem a čtyřmi kočkami na 
okraji města Pordenone. Hned 
druhý den se program rozjel na-
plno. Elena o nedělích obědvá 
u svého tatínka, takže jsme 

k němu do města chodily na ne-
dělní obědy i spolu. Elena mě na 
první výlet vzala do úchvatných 
Benátek. Navštívily jsme také Pa-
dovu, město, kde studuje Elenina 
sestra. U ní jsme přespaly a moh-
ly tak další den pokračovat do 
Verony. Jako Julie bylo mou po-
vinností se do tohoto města po-
dívat a vyjít na pověstný balkón. 
Mohu jen dodat, že na Romea 
jsem na balkóně poctivě čekala 
asi pět minut, ale nedostavil se. 
S Eleniným taťkou jsme jeli do 
vesnice v horách Ugovizza, pod-
nikli jsme výlety na kolech po 
místních četných cyklostezkách. 
Dokonce jsme se po dívali i do Ra-
kouska k jezeru Faakersee. Nepo-
čítám-li všudypřítomné nenasytné 
komáry, byl pobyt u Eleny naprosto 
báječný. Navštívila jsem nádherná 
severoitalská města, která jsem 
znala jen jako pojmy z historie 
a z atlasu a vždycky jsem toužila 
je vidět na vlastní oči. Při loučení 
8. září došlo i na slzičky. S Elenou 
ale zůstáváme v kontaktu.

PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ
Agáta Prasková, 17 let
RC Ostrava

V červenci jsme v naší rodi-
ně přijali Elsu z Finska. Elsa 

u nás pobývala měsíc. Zažila 
s námi výlety po celém Morav-
skoslezském kraji. Poznala Ost-
ravu, Opavu a zámek Hradec nad 
Moravicí. Několik dnů jsme pobý-
vali v kempu Olešná, sjeli jsme 
na raftech řeku Opavu, navštívili 
Kozmické louky, jezdili jsme na 
výlety na kole. Přáním Elsy bylo 
návštívit Osvětim a Prahu. Čtyř-
denní výlet do Prahy byl velmi 
vydařený, prolezli jsem celou 
Prahu (Hradčany, Staré Město, 
Karlův most, Petřínskou rozhled-
nu, Václavské náměstí, Staro-
městské náměstí, Muzeum iluzí 
atd.). Koncem července jsem 
s Elsou odletěla do Helsinek. Je-
den den jsme pobývaly v hlavním 
městě, kde jsem navštívily nej-
známější památky, nechyběla ani 
sauna na břehu moře. Pak jsme 
odjely vlakem do Turku, kde nás 
čekala Elsina maminka Paula 
a její sestra Selma. Týden jsme 
strávily v ženské osádce na chatě 
u moře. Po týdenním pobytu jsme 

vyrazily do Leppavirty, kde moje 
nová rodina bydlí ve stoletém 
srubu v blízkosti jezer na samotě 
v lese. Nejbližší usedlost byla 
vzdálená cca 2 km, nejbližší ob-
chod cca 10 km. Poznala jsem 
úplně jiný život. Jsem ráda, že 
jsem mohla přes Rotary klub vy-
užít možnosti výměnného poby-
tu. Byla to pro mě super možnost 
vystoupit ze své komfortní zóny. 
Uvědomila jsem si, že můj život je 
zdánlivě jednodušší, že u nás 
máme my „mladí“ naservírované 
vše na zlatém podnose. Jsem 
ráda za to, že jsem se dostala do 
Elsiny rodiny na vesnici, ne do 
velkoměsta, kde bych stěží po-
znala pravý venkovský život.

DVOUTÝDENNÍ CAMP VE FINSKU
Ondřej Pevný, 17 let
RC Jindřichův Hradec

Na kemp jsem jel, aniž bych 
věděl co čekat. Již od příletu 

do Helsinek ale všechno probíhalo 
hladce a po hodině na letišti, kdy 
jsme čekali, než dorazí ostatní 
studenti, jsme vyrazili autobusem 
do oblasti Savonlinna. Nachází se 
na východě Finska, kousek od rus-
kých hranic. První týden probíhal 
s finskými rodinami. Můj týden 
jsem strávil v rodině bývalého ma-
jitele přepravní společnosti, který 
byl fanda do aut. Pán byl již v dů-
chodu a měl čas se mi celý týden 
věnovat. Každý den jsme uskuteč-
nili výlet na nějaké zajímavé místo 
v okolí. Ať už to byl výlet na roz-
hlednu, na hranice s Ruskem, kde 
byly udržovány zákopy z druhé 
světové války, nebo na místní ry-
bářské závody, kde jsme na žížaly 
lovili ryby. Rodina vlastnila malou 
letní chatku na ostrově na blízkém 
jezeře, do které se dalo dostat jen 
člunem. Z jezera jsme lovili ryby, 
z kterých jsme si pak vařili obědy. 
Ochutnal jsem mnoho místních jí-
del a nejvíc mne zaujala polévka 
z celých malých rybiček. Musím 
říct, že finská kuchyně je hodně 
odlišná od té naší a dost často 
jsem s ní bojoval. Po týdnu mě ro-
dina odvezla do resortu Tanhuva-
ara, kde jsem se sešel s ostatními 
studenty z celého světa. Díky 
tomu, že jsme se zde sešla úžasná 
parta a každý byl z jiné části svě-
ta, měli jsme si celý pobyt o čem 
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ze světa

povídat a čemu se smát. Večery 
v campu jsme trávili návštěvou 
v sauně a bílé noci pak povídáním 
u ohně na břehu jezera. Spát jsme 
chodili až k ránu, celí dokousaní 
od komárů. Výlet do Finska byl 
absolutně úžasný a dlouho na něj 
budu vzpomínat.

ŽIVOT V HORÁCH
Tomáš Szabó
RC Bratislava International

Už 2 mesiace žijem v meste 
Durango na juhu Colorada 

pri hraniciach s Novým Mexikom. 
Chodím na strednú školu, ktorá 
je dosť ľahká oproti mojej škole 
na Slovensku. Škola je veľká 
a má okolo 1800 študentov. Čo 
ma prekvapilo bolo, že som si 
mohol vybrať predmety okrem 
angličtiny a dejepisu o Amerike. 
Počítače tu používame na každej 
hodine. Tento mesiac som bol na 
mítingu so 17 inboundami, s kto-

rými sme boli v meste Vail, kde 
sme strávili spolu 3 dni a mali 
sme rôzne zábavne hry. Tento 
týždeň som bol kempovať na 2 
dni s mojou rodinou a ich kama-
rátmi v Utahu v meste Moab, kto-
ré je tak populárne, že si musíte 
objednať miesto na kempovanie 
skoro rok dopredu. Každý deň 
sme robili niečo iné. Prvý deň 
sme začali túrou a na druhý deň 
sme išli s lanom na skaly, čo som 
skúšal prvýkrát. S host rodinou 
chodievame cez víkendy často na 
turistiku a na iné výlety, ale tento 
výlet bol zatiaľ najlepší.

