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Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

tomík a luky
už Se ZaSe Smějí

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv
do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají.
Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi.

Láskyplný domov pro každé dítě

www.SoS-veSnicky.cZ

Uběhl leden,
první měsíc druhého pololetí
rotariánského roku
Vzpomínáme na den 27. ledna 1947, kdy odešel zakladatel rotariánského hnutí Paul
Harris. Založil tradici zcela výjimečné, na celém světě působící organizace. Začátky
společenství přátel kolem advokáta Harrise byly až zvonokosky úsměvné – jejich prvním komunitním počinem bylo zřízení veřejných záchodků.
Do dnešní, v mnoha ohledech daleko složitější doby Rotary dozrálo ve spolehlivého
partnera mnohých měst a obcí, kdy pomoc má podobu často zásadní a projekty jsou
velmi sofistikované. Připomeňme třeba chráněné dílny, podporu dětských domovů
nebo pomoc při péči o sociálně slabé, o autistické děti i desítky dalších projektů v našem československém distriktu.
Důležitý byl a je společný cíl, uskutečňovaný úsilím přátel. Tahle cesta se v Rotary
klubech více než 115 let osvědčuje a přátelství přitom hraje rozhodující roli. Přátelství –
jako esence Rotary – má řadu podob. Reflektuje dobu, a tak na významu nabývají
sociální média a mnoho věcí má tendenci odehrávat se ve virtuálním světě. Ovšem po
internetu si s přáteli sklenku vína či piva (suchému únoru navzdory) nedám, a tak se
raduji z každého klubového setkání, kde při setkávání v duchu odkazů Paula Harrise
společně vymýšlíme, kam napřeme svoji „službu nad vlastní zájem“, kdy v milé atmosféře dojde i na tu sklenku.

ILJA CHOCHOLOUŠ
Guvernér 2019/20

R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické,
národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém
RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI.
V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní
styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty
(službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“.
Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

Listy prezidenta RI
Preklad: IVAN BELAN, PDG

Drahí priatelia
rotariáni a členovia
rodiny Rotary
Ľudia celého sveta majú rôzne dôvody k spájaniu sa
s Rotary. Mnohí noví rotariáni vstupujú každý rok do Rotary
pre tú istú príčinu, ktorú som urobil aj ja – pretože Rotary je
veľká príležitosť benefitu v ich kariére. Keď som bol mladý advokát začínajúci v Alabame, spolu s Gay sme sa stali partnermi
vo firme jej otca. On nám vštiepil myšlienku ocenenia vstupu
do Rotary ako cestu budovania vzťahov a možnosť demonštrovať potencionálnym klientom, že sme seriózni profesionáli,
ktorí vedú firmu k hodnotám ešte pevnejším, ako sú našou
profesiou požadované. Rotariánsky záväzok k profesijnej službe je povýšením povolania každého rotariána na príležitosť
slúžiť spoločnosti. Nepomáhame svetu výrazne predmetom
našej profesie, ale keď vykonávame našu prácu bezchybne a riadime sa vždy Testom štyroch otázok. Každodenná práca, ktorú
robíme, je práve tak dôležitá pre Rotary, ako aj práca, ktorú
robíme v zamestnaní. Prenášame naše rotariánske hodnoty
všade a náš profesionálny úspech pomáha budovať obraz Rotary každý deň, keď ideme do práce. To je dôležité najmä v našom úsilí získať mladších nových členov. Chceme vidieť Rotary, kde nikto sa nebude rozhodovať – byť dobrým rotariánom,
alebo byť dobrým rodičom, manažérom, podnikateľom alebo
zamestnancom. Poskytujúc väčšiu vyváženosť vo vnútri Rotary, získame aj iný benefit: vytvoria sa príležitosti pre ďalších
rotariánov a rotarakťákov chopiť sa vedúcej úlohy v projektoch
a komisiách. To zabezpečí zotrvanie spojenia v našich kluboch
a umožní inšpirovať ich stať sa rotariánmi pre celý život. Na
celom svete je Rotary uznávané pre svoje odborné služby a časom ocenené zásady, ktoré sú zakorenené vo všetkých našich
podnikateľských vzťahoch. Ako pokračujeme v práci na rozvoji Rotary, treba si pamätať, že odborná úroveň zotrváva ako
rozhodujúci moment pre potenciálnych členov. Rotary spája
svet a tvorbou Rotary odborného servisu ľuďmi v mnohých
profesiách a na rôznych úrovniach ich kariéry pomáhame rásť
našej organizácii a robíme ju silnejšou a rozmanitejšou.
JANUÁR

Veľa sa zmenilo vo svete od roku 1905. Vtedy rátala
svetová populácia okolo 1,7 miliardy ľudí. Dnes je to 7,7 miliardy. Pred 115 rokmi bolo 5 telefónov na 100 obyvateľov Spojených
štátov. V roku 2020 sa odhaduje, že 96 percent populácie USA
má mobilný telefón a v Číne a Indii sa používa spolu viac ako
1 miliarda mobilných telefónov. Za 115 rokov, odkedy bolo Rotary založené, sa všetko zdanlivo zmenilo, okrem rotariánskych
zásad a hodnôt. Od začiatku zotrvávame v angažovaní sa
k priateľstvu, jednote, pestrosti, službe a vodcovstvu. Hoci naše
FEBRUÁR
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V Sumpangu, Guatemala, pracovníci
demonštrovali mechanickú kravu.
Mnoho detí v Guatemale je intolerantných
na laktózu a sójové mlieko je náhradou
za kravské mlieko.