HEI, HEI! AKO BY POVEDALI FÍNI 
Nikola Rybárová, 16 rokov
RC Poprad

Na začiatku som mala malé 
obavy z cestovania lietad-

lom a prestupu v Helsinkách, 
pretože som prvýkrát letela 
sama. Po príchode som strávila 

týždeň v host-rodine v meste Ja-
kobstad (Pietarsaari). Bývala 
som s milou Španielkou v typic-
kom drevenom žltom domčeku 
so saunou. Naši host-rodičia boli 
veľmi priateľskí: starší manžel-
ský pár na dôchodku, ale du-
chom stále mladý. Vďaka nim 
sme sa dozvedeli veľa o Fínsku, 
tradíciách a zvykoch. Spoznávali 
sme mesto a jeho okolie, kúpali 
sme sa v mori, navštívili sme 
okolité mestá, stretli sme sa 
s účastníkmi kempu, ktorí bývali 
neďaleko. Myslela som si, že to 
lepšie už ani nemôže byť, ale mý-
lila som sa. Druhý týždeň Rotary 
kempu bol zorganizovaný v Meri-
lä kempe pri Baltskom mori. Od 
prvej minúty strávenej s 19 mla-
dými ľudmi z 13 krajín som vede-
la, že tieto dva týždne si zapa-
mätám navždy. Všetci boli 
otvorení, priateľskí, veselí a plní 
energie. Môžem s istotou pove-
dať, že som si tam našla kamará-
tov do konca života. Program bol 
perfektne zorganizovaný. Cez 
deň sme mali spoločné akcie ako 
výlet loďou, minigolf, kajakárstvo 
a veľa ďalších zábavných aktivít. 
Zároveň sme mali dostatok voľ-
ného času na plávanie, saunu 
(samozrejme), volejbal alebo ho-
cijaké voľnočasové aktivity, na 
ktoré sme mali chuť. Dozvedela 
som sa aj množstvo zaujímavých 
vecí o rôznych krajinách, veľa cu-
dzojazyčných fráz a dokonca aj 
niektoré tradičné tance. Každý 
večer sme sedeli pri ohni a spo-
ločne spievali. Tento kemp sme 
zavŕšili prezentáciami o našich 
krajinách a potom nasledovala 
rozlúčková párty. Pochopila som, 
že Rotary kempy sú výborné nie 
len v tom, že spoznáte novú kra-
jinu, nový svet a kultúru, ale po-
núkajú aj príležitosť vycestovať 
sám a spoznať seba. Okrem toho 
nadobudnete nové priateľstvá 
z celého sveta. Som vďačná, že 
som sa stretla práve s touto sku-
pinkou veselých, odviazaných tí-
nedžerov. Síce sme sa všetci mu-
seli rozlúčiť, ale ako sa hovorí: 
svet je malý. Verím, že nás ešte 
niekedy osudy spoja a znovu sa 
stretneme. Chcela by som poďa-
kovať Rotary klubu za komuniká-
ciu a za príležitosť zúčastniť sa 
na tomto kempe. Toto leto bolo 
najlepšie, aké som kedy zažila!

TREKKING, CULTURE AND SPORTS 
CAMP, TICINO 2022
Marie Ševěčková, 16 let
RC Poděbrady

V půlce letošního léta jsem 
byla díky Rotary na kempu 

ve Švýcarsku. Celý kemp jsme 
byli ubytovaní ve sportovním 
centru v Bellinzoně (hlavní měs-
to Ticina). Sešlo se nás tam 24 
z celkem 16 zemí. Program byl 
velice rozmanitý a nabitý. Prožili 
jsme tam od muzea umění přes 
prohlídku v čokoládovně po hike 
na východ slunce. Za 14 dní ve 
Švýcarsku jsme skvěle poznali 
jejich kulturu a krásu jejich příro-
dy. Jejich jídlo, které bylo větši-
nou tříchodové, nikdy jsem asi 
neměla více zmrzliny – Italský 
kanton. Naši vedoucí byli abso-
lutně nejlepší, starali se o náš 
komfort, podporovali nás i tábo-
rového ducha. Každý z 5 tamních 
RC nám uspořádal jeden celý 
den. Takto jsme se plachtili na 
jezeře v Locarnu, viděli ohňostroj 
na Švýcarský národní den, prošli 
jsme si celé centrum Lugana. 
Byli v čokoládovně a na zavěše-
ném mostě v Bellinzoně. Zkusili 
jsme si virtuální realitu ve vyko-
pávkách v Mendrisio. 

Za těch 14 dní jsme toho stihli 
opravdu hodně. Jednou jsme 
spali ve stanech ve 2000 metrech 
nad mořem. Jindy zase v horské 
chatě. Vstávali ve 4 ráno, aby-
chom viděli, jak se v horách dojí 
krávy. Jindy zase vstávat o půl 6, 
abychom vyšli přes 300 výško-
vých metrů na východ slunce. 
Byli jsme na exkurzi na kraví far-
mě. Strávili celé odpoledne v la-
novém parku. Byli jsme na filmo-
vém festivalu v Locarnu. Pár 
večerů Culture Exchange mezi 
jednotlivými účastníky. Hodně 
nachozených kroků a sportu. 
Spousta výbuchů smíchu. Skoro 
permanentní pocit štěstí, nevě-
řícnosti, že je toto realita, vděč-
nosti, života. Když jsem jela 
z kempu domů, brečela jsem. Byl 
to nejlepší tábor, na kterém jsem 
kdy byla. Samozřejmě se mi tam 
zlepšila angličtina, ale hlavně 
jsem potkala skvělé lidi. Zdali 
váháte, jestli máte na nějaký 
kemp jet, jeďte! Taková příleži-
tost se nesmí promarnit. Ještě že 
existuje Rotary, děkuji!
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LÉTO V DÁNSKU
Nela Haluzová, 21 let
RC Valtice-Břeclav

Hlavní město outdooru – ta-
kovou přezdívkou se pyšní 

Silkeborg, který se nachází upro-
střed dánského Jutského poloost-
rova. Že se mu tak přezdívá prá-
vem, jsme zjistili hned prvním 
výhledem z okna hostelu na řeku, 
která se hemžila kajaky, lodičkami 
i plavci. Společně s mladými lidmi 
pocházejícími z celé Evropy, ale 
i třeba Turecka, jsme byli ubytova-
ní v hostelu v centru města. Dny 
jsme trávili společným progra-
mem v přírodě i ve městě, k večer-
nímu setkávání jsme byli zváni do 
domů jednotlivých členů klubu, do 
restaurací nebo jsme si společný-
mi silami vařili typická dánská jíd-
la, jako je například Smørrebrød. 
Po úvodním seznámení se pomocí 
týmových aktivit či sdílení svých 
zážitků z přírody započalo naše 
dobrodružství. Vyšlápli jsme si na 

Himmelbjerget, Nebeskou horu, 
která byla dlouho považovaná za 
největší dánský vrchol. Přestože 
tento kopec není ani větší než naše 
Pálava, i tak se nám naskytly nád-
herné výhledy na jezero Julsø, kte-
ré jsme měli o pár dní příležitost 
prozkoumat na kánoích. Vyzkou-
šeli jsme si také kajaky, lezení v la-
novém parku nebo jízdu na kole. 
Oblast je rovněž bohatá na kultu-
ru. Navštívili jsme muzeum dán-
ského umělce Asgera Jorna, Silke-
borgské umělecké centrum nebo 
muzeum papíru, kterým se Silke-
borg proslavil. Kemp jsme zakon-
čili velkou oslavou na rozlouče-
nou, které se zúčastnily všechny 
tři místní kluby. Měli jsme příleži-
tost pohovořit si s některými členy 
klubů, kteří s námi trávili dny, 
a také jsme si po skupinkách při-
pravili zábavný program pro ostat-
ní. Dánsko je úžasná země, která 
vás ohromí, a se správnou partou 
lidí můžete v Silkeborgu okusit 
mnoho nového.

ANTVERPY 2022
(Flanders Summer Camp 2022)
Jáchym Háma, 21 let
RC Karlovy Vary

Během letošního srpna jsem 
vyrazil na můj druhý letní tá-

bor s Rotary International. Tento-
krát jsem si jako cílovou destinaci 
zvolil belgické Flandry, konkrétně 
pak město Antverpy. První dny 
byly zaměřené na stmelování ko-
lektivu a poznávání města. Navští-
vili jsme hlavní katedrálu, Planti-
novo muzeum tiskařství, Rubensův 
dům a ochutnali spoustu místních 
specialit. Běhen jednoho z večerů 
proběhl i kuchařský kurz zaměře-
ný na belgické hranolky, vafle či 
mušle. V následujících dnech jsme 
podnikli několik výletů do přileh-
lých měst. Navštívili jsme Bruggy, 
kterým se přezdívá Benátky seve-
ru, ve kterých je také Bruggská 
madona od Michelangela. Gent, 
malebné město s kanály a gotic-
kým Gentským oltářem od Jana 
van Eycka. Nemohla chybět také 
prohlídka jednoho z tisíce belgic-
kých pivovarů s ochutnávkou. Užili 
jsme si i sportovní aktivity jako le-
zení či jízdu na kajacích. Ve městě 
Mechelen jsme pomohli místnímu 
Rotaractu s úklidem městských 
kanálů. A v městečku Kappelen 
jsme navštívili botanickou zahra-
du a pozůstatky opevnění z první 
světové války. Tento kemp byl na-
prosto fantastický a organizace 
byla bezchybná. Bylo skvělé trávit 
každý večer s jinými Rotary kluby, 
a tím pádem poznávat další a dal-
ší lidi. Všichni účastníci našeho 
kempu byli úžasní a z mno hých se 
stali přátelé na celý život. Už se 
moc těším na příští rok a na další 
kemp.

NIZOZEMSKO, HEEMSTEDE, 
HEERENVEEN
Jan Kirchner, 18 let
RC Karlovy Vary

První týden jsme strávili 
v Heemstede, což je vesnice 

poblíž Amsterdamu. První den 
nás vyzvedli z letiště a odvezli na 
ostrov jednoho z členů Rotary 
klubu na jezeře Westeinder. Právě 
tam jsem se seznámil s většinou 
účastníků (někteří chyběli kvůli 
nemoci nebo zmeškanému letu). 

Hned druhý den tábora jsme pak 
všichni měli jakýsi pocit sounále-
žitosti a přátelství a přišlo nám, 
že se známe alespoň několik mě-
síců. S takovou náladou jsme poté 
první týden objevovali krásy a kul-
turu Heemstedu, Haarlemu a Am-
sterdamu. Navštívili jsme muze-
um a dům Anny Frankové, prošli 
jsme se po historických centrech 
nebo jsme se projeli na kole. Dru-
hý týden pak proběhl v městečku 
Heerenveen a měl se zaměřovat 
více na sportovní aktivity. Lezli 
jsme po lanových drahách nebo 
se projeli na kajaku. Protože je 
Heerenveen součástí oblasti Fris-
ia, navštívili jsme i Fríské muzeum 
a dozvěděli se o jejich kultuře. 
Jsem neskutečně rád za příleži-
tost zúčastnit se tohoto tábora, 
a kromě krásných zážitků v Nizo-
zemsku jsem si našel několik no-
vých kamarádů, které, doufám, 
někdy v budoucnu navštívím.

E4E – EUROPE FOR EUROPE
Tomáš Němeček, 19 let
RC České Budějovice

V červenci jsem se zúčastnil 
projektu Europe for Europe.

Celkem jsem strávil v zahraničí 18 
dnů, kdy jsem procestoval 6 zemí 
– Itálii, Německo, Nizozemsko, 
Belgii, Francii a Lucembursko. Ka-
ždá země byla zaměřena na jiné 
téma. První tři dny jsme byli v Itá-
lii. Navštívili jsme společnost vyví-
jející satelity, hlavní sídlo Generali, 
centrum města Milano a mnoho 
dalších míst. Také jsme měli uví-
tací večeři, které se zúčastnil i sta-
rosta města Como, kde jsme byd-
leli. Následně jsme jeli přes 
Švýcarsko a Rakousko do Němec-
ka, kde jsme hned v den příjezdu 
navštívili Mercedes-Benz muze-
um. Následující den jsme pluli lodí 
po řece do města Heidelberg. 
V Nizozemsku jsem byl jako oča-
rovaný. Bydlel jsem u velmi milé 
a přívětivé rodiny, která byla na-
prosto úžasná. Pořád byli usměva-
ví, milí a energie, která z nich vy-
cházela, byla naprosto nevídaná. 
Mezi další zajímavé aktivity mu-
sím zařadit návštěvu protiatomo-
vého operačního centra, které bylo 
využíváno během studené války. 
Belgie byla rovněž skvělá. Dostali 
jsme zde rozhodně nejzajímavější 
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ze světa

prezentaci o zemi od starosty 
Maaseiku. Za zmínku také stojí de-
bata s prezidentem Young Liberal 
Party v Belgii, Philippem Nysem. 
Hovořili jsme všichni společně 
o problémech, které trápí Evropu.
Pozornost a poděkování zaslouží 
David Dergaeg, který se o nás sta-
ral, měl s námi nervy a vždy nám 
vyšel vstříc. Předposlední země 
byla Francie. Mimo jiné jsme na-
vštívili Douaumont ossuary, pa-
mátník francouzským obětem za 
první světové války. Lucembursko. 
Poslední země našeho výletu. Nej-
zajímavějším zážitkem z Lucem-
burska byla návštěva letiště sou-
kromé společnosti Air Rescue. 
Společnost se zabývá leteckou zá-
chranářskou službou a dodávkou 
léků a jídla do Afriky. Pokud by 
měl člověk zájem, tak si u nich 
může zakoupit členství, které se 
platí měsíčně, a tím podpořit dob-
rou věc. Celý tento výlet byl pro 
mě velice dobrou zkušeností a já 
jsem za to vskutku vděčný. Každý 

člověk, kterého jsme potkali, ať už 
průvodce nebo člen některého 
z Rotary klubů, byl velice milý, pří-
jemný a všichni se snažili, aby 
nám nic nescházelo. Mrzí mě jedi-
ná věc – že nemohu osobně podě-
kovat každému, kdo se na tomto 
úžasném projektu podílel.