motto Service Above Self sa datuje do roku 1911, práve étos
týchto pojmov bol zasiaty už zakladateľmi Rotary. Ako tempo
zmien celosvetovo akceleruje, je potreba rotariánskej služby
väčšia ako kedykoľvek predtým. Je jedna vec čítať o servisných
projektoch, druhá vec je vidieť ich v akcii a vidieť vďačné tváre ľudí, ktorí majú z nich osoh. Počas vlaňajšieho roku som
videl niekoľko úžasných projektov. Spolu s Gay sme vlani navštívili prefektúru Fukushima v Japonsku. Málo miest na svete bolo devastovaných v takej miere, aká postihla Fukushimu
v marci 2011, keď tsunami vzniklá po zemetrasení viedla ku
katastrofe atómovej elektrárne. Ale rozprávanie o Fukushime
dnes nie je o deštrukcii – je o nádeji a obnove.
V Šanghaji som sa poučil o profesiách v ošetrovateľskom
programe. Tento pomohol migrujúcim pracovníkom získať
vzdelanie kvalifikovaného profesionála v opatrovateľských
zariadeniach. Po ukončení kurzu účastníci dostali certifikát
a získali lepšiu pozíciu v zamestnaní.
V Guatemale som bol s Gay v Sumpangu. Globálne granty
tu zabezpečili automatickú produkciu sójového mlieka, zlepšil sa systém distribúcie vody, vodné filtre, rodinné záhrady,
program podpory mladej generácie, tréningy v hygienických
programoch a v gramotnosti.
Na každom mieste pôsobenia, v každej časti sveta, Rotary
projekty zlepšujú kvalitu života a pomáhajú komunitám
adaptovať sa v čase rapídnych zmien. Keď oslavujeme ďalší
úspešný rok Rotary, musíme opäť posilňovať naše spojenia,
lebo robia našu službu účinnejšiu. Budeme tvoriť lepší život,
keď Rotary spojí svet.

MARK DANIEL MALONEY
Prezident Rotary International
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Poselství předsedy správní rady
Nadace Rotary
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

Ni hao,
rotariáni!
V říjnu se ve Vídni stalo něco pozoruhodného. Keňský
běžec Eliud Kipchoge jako první člověk v historii zaběhl maraton za méně než 2 hodiny. Po mnoho let se experti domnívali, že je to nemožné. Říkali, že lidské tělo není schopné
něco takového dokázat. Ale Kipchoge to dokázal, protože
měl kolem sebe neuvěřitelně schopný podpůrný tým. Po celé
trase se v běhu s ním střídali běžci určující tempo a další se
starali o to, aby mu nechyběla odpovídající strava a voda.
Vždy po několika kilometrech se spoluběžci střídali a tím
mu pomáhali dodržet stanovené tempo, a tak dosáhnout
stanoveného časového cíle.
Podobně jako Eliud Kipchoge i Rotary má svůj vynikající
podpůrný tým na poslední kilometry našeho maratonu v úsilí zbavit svět viru dětské obrny. Tolik obdivuhodných rotariánů pomáhalo obětováním svého času a energie udržet
tempo na cestě k dosažení tohoto našeho cíle. Světová zdraLEDEN

Odedávna lidé zakládali nová sídla v blízkosti vodních
zdrojů. Možnost získat čistou vodu ze studny znamenalo pro
každé sídlo záruku přežití, a to i v krušných časech. Studny
jsou pro lidi životně důležité kdekoli na světě, ale jsou mocným zdrojem také v přeneseném slova smyslu. Co je „studánkou“ pro Nadaci Rotary? Z jakého zdroje může nadace
doplňovat svoji podstatu, aby dokázala s pomocí všech těch
úžasných globálních grantů pomáhat k zachování životů ve
všech koutech světa? Tou hlavní studnou Nadace Rotary je
nepochybně její nadační jistina – její Endowment. My ji neustále hloubíme a činíme z ní silný zdroj, který zajistí financování mnoha významných projektů pro příští generace.
Naším náročným cílem je zvýšení nadační jistiny Nadace
Rotary prostřednictvím Iniciativy 2025 na hodnotu dosahující v roce 2025 částky 2,025 miliardy amerických dolarů.
Přitom očekáváme, že nadační jistina Nadace bude poskytovat čistý roční výnos přinejmenším o hodnotě 1 miliardy
dolarů za předpokladu dobrého vývoje závazků k darům
a s využitím významných odkazů od bohatějších rotariánů.
Zkuste si představit, kolik dobra můžeme dělat s nadační
jistinou, jejíž hodnota je blízká ke 2 miliardám amerických
dolarů, tj. 44 miliard Kč nebo 1,8 miliardy eur. Výnosy z investičních transakcí mohou ročně vynášet kolem 100 milionů dolarů a ty budou sloužit rotariánům k realizaci nejrůznějších projektů měnících životy k lepšímu kdekoli na této
Zemi, a to rok za rokem. Společně to můžeme dokázat! A jak
se bude svět kolem nás proměňovat, ta studna Nadace Rotary odolá všem zkouškám času a zachová si vydatnost pro
podporu pozitivních změn našeho světa.
ÚNOR
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votnická organizace WTO již prohlásila typ 3 přírodního
polioviru za naprosto vymýcený. To je skvělá zpráva! A také
se už po tři roky nevyskytl atak polioviru v Africe. Takže i Afrika bude brzo prohlášena za oblast bez výskytu polioviru.
Ty poslední kilometry naší cesty nebudou snadné. Pákistán a Afghánistán pro nás zůstávají velkou výzvou – ale vždyť
my už překonali tolik velkých překážek v minulosti! Po celou
dobu se nám cíl zdál být nadosah. Rotariáni se semkli a výzvě se postavili! Ještě nenastal čas vzdávat se našeho záměru, nebo se domnívat, že ten závod máme za sebou. Umíte
se představit, jak by asi dopadl Eliud Kipchoge, kdyby všichni jeho podpůrní běžci utekli domů na posledních třech kilometrech tratě? Asi by nikdy svého cíle nedosáhl.
Ono to chce mít zvlášť silný charakter, má-li se dotáhnout
obtížná úloha až do konce. Teď jsme v době, kdy jeden druhého potřebujeme nejvíce. Mudrc Lao-c’ v díle Tao te ťing
napsal, že cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem. A že
také jedním krokem končí. A ty poslední kroky vyžadují stejnou odvahu jako ty první.
Pišme historii, Rotary — cílová páska je na dosah!