PESTRÉ HOLANDSKO
Honza Koláček, 18 let
RC Brno

Po odletu z Prahy a příletu do 
Amsterdamu na letiště Schi-

phol na mě čekal první prezident 
holandského klubu Bergh. Příjezdy 
celé skupiny byly rozděleny do 
dvou časů a já jsem byl v tom ran-
ním, po shromážděni celé ranní 
skupiny na letišti jsme se vydali 
do blízkého kempu u města Hee-
renberg, kde jsme strávili první 
dva dny pobytu. Byly pro nás při-
pravené různé programy jako lu-
kostřelba nebo koupání a také vý-

11

let na blízký rauch-zámek, 
a potom jsme další dny pobývali 
v hostovských rodinách. Tam nám 
hostitelé připravili pestrý pro-
gram, jezdili jsme po dobu čtyř 
dnů na různé výlety spolu s našimi 
hostiteli a zbytkem naší skupiny. 
Po ukončení pobytu v klubu Bergh 
jsme se přesunuli do klubu Epe, 
kde nás všechny ubytovali na far-
mě do chatek po čtyřech lidech. 
V klubu Epe jsme se podívali do 
Amsterdamu, kde jsme navštívili 
muzeum Anny Frankové, projeli se 
v kanále na lodi a navštívili speci-
ální kino, kde jsme letěli nad ce-
lým Holandskem. Další den jsme 
v tomto kempu strávili u rybníka, 
kde jsme si vyzkoušeli waterboar-
ding, a večery jsme trávili zase na 
naší farmě, kde jsme se společně 
seznamovali s ostatními. Poslední 
čtyři dny jsme strávili v klubu Win-
schoten, kde pro nás byl připraven 
hezký program. První den jsme 
byli na projížďce na lodích, další 
den jsme se trajektem přepravili 
na německý ostrov Borkum, kde 
jsme strávili celý den u moře, po-
slední dva dny jsme byli s posled-
ní hostovskou rodinou a celý pobyt 
byl zakončen vařením jídel z na-
šich zemí. Všichni lidé, které jsem 
poznal, byli moc příjemní a vstříc-
ní, dozvěděl jsem se spoustu no-
vých a zajímavých věcí ne jen 
o Holandsku, ale také o ostat-
ních státech, ze kterých pocházeli 
ostatní studenti. Protože jsme si 
mezi sebou vytvořili přátelství, 
jsme i nadále v kontaktu přes so-
ciální sítě. Jsem velice rád, že 
jsem dostal tuto příležitost a mohl 
se kempu zúčastnit. 

BELGIUM & THE BORDERS 2022
Markéta Baštová, 18 let
RC Plzeň Beseda

13. srpna 2022 začalo mé tý-
denní dobrodružství na se-

veru Belgie, v malebné vesničce 
Beerse. Bylo nás celkem 14 stu-
dentů z celého světa, 6 dívek a 8 
chlapců. Program byl velice pest-
rý a nestalo se, že by se někdo 
nudil. První den se odehrál team-
building plný různých her, kde se 
prolomily všechny ledy. Večer 
jsme pak už z vlastní iniciativy 
navštívili pouť na náměstí města 
Turnhout, které bylo zhruba 4 ki-

lometry od Beerse. V pondělí nás 
čekala návštěva muzea a expozi-
ce belgického umělce Koena van 
Mechelena propojeného se zoo, 
takže koho nelákalo umění, mohl 
svůj čas využít jinak. 15. srpen byl 
zároveň výjimečný den pro naše 
dva indické kamarády – Haritu 
a Angadha. V Indii slaví tento den 
svátek nezávislosti. Všichni jsme 
se na jejich přání vyfotili s vlajka-
mi a odpoledne vyrazili do původ-
ního uhelného dolu v Genku, kde 
na nás čekala interaktivní expozi-
ce s virtuální realitou. Večer jsme 
měli konečně čas pro sebe s rodi-
nami a zpětně se na to dívám jako 
nejcennější zkušenost. Povídali 
jsme si hodiny o tom, jak to v na-
šich zemích funguje, co je dobré, 
co ne a jaký asi bude náš život za 
pár let. V úterý nás čekala výroba 
vlastní čokolády a kreativní 
workshop s abstraktním uměním. 
Středa se nesla v duchu celoden-
ního výletu do Antverp, kde jsme 
měli komentovanou prohlídku 
města. Další den jsme celý strávi-
li v zábavním parku Bobbejaan-
land plném horských drah 
a atrakcí. Večer nás čekala for-
mální večeře s oběma Rotary klu-
by, kde došlo k výměně fanionů 
(vlaječek) a setkání se všemi lid-
mi, kteří pro nás chystali program 
po celý týden. V pátek jsme na-
vštívili městečko Bruggy a projeli 
se loďkou kanálem po všech zají-
mavých památkách. Odpoledne 
jsme se vykoupali v moři a večer 
strávili v italské restauraci. So-
botní program byl sportovní, na 
dvojkolech jsme přejeli hranici do 
Nizozemska, do města Breda. 
Tam jsme měli malý piknik a od-
poledne zkusili jízdu na kánoích 
po místní řece. Večer jsme zakon-
čili náš týdenní program společ-
ným grilováním v úžasném domě 
s vnitřním bazénem, který patřil 
jednomu z rotariánů. Po setmění 
následovala i malá diskotéka 
a emotivní rozloučení se všemi, 
kteří se o nás celý týden tak krás-
ně starali. Když nám na začátku 
řekli, že to bude nejlepší týden 
našich prázdnin, nevěřila jsem. 
Belgie mě svou krásou a tímto 
campem přesvědčila o opaku. 
Jedná se o nádhernou zemi, do 
které se budu chtít vždycky vra-
cet, a děkuji všem za možnost se 
tam ocitnout.
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zprávy
KLUBOVÉ

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

obec Račiněves, bude mít cenný ekologický přínos pro krajinu, 
umožní zadržování vody, přiláká ptactvo a zabrání erozi půdy. Do této 
malé středočeské obce ležící pouhých 30 km severovýchodně od 
Prahy se sjeli významní hosté a podporovatelé z celého světa, včetně 
představitelů českých Židů a členů diplomatické obce včetně izrael-
ské velvyslankyně v České republice, J. E. Anny Azari. Výsadby se 
zúčastnil také oceňovaný slovenský režisér Matej Mináč, který o siru 
Nicholasovi natočil řadu filmů, včetně snímku Síla dobra. Státní že-
lezniční dopravce České dráhy zajistil zvláštní vlak z Prahy do neda-
leké Roudnice a následnou dopravu na samotné místo, jako připo-
menutí zásadní role, kterou tehdejší dráhy sehrály. Záštitu nad akcí 
převzal předseda vlády ČR Petr Fiala, který osobně přišel 28. října 
ráno na nádraží vlak vyprovodit a vyjádřil slova podpory. Sir Nicholas 
Winton, hrdý rotarián, zemřel v roce 2015 ve věku 106 let a byl prvním 
nositelem humanitární ceny Rotary International. Existuje více než 
5000 potomků těch, které v roce 1939 zachránil a zařídil jim cestu 

ýsadby, kterou uspořádal Rotary klub Prague International 
ve spolupráci s Nadací Partnerství, se zúčastnil syn sira Ni-
cholase Nick Winton spolu s dalšími členy jeho rodiny včetně 

čtyř přeživších „dětí“ a jejich příbuzných. Výsadbu podél 550 metrů 
dlouhého chodníku, který se nachází na dohled od legendárního 
vrchu Říp, provádělo přes 400 dobrovolníků. Stezka, kterou obnovila 

V

P R A H A

Český premiér Fiala podpořil výsadbu stromů 
Rotary klubu Prague International k uctění 
památky sira Nicholase Wintona

V pátek 28. října 2022 bylo v obci Račiněves podél nově 
obnovené aleje vysazeno sto listnatých stromů smíšených 
druhů k uctění památky sira Nicholase Wintona. Právě díky 
Nicholasi Wintonovi se podařilo zachránit 669 židovských 
dětí z okupovaného Československa v roce 1939 před 
transportem do koncentračních táborů tím, že jim zařídil 
cestu vlakem do Velké Británie. 
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z Československa do Británie. Rotary klub Prague International zís-
kal finanční prostředky prostřednictvím svého každoročního projektu 
Cycling for Trees, v jehož rámci jsou více než dvě desítky obětavých 
cyklistů sponzorovány za ujeté kilometry, z nichž se hradí výsadba 
stromků a průběžná údržba. „Vytvořili jsme skutečně společnou pří-
ležitost, jak uctít jednoho z největších rotariánů historie a pomoci 
životnímu prostředí prostřednictvím aktivní a praktické účasti našich 
členů a jejich rodinných příslušníků a přátel na cyklistických výletech 
a výsadbě stromů,“ uvedla prezidentka RCPI Radka Rajská. „Chtěli 
jsme touto akcí upozornit na současný těžký úděl uprchlíků a byli 
jsme rádi, že se k nám připojilo několik z více než 30 ukrajinských 
uprchlíků, které náš Rotary klub Prague International hostí v domo-
vech po celé Praze,“ dodala.

Text: JONATHAN WOOTLIFF, HELENA KOVAŘÍKOVÁ, LINDA ŠTUCBARTOVÁ,
foto: ARCHIV RC PRI

6 500 eur
Výťažok z koncertu bude použitý na skultivovanie 
čakárne pre detských pacientov a ich rodičov vo FNsP.

Chladné počasie, snehuliaci, horúca čokoláda, teplý 
punč a jasné farebné svetlá. Príchod Vianoc ľudí vždy 
poteší. V RC Prešov-Šariš je vianočné obdobie aj o sile 
ducha udržať nás v jednote s cieľom pomáhať iným. 
Stále je potrebné pomáhať tým ľuďom, ktorí nemajú  
to šťastie byť zdraví, finančne zabezpečení, byť  
v kruhu najbližších. 

aždý rok prešovskí rotariáni usporadúvajú sériu akcií, 
či už je to zbierka pre domovy pre seniorov a domovy 

sociálnych služieb, alebo Rotary vianočný punč. V roku 2021 
sme usporiadali pod vedením past prezidentky Lucie Ciglar 
online benefičný vianočný koncert prešovskej rodáčky pod 
názvom Rotary Vianoce s Katkou Koščovou. Výťažok z kon-
certu vo výške 6 500 eur odovzdali past prezident Vladimír 
Gašpar a súčasný prezident Peter Klein Združeniu pri FnSP 
J. A. Reimana v Prešove o. z. dňa 25. 11. 2022 predsedovi 
klubu, riaditeľovi FNsP Ľubomírovi Šarníkovi a primárke 
pediatrického oddelenia a vrchnej sestre. Finančný dar bude 
použitý na skultivovanie čakárne pre detských pacientov 
a ich rodičov. Našou najkrajšou odmenou je napĺňať posol-
stvo Rotary, pomáhať a tešiť sa zo zázraku zvaného Vianoce. 

Text: MICHAELA SEPEŠIOVÁ, foto: RC PREŠOV-ŠARIŠ

P R E Š O V

Od Vianoc do Vianoc

K

RC Prague International 
získal finanční prostředky 
prostřednictvím svého projektu 
Cycling for Trees

zprávy
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V sobotu 3. prosince 2022 se konal tradiční, již 10. koncert 
hudebního uskupení Duende, který jako svůj příspěvek k vánoční 
atmosféře pořádá Rotary klub Valtice-Břeclav.

ílem pořádaného koncertu je mimo hudební zážitek, který 
byl letos umocněn vystoupením tanečnice flamenca, zajiš-

tění finanční podpory pro projekty Diakonie ČCE – středisko Bet-
lém, letos na realizaci projektu „Rekonstrukce Sociálně terapeu-
tického centra v Hustopečích“. Členům RC Valtice-Břeclav se letos 
za vydatné podpory svých partnerů podařilo shromáždit na pod-
poru projektu částku 222 000 Kč. Všem vám moc děkujeme, že nám 
pomáháte konat dobro! Sobotní koncert byl také příležitostí k bi-
lancování předchozích let. Za deset let podpory Diakonie ČCE – 
středisko Betlém shromáždil a předal RC Valtice-Břeclav celkovou 
částku ve výši 1 548 480 Kč.

Text: JAROSLAV BENDA

C

V A LT I C E - B Ř E C L A V

Charitativní vánoční 
koncert Duende

Členové Rotary klubu  Písek se sešli s přáteli na 
tradičním Vánočním koncertu v Koncertní síni 
Trojice Písek. 

ystoupili mladí umělci Tereza Hledíková housle, Ka-
teřina Burešová zpěv, Andrea Blažková, Marek Kozák 

a David Šarkozy klavír. Mladí umělci předvedli skvělé vý-
kony a sklidili veliký potlesk. Koncertu se zúčastnil i sená-
tor MUDr. Tomáš Fiala s chotí. Na závěr předal Pavel Brů-
žek 20 000 Kč zástupkyním Domova pro osoby se 
zdravotním postižením Zběšičky. Byl to krásný zážitek 
a peníze pomohou potřebným!

Text a foto: MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ

P Í S E K

Písečtí rotariáni vařili 
tradičně vánoční punč 
a získané prostředky použijí 
na pomoc potřebným

V

zprávy

20 000 Kč
Finanční dar Domovu pro osoby se zdravotním 
postižením Zběšičky.