Silná nadační jistina
je zárukou dlouhodobé
finanční stability naší
nadace a představuje
významný zdroj, s jehož
pomocí je možné nabízet stále
větší a účinnější humanitární
pomoc i v budoucnu.
Již Konfucius měl z vody velké potěšení. Zde jsou jeho
slova: „Velká voda se může bez zastavení valit kupředu. Je
dobrá tím, že zavlažuje zemi všude tam, kam dosáhne, ale
přesto se nepyšní tím, že tak vykonala velké dílo. Jen jí to
slouží ke cti.“
Mluvíme-li o tom, čeho lze dosáhnout, pak Rotary klub
v Šanghaji právě slaví stoleté výročí svého založení. A přitom
tento klub zároveň dosáhl dalšího svého náročného cíle:
vzešel z něho jeho první člen Společenství Arche Klumpha –
je jím Frank Yih. Gōng xı našim přátelům v Šanghaji!

GARY C. K. HUANG
Předseda správní rady Nadace Rotary
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Spojené kráľovstvo

Mexiko

Filipíny
Tanzánie

Paraguay

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

Na nákup protéz
a dalších
ortopedických
pomůcek bylo
celosvětově v roce
2017 potřeba
osm miliard
amerických
dolarů.
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Mexiko

Paraguay

Tanzánie

V Mexico City má Rotary klub hlavního města Mexika (RC of La Villa
Ciudad de México) partnerství
s firmou MediPrint Mexico, což je
výrobce protéz vyráběných pomocí
3D tiskáren, který dodává náhradní
končetiny lidem, kteří tak získávají
znova možnost samostatného pohybu. Členka klubu, Laila Irene
Sánchez Medrano, se za klub svěřuje s tím, že „my jsme předali už
dvě protézy“. Jedním z příjemců
byl Alberto Gutiérrez Rojas, člen
RC Alameda-Ciudad de México, jemuž musely být částečně amputovány nohy kvůli komplikacím
s cukrovkou. Oba Rotary kluby se
podílely na sbírce pro zakoupení
Gutiérrezových protéz. RC La Villa
pokračuje v takových sbírkách
i nadále s cílem poskytnout protézy lidem, kteří je potřebují.

Náročnou prací a za přibližně
500 USD proměnil Rotaract klub
v Asunciónu pruh pole zarostlý
plevelem a plný odpadků na zeleninové pole, na kterém se zdravotně postižení mladiství učí o udržitelném zemědělství. V březnu se
tým členů klubu sešel na poli za
salesiánským vzdělávacím střediskem Dona Bosca Rógy v Lambaré, které slouží dětem a dospívajícím. Společně obdělávali půdu
a vysazovali různé plodiny. Rotaractorka Nery Vera, která to organizovala, říká, že projekt vedle
ostatních přínosů pomohl také
rozvoji týmové práce a přispěl
k poznání důležitosti zdravé a výživné stravy.

Když v Marangu, vesnici na jihovýchodních svazích Kilimandžára,
začne období dešťů, vylévají se
řeky z břehů a tím přeruší přístup
k tržištím, do škol a k nemocnicím.
Nedostatek přechodů pro pěší
mívá za následek mnoho utonutí.
Aby se to změnilo, pustili se členové Rotary klubu v Marangu od roku
2012 do plánování a výstavby několika desítek mostů. Členka klubu, Jackie Brice-Bennettová, to popsala slovy: „Naši členové
identifikují oblasti, kterým by výstavba lávky pro pěší mohla pomoci, pak se setkají s vesnickými
staršími, aby si tu potřebu potvrdili.“ Poté, co se lávky postaví (každá
přibližně za cenu 4 000 USD), přebírají vesničané odpovědnost za
jejich údržbu, dodává Jackie Brice-Bennettová.
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Spojené kráľovstvo

Filipíny

V auguste okolo 5 000 nadšencov šarkanov – ich pilotov a fanúši
kov – zostrojených na Therfield Heath, trávnatej pastvine
v Roystone, Hertfordshire, sledovalo na horizont stúpajúce pestro
farebné šarkany. Bol to 19. ročník festivalu, ktorý organizuje
RC Royston. Skromný vstupný poplatok 4,50 USD pre dospelého
vyniesol nakoniec celkový zisk okolo 9 000 USD. Deti do 14 rokov
mali vstup voľný. Väčšia čiastka bola venovaná pre Acorn House,
ktorý umožňuje ubytovanie rodinám detí prijatých do Adden
brooke´s Hospital Cambridge. Rodiny tam radi trávia piknik na
tráve, pozorujúc profesionálnych pilotov šarkanov, a deti majú
možnosť vyrobiť si lietajúceho šarkana osobne. „Festival sa stal
pravidelnou udalosťou v spoločenskom živote mesta a najväčším
fundraisingovým podujatím jeho 36 členného klubu,“ povedal člen
klubu Neil Heywood. „Organizácia festivalu je najmä tímové úsilie,
zahrňujúca prakticky každého člena.“ Každý rok jeden člen slúži
ako manažér festivalu, zatiaľ čo ostatní majú na starosti registrá
ciu, prípravu stánkov, parkovanie a sociálnu vybavenosť. V tomto
ročníku sa uskutočnila aj prehliadka historických vozidiel – veterá
nov a padákový zoskok medvedíka, čo organizátori nazvali „kožuši
nová zbierková skúsenosť“.