222 000 Kč
Pomoc na realizaci projektu „Rekonstrukce sociálně 
terapeutického centra v Hustopečích“.
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seda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, primátor 
mesta Banská Bystrica Ján Nosko a v online vstupoch aj námestníčka 
ministra zahraničných vecí USA pre civilnú bezpečnosť, demokraciu 
a ľudské práva Uzra Zeya a podpredsedníčka Európskej komisie Věra 
Jourová, profesori z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zá-
stupcovia nadácií a občianskych združení. K úspešnému priebehu 
konferencií aktívne prispeli členovia Rotary klubu Banská Bystrica. 
Srdcom, mozgom aj dušou ako spoluorganizátorka konferencií 
a členka organizačného výboru bola Csilla Droppová, PP. Aktívne 
moderovala a uvádzala jednotlivé podujatia konferencie a panelové 
diskusie. Člen RC BB Peter Terem, prorektor pre vedu a výskum UMB 
Banská Bystrica z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 
bol členom panela, ktorý moderoval ďalší člen RC BB, bývalý štátny 
tajomník MZV a EZ SR Martin Klus, PP. Konferencie sa aktívne zú-
častnili okrem prezidenta Rotary klubu Banská Bystrica Stanislava 
Horvátha aj ďalší členovia klubu Karol Fabián, aktivista Peter Rusnák 
a Peter Hladký. Súčasťou konferencie bolo aj divadelné predstavenie 
hry Petra Karvaša Absolútny zákaz v Divadle Akadémie umení v na-
študovaní profesora Matúša Oľhu, (člena  RC BB), a na záver celého 
programu podujatia ekumenická bohoslužba. 

Text a foto: PETER HLADKÝ

edzinárodné fórum o demokracii a ľudských právach európ-
skeho významu s veľkým medzinárodným ohlasom sa usku-
točnilo pod záštitou a za účasti prezidentky SR Zuzany Ča-

putovej, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
Rastislava Káčera, predsedu Banskobystrického samosprávneho 
kraja Jána Luntera, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, 
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského a dekana Fa-
kulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Ková-
čika. Na konferencii vystúpila prezidentka SR Zuzana Čaputová, mi-
nister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer, 
mnohí veľvyslanci krajín EÚ, Japonska, Indie, štátni tajomníci, pred-

M

B A N S K Á  B Y S T R I C A

IX. ročník medzinárodnej 
konferencie Human Forum 2022 
s aktívnou podporou členov 
Rotary klubu Banská Bystrica

V dňoch 21. až 23. novembra 2022 sa v Banskej Bystrici 
uskutočnil IX. ročník medzinárodnej konferencie Human 
Forum 2022 a II. ročník ľudskoprávnej konferencie 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  
SR na tému Posilňovanie demokracie v regiónoch ako 
prevencia rastu extrémizmu a Ľudské práva a demokracia 
ako piliere stability a prosperity.

Na konferencii vystúpila 
prezidentka SR Zuzana 
Čaputová a mnohí veľvyslanci 
krajín EÚ, Japonska a Indie
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Rotary klub Prague International již po šesté podpořil 
organizaci Sananim slavnostním galavečerem, 
který se konal po dvouleté pauze způsobené pandemií.

lavnostní galavečer s červeným kobercem se pravidelně koná od 
roku 2015, kdy se pořádal k 25. výročí Sananimu. Každoroční vý-

těžek přinesl nejméně 250 000 Kč na financování konkrétních projektů. 
Letošní galavečer se uskutečnil 8. října ve slavnostních prostorách 
Martinického paláce a opravdu rekordní výtěžek 350 000 Kč pomůže 
těm, kteří propadli drogám. Slavnostního večera se zúčastnili zaklada-
telé Sananimu Jiří a Martina Richterovi po boku některých zaměst-
nanců a bývalých klientů. Dále se akce zúčastnil George Podzimek, 
Guvernér, po boku J. E. Leonory Ruedy, velvyslankyně Mexika, či J. E. 
Ruborta Salafia, velvyslance Argentiny. Akci moderoval Jan Zavázal 
a k tanci a poslechu hrál Petr Kroutil a jeho Pink Swing Band s exklu-
zivním hostem Daliborem Gondíkem, který tentokrát hrál na bubny.

Text: LINDA ŠTUCBARTOVÁ

P R A H A

Galavečer k 32. výročí založení 
Sananim po dvouleté přestávce

350 000 Kč
Výtěžek letošního galavečera ve prospěch 
organizace Sananim.

ORGANIZACE SANANIM
Sananim byl založen v roce 1990 

a dnes je jednou z největších ne-

státních organizací v České repub-

lice s 16 zařízeními poskytujícími 

komplexní služby v oblasti pre-

vence, léčby a resocializace závis-

lostí na nealkoholových drogách. 

Kromě přímých služeb pro klienty 

nabízejí všechna zařízení odborné 

konzultace a stáže pro specialisty 

a studenty. Poskytují pomoc lidem 

ohroženým drogami a jejich blízkým 

v síti programů a služeb, které tvoří 

ucelený systém prevence, péče, léč-

by a resocializace. Touto činností 

pomáhají vyvracet stále rozšířený 

mýtus, že drogovou závislost nel-

ze vyléčit, a pomáhají odstraňovat 

stigma spojené s užíváním drog, 

které je často zcela zbytečnou 

překážkou v poskytování účinné 

pomoci. Aktivně se také podílí na 

tvorbě protidrogové politiky na 

všech úrovních státní správy s důra-

zem na ochranu veřejného zdraví, 

prosazuje realistický a informovaný 

přístup z hlediska priorit a stano-

vených cílů a zasazuje se o vyhod-

nocování efektivity poskytovaných 

služeb, změny v systému jejich fi-

nancování a jejich dlouhodobé plá-

nování. Činnost organizace zajišťuje 

více než 134 stálých zaměstnanců 

a 15 externistů.

S
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V klube Prešov-Šariš si uvedomujeme naliehavú potrebu 
prispieť k udržateľnosti a procesu zvrátenia klimatických 
zmien. Neberieme to ako stále prezentované klišé, ale 
ako osobný záväzok pomôcť prírode a jej obyvateľom. 

spolupráci s klubom Sclerosis multiplex v Prešove, 
ktorý nám ochotne v rámci terapie dodáva príbytky 

a kŕmidlá pre vtáctvo, tieto inštalujeme v okolí mesta vo 
vybraných a schvalených lokalitách Borkút a Malkovská 
hôrka. V rámci akcie Prešovská polifka sme pod patroná-
tom Michala Majdáka, past prezidenta, na jeseň 2021 zalo-
žili tradíciu sadenia stromov v komunitnej záhrade 
a Parku Tomáša Baťu a skrášlili Bike Centrum v Prešove 
o desiatky nových stromčekov. Naši inbound študenti vy-
užili krásny studený jesenný deň 2022 a tiež priložili ruku 
k dielu a máme v aleji už aj „medzinárodné“ zastúpenie. 
Veríme, že takto vytvoríme krásne prostredie pre obyva-
teľov nášho mesta, ktoré budú môcť spoločne celoročne 
využívať. 