Rotary klub Manila Magic a Rotaract klub Manila začali mesačné
lekárske vizity v detskom stredisku v Tonde, v najviac preplnenej
a najbiednejšej mestskej štvrti.
Projekt začal v októbri 2018 a zapojil dobrovoľných profesionálov,
vrátane päť doktorov vedených
členom klubu Lee Roi Buenatoventurom. Spojili sa s dvomi sestrami
z Rotaract klubu Manila a tromi
zubármi z fakulty zubného lekárstva, ktorí sú členmi Rotaract klubu University of the East. Stovky
pacientov majú osoh z týchto vizít
a z liekov kúpených rotariánmi
a ich rodinami.
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Pomer
doktor/populácia
je na Filipínach
1 : 784.
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Text: DIANA SCHOBERG

KONGRES V HONOLULU SE BLÍŽÍ

Jak a kde se pohodlně najíst
Pokud přijedete do Honolulu na Kongres Rotary International
od 6. do 10. června, zjistíte, že město nabízí neuvěřitelné množství
skvělých restaurací. A ani se nebudete muset vzdalovat od Havajského
kongresového centra, abyste si vychutnali výtečné jídlo.
Text: HANK SARTIN, překlad: PETR J. PAJAS, PDG, foto: SHUTTERSTOCK

P

okud jde o snídaně, nabízí např. Aloha
Kitchen standardní a dobře udělaná
vajíčka podle benediktinů nebo vaječnou omeletu. Jako svou specialitu tam podávají
palačinky, což bývá častá volba pro klasickou
snídani. Pokud jste odhodláni projít se trochu
dále (tak 2 km), pak v restauraci Nook můžete
po ránu vyzkoušet něco exotičtějšího, např. palačinky na pomerančových květech, kokosové
lívance s karamelem a mochi lívance, které se
dělají z rýžové mouky. Volby pro oběd jsou přímo na globální úrovni: počínaje Kickin’ Kajun,
kde servírují mořské plody, přes nudlová jídla
v Hokkaido Ramen Santouka až po japonský
restaurant Do-ne Japanese Food. K večeři se
nabízejí služby korejského restaurantu Korean
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Kang Nam, kde podávají grilovaná jídla včetně
pověstných yakiniku (maso na grilu). Pokud přijdete ve skupině, vyplatí se objednat některý
z táců s různými kombinacemi jídel a pochoutek.
A pokud máte chuť na klasické jídlo u piva –
což na Havajských ostrovech znamená pojídat
hodně ostrý ahi salát s kuřecími křidélky, sendviče nebo pizzu – pak vyzkoušejte třeba pivnici
Waikiki Brewing Co. a určitě si objednejte několik druhů místního piva na ochutnání.
Ostatně, poctivá svačinka o přestávkách na
vás čeká v podobě zmrzliny se šlehačkou po
havajsku (té se tam říká „shave eis“ aneb zmrzlina na holení) v podniku Snow Factory and Ice
Monster Hawaii (Havajská výrobna monster ze
sněhu a ledu).

Nevynechejte Rotary Kongres
2020 v Honolulu, Havaj, USA!
Registrovat se slevou
se můžete do 31. března na
riconvention.org.
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Téma
RO D I N A ROTA RY

DESÁTÝ ROK
A V NOVÉM
KABÁTĚ
Text: GEORGE J. PODZIMEK

Dobrý den, přátelé a příznivci našeho
lifestylového magazínu. Píši schválně
lifestylového, protože pomáhat těm,
kteří to potřebují, je opravdu životní
styl. Nechci znít moc vážně, ale dnešní
zamyšlení je opravdu z pozice předsedy redakční rady. A to proto, že jsem
možná trochu sentimentální. Držíte
v ruce (anebo čtete on-line) totiž první
číslo již 10. ročníku, kde mám tu čest
být přitom. Jsem neskonale hrdý na náš
„malý“ magazín. Magazín, jenž vzniká
pod rukama úžasných lidí, jako jsou
František a Sváťa a Roman a Lucie
a posledních pár let i Dana a Jirka. Lidé,
kteří pro magazín dýchají a díky jejichž
nasazení jsme jeden z nejlepších magazínů patřících do globální mediální sítě
Rotary. Ano, my opravdu nejsme pouhým magazínem distriktu. Jsme oficiál
ním magazínem Rotary International
pro český a slovenský jazyk a budeme
jím i dalších pár let, protože nám právě
byla prodloužena licence. Určitě jste si

ROTARY GOOD NEWS 1|2020

všimli změny designu titulní stránky.
Ta se přiblížila právě globálnímu designu magazínů Rotary napříč kontinenty.
A i když jsme součástí globální image
Rotary, tak kromě Rotary zpráv ze světa
vám i nadále budeme přinášet informace a inspirace z Čech, Moravy a Slezska,
jakož i z Oravy, Horehroní, Tatier, Podunajska, Spiše i všech ostatních částí Slovenska, jichž je podle internetu tolik,
že by mně na jejich vyjmenování tento
sloupek nestačil.
V tomto novém, již 22. ročníku našeho magazínu, na vás kromě mnoha
jiného chystáme i anketu o spokojenosti či nespokojenosti s obsahem,
rubrikami či designem, abychom
dostali zpětnou vazbu nejen z centrály,
ale i od vás. Ale i bez ankety vám již teď
mohu slíbit, že pro vás opět budeme
hledat to nejzajímavější jak ze současnosti, tak i z minulosti, jak z domova,
tak i ze zahraničí. Proto, abyste se něco
dozvěděli vy a také mohli nabídnout
magazín potencionálním zájemcům
o členství a říci jim: „Tady se o nás píše.
Podívejte se, co děláme.“
V očekávání vašich příspěvků do
našeho společného magazínu,
váš George.

9

téma

Něco málo z distriktní statis
Začátkem každého kalendářního
roku se bilancuje a je zajímavé,
dobré a poučné se poohlédnout zpět
a na konkrétních číslech (převzata
ze statistik RI) konstatovat, jak se
vyvíjí počet klubů a členů v našem
distriktu. Jsme sice teprve v pololetí
rotariánského roku, přesto některé
trendy a meziroční srovnání leccos
o naší početní struktuře vypovídají.

SUMÁRNÍ ÚDAJE O VÝVOJI POČTU
ČLENŮ A KLUBŮ
(od července 2015 do ledna 2020)
Rotariánský rok

7/2015 – 6/2016

7/2016 – 6/2017

Vladimír Adámek

Štěpán de Wolf

1 361 | 1 356

1 356 | 1 405

70 | 71

71 | 73

1

2

1

1

Guvernér

Text: OTA KOVÁŘ

O

d doby zakládání klubů po roce 1990, kdy nárůsty
počtu klubů a členů byly enormní a odrážely tehdejší nadšení pro nové věci a zápal pro tradice
a hodnoty Rotary, množství členů postupně stagnovalo
z tehdy běžně dosahovaných počtů okolo 1 500 na dnešních 1 396 členů. I přes trvalý, i když již velmi pozvolný
nárůst počtu nových klubů ve sledovaném období od roku
2015 se teprve letos daří vyrovnat výrazný propad v členské základně z roku 2018/19. Právě v tomto rotariánském
roce 2019/20 se výrazně a efektivně aktivizuje Rotaract,
naše záloha mladých lidí, na kterých musíme stavět naši
rotariánskou budoucnost.
Výrazným informačním počinem v tomto rotariánském
roce je plné zprovoznění nového distriktního webu. Cílem
autorů, kteří na něm v posledních dvou letech intenzivně
pracovali, je zjednodušení jeho obsluhy a aktualizací, zvýšení
informační hodnoty obsahu pro samotné rotariány, potenciální zájemce o naši práci, a hlavně možnosti poskytovat široké
veřejnosti informace o našich tradicích, denních aktivitách
a pozoruhodných úspěších nadregionálního významu.
V guvernérském dopise č. 7 byla zveřejněna výzva klubům k podávání návrhů na kandidáta pro volbu guvernéra
distriktu na rotariánský rok 2022/2023. Ve výzvě jsou upřesněny požadavky a postup výběru nejvyššího představitele
distriktu v tomto nadcházejícím funkčním období.
Rovněž je v tomto rotariánském roce zapotřebí nominovat zástupce našeho distriktu na jednání legislativní
rady Rotary International, která se koná jednou za tři
roky. Příští jednání k zásadním otázkám legislativního
ukotvení klubů, distriktu a samotného RI proběhne v Chicagu v dubnu 2022. Ve zmíněném guvernérském dopise
jsou uvedena rovněž kritéria a požadavky na kandidáta
a jeho výběr. Návrhy na oba kandidáty – rotariány – je
zapotřebí podat nejpozději do 6. 3. 2020 v elektronické
formě na mailové adrese zmichalek@hmpartners.cz nebo
v písemné podobě doporučenou poštou.
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Počet
členů

Počet
klubů

Kluby
v zakládání

Satelitní
kluby

Zdroj: www.rotary.org
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tiky a administrativy
STRUKTURA KLUBŮ
PODLE POČTU ČLENŮ
(k 1. 1. 2020)

7/2017 – 6/2018

7/2018 – 6/2019

7/2019 – 6/2020

Počet členů

Počet klubů

8×
55×
10×
1×

DO 10

Július Tomka

Zdeněk Michálek

Ilja Chocholouš

11–25
1 405 | 1 395

1 395 | 1 350

1 350 | 1 396
26–50

73 | 73

73 | 74

74 | 75

51–100

Zdroj: www.rotary.org

0

1

1
NOMINACE
Upozorňujeme kluby na možnost ocenit práci
rotariánů i občanů nerotariánů pro naši komunitu
a hlavně veřejnost.

1
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0

1

Nominace na jednotlivá ocenění a vyznamenání
se podávají ve smyslu podmínek a pravidel
zveřejněných na webovských stránkách distriktu
(www.rotary2240.org)
dostupných po členském přihlášení nejpozději
do 29. 2. 2020 výhradně elektronicky
na mailové adresy příslušných asistentů
guvernéra distriktu.
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téma

Jak vidí svět
rotarián?
Text: MILAN KLAPETEK

J

e běžné, užitečné a vyzkoušené, že si jakékoli hnutí či
spolek čas od času připomene, v čem spočívá jeho smysl
a poslání. Obvykle se této role zhostí nějaký ideolog, který
připomene a podtrhne něco z onoho určitého katechismu
dané pospolitosti, a to způsobem vážným a hutným. Něco
takového by bylo užitečné i na půdě Rotary a otázka,
před kterou stojíme, je, zda to musí být realizováno právě
oním běžným suchopárným jazykem ideologických příruček. Zkuste
se zeptat znalců (ovšemže těch skutečných) a tu vám jich sedm
z deseti řekne asi toto: Je-li naučení spojeno s něčím poutavým,
případně s humorem, neznamená to dehonestaci oné důstojné látky,
nýbrž naopak cennou pomoc v procesu jejího přijetí a pochopení.
Je zjištěno, že jakákoli myšlenka se v mysli
lépe ujme, když vedle řádu, který nastoluje,
obsahuje i změkčující a flexibilizující prvek
humoru, který ji zlidšťuje.
Specifikum jakéhokoli myšlenkového či
náboženského postoje se promítá nejen do
toho, co jeho stoupenec ví nebo si myslí,
ale i do toho, co vidí! Ale prosím vás, řeknete si, zrak je přece nejspolehlivější smysl a vyloučíme-li vliv očních vad, vidíme přece
všichni totéž! Omyl! Každý z nás vidí něco jiného, i když by každý
na to, co vidí, svatosvatě přísahal. Mluví o tom i tato anekdota:
Paní hraběnka jde se svým sluhou po lázeňské kolonádě, když
tu náhle jí poryv větru zvedne sukni a přehodí jí ji přes hlavu. Paní
hraběnka ve zlomku vteřiny položí kabelku a oběma rukama vrátí
sukni její správnou polohu i funkci. Sama touto svou pohotovou
a úspěšnou operací mile potěšena praví k sluhovi: „Johann, viděl jste
moji duchapřítomnost?“ Sluha se nejprve dívá trochu nechápavě,
pak se chvíli zamyslí a praví: „Ano, paní hraběnko, viděl jsem ji. My,
prostí lidé, tomu ale totiž říkáme jinak.“
Lze říci, že i když se všichni lidé dívají na svět anatomicky stejně vybavenýma očima, vidí každý něco jiného. Sluha Johann to neví a domnívá
se, že vznešená paní hraběnka pouze používá nějaký aristokratický
eufemismus pro to, co prostý lid nazývá stručně a jadrně. Ne – oni i vidí
i myslí každý jinak! Sluha Johann vidí svým zrakem v jistém smyslu
dobře a pravdivě – je to ovšem jakýsi prostý otisk určité prostorové
reality v jeho mysli. Paní hraběnka však má na mysli celý kulturní
kontext, který byl s danou bleskovou operací spojen. V něm je obsažena
vnímaná kulturní nepřípustnost větrem způsobené situace i grácie,
se kterou se jí díky baletní výchově i hodinám jízdy na koni podařilo
situaci zvládnout. A právě v tom tkví onen rozdíl vnímání, kterého je