Text: MICHAELA SEPEŠIOVÁ, 
Foto: RC PREŠOV-ŠARIŠ

P R E Š O V

Žijeme v súzvuku 
s prírodou

V

Po dlhej kovidovej pauze sme v Martine opäť strávili príjemné 
chvíle s priateľmi z USA pri oslave ich najvýznamnejšieho  
sviatku. Deň vďakyvzdania je jediný spoločný sviatok všetkých 
Američanov bez ohľadu na ich vierovyznanie.

istória osláv tejto udalosti začala v našom klube v roku 2013. Jej 
iniciátorkami boli vtedajšie výmenné študentky Lili Wurfl 

a Maddelyn Brian. Tohtoročný Deň vďakyvzdania pripadol na 24. no-
vember. Za účasti 80 rotariánov, rodinných príslušníkov a priateľov sme 
privítali milých priateľov z USA: príslušníkov US Army Civil Affairs 
Team (americká misia pre civilno-vojenskú spoluprácu) vedených 
corps capt. Robertom Pavlovicom, výmennú študentku Gelisse Mae 
Seidel, ktorá hosťuje v RC L. Mikuláš a spoluzakladateľku tradície Li-
lianu Wurfl. Tejto milej udalosti sa zúčastnili vzácni rotariánski hostia 
z RC Bratislava, Dunajská Streda,  Košice Classic, Liptovský Mikuláš, 
Nitra, Spišská Nová Ves a Žilina. Už tradične patrí porciovanie moriaka 
najváženejšej osobe stretnutia. Tejto úlohy sa s vážnosťou jemu vlast-
nou zhostil rotarián František Siska (RC Košice Classic). Všetkým nám 
bolo jasné, že vďaka jeho nasadeniu pri organizovaní pomoci pre Ukra-
jinu bol tou jedinou možnou voľbou. Výraznou mierou sa na príprave 
podujatia podieľal Rotaract klub Martin a personál Motorestu Rapid. 
Ďakujeme aj touto cestou Veronike Joklovej a Pavlovi Szépemu.

Text: JÁN ŽIAK

H

M A R T I N

Thanksgiving Day v Martine 
opäť radostný

zprávy
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P R A G U E

Czech Prime Minister Supported 
the Planting Of Trees By The Rotary Club 
Prague International to Honour 
the Memory of Sir Nicholas Winton

he planting, organised by the 
club in collaboration with the 
Partnership Foundation, was 
attended by Sir Nicholas's son 

Nick Winton and his family, including the 
four surviving 'children' and their relatives. 
Over 400 volunteers engaged in the plant
ing. The trail will have valuable ecological 
benefits to the landscape, allowing water 
retention, attracting birds and preventing 
soil erosion. Czech Railways, provided 

a special train from Prague to Roudnice, as 
a reminder of the crucial role played by the 
railways at the time. The event was organ
ized under the auspices of the Prime Min
ister of the Czech Republic, Petr Fiala, who 
came to the station on the morning of 28 
October to see the train off and expressed 
his support.

Text: J. WOOTLIFF, H. KOVAŘÍKOVÁ, L. ŠTUCBARTOVÁ, 
Photo: ARCHIVES OF RC PRI

GEORGE J. PODZIMEK
District 2240 governor

T

G L O S S A R Y

Hello, 
my friends,
Rotarians helping each other in the 
same profession is one of our core ac-
tivities. And to make it easier for us to 
find people in the field, our IT experts 
are setting up a search on our website 
where, after logging in, you will be 
able to search not only by club or 
name, but also by profession. The pro-
fessional service includes lectures de-
livered by interesting guests at the 
club. But could you find a professional 
activity in the club that could enrich 
the public? Specifically the young pub-
lic? I have two ideas for you. The first 
idea is local cooperation with primary 
schools, where ninth graders have to 
choose the field of their further stud-
ies. I believe that with your contacts 
you are able to prepare something like 
an open house in companies in your 
area. And if you can introduce the kids 
to the possibility of our student place-
ments, whether short-term or year-
long, that would be another plus in the 
Rotary service. The second idea is to 
expand the pilot mentoring program. 
So far, mentoring has been designed 
for Rotaract members who could im-
prove their professional and ethical 
knowledge and habits under the guid-
ance of an experienced Rotarian. 
I would like to expand this great pro-
gram to include the young public so 
that college graduates and sometimes 
upperclass students, who, under the 
guidance of a Rotarian in the field, 
could find the beauty and overcome the 
challenges of their field. And this com-
mon search may well be a good incen-
tive for an invitation to join Rotaract  
or a Rotary Club.

On 28 October 2022, one hundred deciduous trees were planted in the village 
of Racineves to commemorate Sir Nicholas Winton, who saved 669 Jewish 
children from occupied Czechoslovakia (1939) from being transported to 
concentration camps by arranging for them to travel by train to Great Britain.



R O T A R Y  G O O D  N E W S  1 | 2 0 2 3 39

supplement

Christmas is a magical time of 
anticipation, joy, quiet, humility 
and hope. At RC Presov-Saris, the 
Christmas season is also about 
the strength of spirit to keep us 
united to help others. 

very year, the Rotarians of Pre
sov organize a series of events, 

whether a collection for homes for the 
elderly and homes for social services 
or the Rotary Christmas Punch. In 
2021, under the leadership of Past 
President Lucia Ciglar, we hosted an 
online benefit Christmas concert by 
a Presov native called Rotary Christ
mas with Katka Koščová. The pro
ceeds of the concert in the amount of 
6,500 Euros were given by Past Pres
ident, Vladimír Gašpar and current 
President, Peter Klein to the Associ
ation at FnSP J. A. Reiman in Prešov 
o.z on 25.11.2022 to the president of 
the club, the director of the FNsP, 
Ľubomir Šarník and the head of the 
paediatric department and the head 
nurse. The financial donation will 
improve the waiting room for pedi
atric patients and their parents. Our 
most beautiful reward is to fulfil the 
Rotary message, help, and enjoy the 
Christmas miracle. 

Text: MICHAELA SEPEŠIOVÁ, 
Photo: RC PREŠOV-ŠARIŠ

P R E Š O V

From Christmas 
to Christmas

E

have been living in Durango, USA for 
2 months now. I go to high school 

which is pretty easy compared to my 
school in Slovakia. What surprised me in 
school is that I could choose subjects 
besides English and History about America 
and also that we use computers in every 
class here. This month I was at a meeting 
with 17 Inbounds with whom we were in 
Vail, which is about 7 hours away from my 
town, where we spent a total of 3 days. This 
week I went camping for 2 days with my 

family and their friends in Moab, Utah, 
which is so popular that you have to book 
a campsite almost a year in advance. My 
host family and I often go hiking and sight
seeing on the weekends, but so far, this 
trip has been the best experience.

Tomáš Szabó
RC Bratislava
USA

R Y E

Life in the mountains

I
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Antwerp 2022
his August I attended my sec
ond summer camp with Rotary 

International in Antwerp, Flanders, 
Belgium. I chose this camp because 
it offered the opportunity to explore 
many historic cities in the north of 
Belgium, and I also had the chance 
to meet a lot of new people, as this 
camp is organized by 17 different 
Rotary clubs from the Antwerp area, 
which is unique. We visited the main 
cathedral, the Plantin Printing 
Museum, the Rubens House and 
tasted many local specialties. One of 
the evenings was devoted to a cook
ing class focusing on Belgian fries, 
waffles or mussels. We visited Bru
ges, Ghent and made a tour of one of 
the thousands of Belgian breweries 
where we enjoyed beer tasting. We 
also enjoyed sports activities such as 
climbing and kayaking. In the city of 
Mechelen, we helped the local Rota
ract to clean up the city's canals. This 
camp was absolutely fantastic.

Jáchym Háma
RC Karlovy Vary
Belgium

T

supplement

On 21–23 November 2022, Banská 
Bystrica hosted the 9th International 
Conference Human Forum 2022 and the 
2nd Human Rights Conference of the 
Ministry of Foreign and European 
Affairs of the Slovak Republic on 
Strengthening Democracy in Regions 
to Prevent the Growth of Extremism 
and Human Rights and Democracy as 
Pillars of Stability and Prosperity. 

Text and Photo: PETER HLADKÝ

he International Forum on Democ
racy and Human Rights of European 

Significance which has met with a great 
international acclaim, was held under the 
auspices and with the participation of the 
President of the Slovak Republic Zuzana 
Čaputová, the Minister of Foreign and 
European Affairs of the Slovak Republic 
Rastislav Káčer, the President of the Ban
ská Bystrica SelfGoverning Region Jan 
Lunter, the Mayor of Banská Bystrica Jan 
Nosek, the Rector of the Matej Bel Univer
sity Vladimír Hiadlovský and the Dean of 
the Faculty of Political Science and Inter
national Relations Branislav Kováčík.

IX International 
Conference Human 
Forum 2022 with 
the active support 
of the Banská 
Bystrica Rotary Club

On December 3, 2022, the 10th 
concert of the Duende music 
ensem ble took place, orga nized 
by RC Valtice-Břeclav as its 
contri bution to the Christmas 
atmosphere.

he aim of the concert is to provide 
financial support to the projects of 

Diakonia ČCE  Betlém Centre, this year for 
the implementation of the project "Recon
struction of the Social Therapeutic Centre in 
Hustopeče". The guests of the charity col
lected 222.000,CZK to support the project 
"Reconstruction of the Social Therapeutic 

Centre in Hustopeče". Thank you all very 
much for helping us to do good! Satur
day's concert was also an opportunity to take 
stock of the previous years. In the course of 
ten years Diakonia CCE – Bethlehem Centre, 
collected and handed over to RC ValticeBre
clav a total amount of 1.548.480 Kč.

Text: JAROSLAV BENDA

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Charity Christmas 
Concert Duende

V A LT I C E - B Ř E C L A V

T

T
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The life of Jan Machálek is a powerful 
story. Originally a builder. Thanks to 
a friend, he got a whiff of glass 
technology. 

fter the revolution, he was offered 
the chance to build a glass studio. 

Within a year, the investors ran out of 
money. One day his friends suggested he 
take over the studio. Eventually he agreed. 
He designed new products. And it began to 
appeal. He designed and produced prizes 
for the prestigious US Open tennis tourna
ment. He thought, one more year, then I'll 
sell the studio. Then came the second one, 
now thirty years later. Rotary played a cru
cial role in his life. He understood the 
underlying idea of helping those who were 
not as fortunate as we are. "Service above 
self" in practice. The club is involved in the 
community. It supports a special school 
and the children. And how was it with the 
D Award? He didn't want to just give 
money. He’d rather give a present to please 
the others. "It makes me happy to make 
things which make people happy," he says. 
And so, since 2007, he's been making artis
tically valuable prizes. In business, he hon
ours the principle: "Shake hands and look 
into the eyes". He doesn't need a contract 
– it's a lifestyle.

TEXT: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
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When vocation 
turns into joy
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Kdy je práce 
povoláním?
Když je to radost!

aktivity

kluby

P O Č T Y  K L U B Ů

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

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

P O Č T Y  Č L E N Ů

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

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

Aktualizovaná data konání akcí 
si prosím ověřte na 
rotary2240.org

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

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

R O TA R A C T

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha 
Zlín

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

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

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

R O TA R A C T

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

R O T E X

Společně pro ČR a SR

29. 1.–5. 2. ISFR Roccaraso Ski Week www.rotary-skiweek2023.it  Roccaraso, Itálie
18. 2. RC Ostrava Int. Benefiční ples Ostrava
28. 2.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2/2023 (vychází 13. 4.)  všeobecná aktivita
12.–18. 3. RYE CZ, SK Skiweek, inboundi ČR + SR Vysoké Tatry 
17.–19. 3.  D 2240 PETS 2023, školenie prezidentov a sekretárov klubov Olomouc 
30. 4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2023 (vychází 13. 6.)  všeobecná aktivita
12.–14. 5.  RC Valtice-Břeclav Kola LVA 2023 Velké Pavlovice
19.–21. 5. D 2240 Distriktní konference www.rotarydk2023.cz Broumov 
20. 5.  RC Ostrava Int. Golfový turnaj Šilheřovice 
24.–28. 5. RAC European Rotaract Convention Milán, Itálie 
27.–31. 5. RI RI Convention Melbourne, Austrálie
27. 5.–3. 6. D 2240 Rotary Sailing Week, 
   Czech and Slovak Rotary Fleet z. s.  Chorvatsko
30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2023 (vychází 13. 8.)  všeobecná aktivita
5. 8. RC Ostrava Int. 2. ročník golfového dvojboje Golf park Lhotka



KONÁNÍ DOBRA PROSTŘEDNICTVÍM 
NAŠEHO CELOROČNÍHO FONDU
Věděli jste, že z Celoročního fondu Nadace Rotary jde část prostředků také  
do Ročního fondu-SHARE, do Světového fondu a na oblasti aktivit, na které se 
zaměřujeme? Když přispíváte do Celoročního fondu, umožňujete tím členům 
Rotary klubů realizovat udržitelné projekty sloužící komunitám po celém světě. 
Příspěvky převedené do Ročního fondu-SHARE se vkládají do distriktních 
dedikovaných fondů a podporuje se z nich také náš Světový fond, díky kterému  
je naše snaha o konání dobra ve světě jednodušší než dosud.

VÍCE SE DOZVÍTE NA: my.rotary.org/annual-fund
PŘISPĚJTE DO CELOROČNÍHO FONDU DNES: rotary.org/donate



Svěřte nám péči o svoji akci

ELEGANTNĚ VZTYČENÁ 
nad stověžatou Prahou

2 0 2 2

Czech Republic's
Leading Business

Hotel

• 200 m od Kongresového centra Praha

• 539 pokojů & Suites

• Bellevue konferenční hala | 24. patro

• Modulovatelný prostor 727 m2

• 24 zasedacích místností

• Executive Club | 22. patro

• Spa & Fitness | 25. patro

• Restaurace & bary

• Vnitřní & vnější parkování

• Parkování pro autobusy

@CORINTHIAPRAGUE
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