dobré být si vědom. Johannův jednoduchý zrak vidí „jakéhosi člověka“,
paní hraběnka by možná viděla spolubratra nebo spolusestru, souputníka na naší dobrodružně krásné cestě životem. Johann možná vidí
v každé překážce zatracenou nepříjemnou komplikaci, paní hraběnka
by možná viděla kladnou příležitost osvědčit a posílit nějakou svoji
znalost, kvalitu, charakterovou vlastnost – třeba trpělivost.
Myslím, že právě toto není špatný obraz toho, co je specifikem
hnutí Rotary. Je to takové vnímání reálií našeho života, ve kterém
jsou všechny propojeny kontextem myšlenky ušlechtilé služby,
při které člověk rozdává z toho pokladu, který svým pozitivním
životním naladěním či, chcete-li, vírou získal. Lidská pospolitost,
má-li fungovat a nemáme-li na sebe na každém kroku narážet,
musí přijmout nějaká pravidla. Johann je bude svým jednoduchým
zrakem vidět jako komplikace, šikanu a omezení svobody. Není to
zdaleka jen záležitostí zraku, že jiný může v tomto všudypřítomném
civilizačním fenoménu vidět pozitivní a životodárný řád, v němž
je důležitý předpoklad šťastné existence člověka na této planetě.
V Rotary klubech se setkávají lidé vidoucí svět i sebe v něm ve
stejném nebo podobném kontextu. Musíme ovšem přiznat a připustit, že tento způsob vidění světa není ani
samozřejmý, ani vědecký nebo z nějaké nezpochybnitelné skutečnosti vyvoditelný. Je to
volba, a to volba celkem riskantní či extrémní.
Prosazovat a vidět přátelství ve světě, který
věří spíše darwinovskému „boji o život“? Prosazovat spolupráci i etické zřetele ve světě,
který sází na sílu, přesilu a nelítostný boj? Uskutečňovat službu nad
vlastními zájmy ve světě, který spíše věří dávnému barbarskému
„čeho se můžeš zmocnit, toho se zmocni!“? Ano, to všechno souvisí
s tím, že rotarián vnímá svět v jiném kontextu a díky tomu i vidí
něco jiného, než onen sluha Johann.
Ono rotariánské vidění světa v sobě možná má cosi „náboženského“. To může samozřejmě odrazovat jak skalní ateisty, tak některé
věřící, kteří v tom mohou vidět jakousi podivnou sektu. I s tím se
musíme smířit a i v nich vidět bratry a přátele. Jim se to tak jeví.
Vážení přátelé, od odhaleného pozadí paní hraběnky jsem došel dost daleko. Je to krásná a hluboká anekdota, nedostižným
způsobem osvětlující příčinu mnoha každodenních sporů. Nejde
o to, co člověk svýma očima vidí nebo nevidí, ale co s tím viděným
jeho mysl takřka automaticky udělá a jak to pak vstoupí do člověkova vědomí. V éře všudypřítomné výpočetní techniky je možno
rovněž říci, že paní hraběnka i rotarián mají v mysli kultivovaný
program, činící viděný svět krásným polem, na kterém může člověk
svým dobrým dílem rozvinout své vlohy a své jedinečné neopakovatelné Já, a nikoliv zoufalé bitevní pole vzájemně se rvoucích
osamocených jedinců. Něco právě tak smutného ovšem asi tím
jednoduchým zrakem vidí ten náš chudák Johann a vlastně za to
ani nemůže. Jenže ono to, co člověk vidí, dost rozhoduje o tom,
kam jde a kam dojde!

To, co člověk vidí,
dost rozhoduje o tom,
kam jde a kam dojde!
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HISTORIE

Diplomat
s čistým štítem
V první polovině minulého století
byl významnou osobností Rotary
v domácím i mezinárodním měřítku
diplomat a politik Jan Masaryk,
syn prvního československého
prezidenta a celoživotní souputník
jeho nástupce Edvarda Beneše.
Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

N

arodil se v roce 1886 na Královských Vinohradech. Jeho matka byla Američanka, a tak
Jan trávil v mládí několik let i u svých příbuzných v USA. První světovou válku prožil na frontě
jako voják rakousko-uherské armády. Se vznikem
Československa vstoupil do diplomatických služeb
nového státu.
V roce 1925 se oženil s dcerou amerického podnikatele,
významného filantropa a otcova přítele Charlese R. Cranea. Stal se tak mimo jiné švagrem bývalého amerického
velvyslance v Praze. S jeho nástupcem a několika dalšími
přáteli v té době zakládal pražský Rotary klub, první
v Československu. Některé z prvních schůzek klubu se
konaly i v bytě Masarykových na Pražském hradě. Později Jan Masaryk přesídlil jako československý vyslanec
do Velké Británie, kde navazoval kontakty s místními
kluby a udržoval jejich vztahy s RC Praha.
Do výraznějšího mezinárodního povědomí se Jan
Masaryk dostal až zásluhou svého působení v československé exilové vládě během 2. světové války. Jeho
pravidelné vstupy do relace „Volá Londýn“, vysílané
od roku 1939 stanicí BBC, se staly vzpruhou pro obyvatele protektorátu i ty, kteří žili v exilu.
Masaryk v roce 1945 zastupoval Československo
při jednáních o vzniku Organizace spojených národů,
která probíhala v San Francisku. Jako čestný člen RC
Praha, byť v té době neexistujícího, byl přizván i mezi
čtyři desítky rotariánů, kteří se v různých pozicích na
vzniku OSN rovněž podíleli. Celý proces Jan Masaryk
později komentoval i na stránkách celosvětového měsíčníku The Rotarian například těmito poznámkami:
ROTARY GOOD NEWS 1|2020

„Organizace OSN pro udržení míru a bezpečnosti je
založena na právním principu stejné suverenity všech
členských států. Je však pravdou, že mezinárodní společenství národů se skládá z mnoha zemí s nestejnou
velikostí, počtem obyvatel a zdroji. Současná válka
však ukázala, že odpovědnosti vyšších mocností s většími zdroji jsou rozhodující pro udržení mezinárodní
bezpečnosti a za obranu proti agresi. Nová světová
organizace je inspirována nutností vytvoření nástroje,
který bude schopen účinně řešit jakékoli mimořádné
události, které mohou nastat.
Hospodářskou a sociální radu lze přirovnat k mezinárodnímu veřejnému zdravotníkovi. Povinností bude
studovat hospodářské a sociální problémy a doporučit
jejich řešení. Jeho práce bude mít přímý dlouhodobý
dopad na mezinárodní mír a bezpečnost v tom smyslu,
že odstraní příčiny mezinárodních konfliktů a zamezí vypuknutí konfliktů pocházejících z ekonomických
a sociálních nesprávných úprav.
Zastupuji malou zemi, malou rozlohou, umístěnou
v srdci Evropy. Moje země podepsala smlouvu se Sovětským svazem před rokem a půl. Máme v úmyslu plně
spolupracovat s naším významným východním spojencem loajálně a upřímně a současně udržovat naše
dlouhé a plodné vztahy se západními demokraciemi.“
Osoba Jana Masaryka je také spojována s poválečnou mezinárodní pomocí obyvatelům Evropy,
respektive Československa. Otázky týkající se obnovy zničených států řešili spojenci na vládní úrovni
už od roku 1943. Tehdy také vznikla United Nations
Relief and Rehabilitation Administration, po celém

Jan Masaryk s americkým
senátorem Arthurem
H. Vandenbergem v karika
tuře z časopisu The Rotarian
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světě známá pod zkratkou UNRRA. Československo
patřilo k jejím čtyřiačtyřiceti zakládajícím členům.
Nedodávala pouze potraviny, ale také osivo, hnojiva
a na začátku svého působení i auta, lokomotivy nebo
průmyslové stroje. Bez této pomoci by mnoho Evropanů nepřežilo především první poválečnou zimu.
V Československu UNRRA ukončila svoji misi v polovině roku 1947.
Kromě této vládami organizované pomoci však
existovalo velké množství soukromých iniciativ,
které se snažily zmírnit následky války pro obyvatele Evropy. Vyjednat jejich zastřešení a koordinaci
v rámci Červeného kříže se nepodařilo. V roce 1946
tak vzniká nový samostatný subjekt Cooperation for
American Remittances to Europe, zkráceně CARE,
jehož zakladateli je několik humanitárně zaměřených
subjektů. Je mezi nimi i Nadace Rotary. V principu se

Demokracie je rovnost a to
znamená, že každý musí taky
akceptovat stejná pravidla hry.
jedná o zasílání balíčků z USA a Kanady konkrétním
příjemcům v Evropě. Standardizované balíčky mají
podobu podle toho, komu jsou určeny. Příjemci jsou
jak organizace, například nemocnice, školy apod., tak
konkrétní jednotlivci nebo rodiny. Zásluhou toho, že
podmínky první smlouvy s CARE za Československo
sjednal Jan Masaryk a podepsal předseda vlády Zdeněk Fierlinger, pokračovala tato forma pomoci až do
poloviny roku 1950.
V roce 1947 Jan Masaryk publikoval na stránkách
časopisu The Rotarian i svoji „zprávu z Československa“, v níž se snažil představit rotariánům v ostatních
regionech světa aktuální vývoj v naší zemi. Z článku
vybíráme několik Masarykových myšlenek:
„V minulosti bylo Československo vnímáno jako
most mezi východem a západem. Přes něj proudily
kultury Blízkého východu a Evropy. To bylo do velké
míry pravdivé. Ale teď už nejsme mostem, celý svět se
změnil a s ním i Československo.
Čechů a Slováků je jen 11 milionů, ale Němců je 70
milionů. Po tom, co se stalo, není možné nám vyčítat,
že se potřebujeme ujistit, že nám nebude znovu hrozit
pohlcení. Takových pokusů bylo v historii více a téměř se
podařily. Sami nemůžeme zabránit dalšímu podobnému
pokusu. Pokud by k tomu mělo dojít – a v tomhle světě je
možné všechno – kdo nám pomůže a bude nás chránit?
Československo je v samém srdci Evropy, leží mezi
Německem a Ruskem. Jsme Slované a jsme na to hrdí.
V naší pestré a dramatické historii jsme neměli žádný
vážný konflikt s Ruskem. Proto naši alianci s Ruskem
přijaly všechny naše politické strany. Pokud říkám, že
16

jsme hrdí na to, že jsme Slované, neznamená to, že
nejsme také hrdí Evropané. Ale ve vztazích s jinými
evropskými a zámořskými zeměmi jdeme svou cestou,
pokud to není v rozporu s hlavním politickým směřováním našich spojenců.
Žijeme v kritickém období měnících se hodnot.
Staré zlaté časy se nevrátí. Co nám přinese atomový
věk, řekne teprve budoucnost. Není možné popřít,
že od roku 1938 se v Československu hodně změnilo.
Ale nezapomeňme, že i Evropa a celý svět se změnily
a budou se dále měnit.
Zkusme shrnout, co se v Československu změnilo
a co ne. Vláda a parlament zavedly jistou významnou
sociální a znárodňovací legislativu. Pro mnohé termín
znárodňování nebude znít příznivě. Kvůli Mnichovu,
okupaci, válce, koncentrákům a ghettům nás celková
situace vede k tomu, abychom dělali věci po svém.
Často se nás ptají, jak se daří našemu znárodněnému průmyslu. Není to nijak špatné. I když jsou překážky citelné, dají se překonat. S výjimkou zbrojního
průmyslu, který Němci potřebovali a udržovali po celou
válku, je ostatní průmysl zanedbaný a zastaralý a potřebuje zásadní obnovu. Není snadné získat suroviny
a zahraniční kapitál k novému rozjezdu.
Pokud vyrábíme dobré sklo, dobrý porcelán, dobrý textil, dobré boty, dobré mosty, dobré lokomotivy
a dobré zemědělské stroje, dáme je na trh za přijatelné
ceny a zároveň platíme slušné mzdy pracujícím, kteří
v podnicích pracují efektivně, nevidím, proč bychom
nemohli obnovit přátelské, čestné a spolehlivé vztahy
se zákazníky na celém světě.
Poválečný kvas zřejmý ve všech zemích mě přesvědčuje o tom, že si opravdu přejeme trvalý mír a prosperitu a že musíme přijmout nynější zásadní sociální
prvky. Jinými slovy, že musíme dopřát tomu druhému
možnost pochybovat. Pokud budou soukromý a znárodněný průmysl na opačných stranách barikády a budou na sebe zahlížet, nic dobrého jak na společenské,
tak ekonomické úrovni z toho nevzejde.“
V Československu se začaly Rotary kluby obnovovat bezprostředně po ukončení 2. světové války, už
v roce 1945. Prvních šest bylo inaugurováno počátkem
následujícího roku. V průběhu prvních dvou poválečných let bylo obnoveno celkem 32 klubů (!), byly
založeny 3 nové a další 2 byly k založení připravovány.
Mezi evropskými zeměmi postiženými nacistickým
útlakem to byl proces mimořádně rychlý a rozsáhlý.
Tehdejší guvernér František Král proto mohl v roce
1947 uspořádat konferenci československého Rotary distriktu na odpovídající úrovni. Stalo se tak
v Plzni za účasti světového prezidenta RI Richarda
C. Hedkea. Významným hostem, který pozdravil
účastníky konference, byl i Jan Masaryk, tentokrát
v roli československého ministra zahraničí. Zásluhou

1 Poukaz potravinové
pomoci CARE
2 Prezident RI pro rok
1946–47 „Dick“ Hedke
(vlevo), československý
ministr zahraničních věcí
Jan Masaryk, čestný člen
Rotary klubu Praha (upro
střed), a úřadující guvernér
František Král v průběhu
plzeňské konference –
vlevo vzadu vykukuje
budoucí guvernér Jaroslav
Podhajský)
3 Na umístění busty Jana
Masaryka do vstupní brány
vily Osvěta se podíleli také
členové RC Praha Classic
4 Antonín Sum, dlou
holetý tajemník Jana
Masaryka, předal guver
nérovi našeho Rotary
distriktu Petru J. Pajasovi
Cenu Společnosti Jana
Masaryka
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místního deníku Svobodný směr a plzeňské redakce Československého rozhlasu se dochoval i záznam
jeho vystoupení. Připomeňme si jen krátkou citaci:
„Jak slyšíte podle mého hlasu, jsem nastydlej a dneska
odpoledne ke mně přišel zvěrolékař a povídal: ‚Kam jedeš?‘ a já: ‚Do Plzně.‘ Naměřil mi 37,2 a pokračoval: ‚A co
ty máš vlastně s těmi rotariány?‘ Já jsem povídal: ‚200
jich bylo zavřeno, 108 jich oddělali Němci.‘ Chci říci toto:
Hitler a jeho smečka znemožnili všecky dobré věci a to samotné faktum, že Rotary bylo jednou z prvních institucí,
které byly zakázané, jejíž majetek byl zkonfiskován a jejíž
členové byli hrozným způsobem trýzněni, znamená, že
Rotary je instituce dobrá, že jsme ji museli obnovit, že ji
obnovíme a že ji zesílíme. Není to naštěstí věc výbojná,
ale věc, kde se slušní lidé scházejí, kde srovnávají, jak se
vede tam, jak se vede tu, a je to konstruktivní věc. Pak je
to věc mezinárodní, nu, a Československo musí zůstat
mezinárodní a zůstane mezinárodní!“
Také v tomto projevu probleskla Masarykova touha
po naší nezávislosti a rovnoprávnosti. Sám už však tou
dobou tušil, že vývoj půjde jiným směrem. Ostatně jednoznačným důkazem bylo odmítnutí Marshallova plánu
Československem na přímý Stalinův nátlak. Netrvalo
dlouho a moc v zemi převzala bezvýhradně komunistická strana. Tragické úmrtí Jana Masaryka v březnu 1948
bylo symbolickým završením tohoto procesu.
V naší novodobé historii odkaz Jana Masaryka udržoval v letech 2000–2010 tehdy existující RC Praha
Classic. Jeho členové a členky podpořily morálně i finančně vytvoření busty Jana Masaryka a její umístění
do vstupního portálu u vily Osvěta na Vinohradech,
kde se Jan Masaryk narodil. Průběžná byla v té době
i spolupráce našeho československého Rotary distriktu se Společností Jana Masaryka, která ji odměnila
svojí výroční cenou.
ROTARY GOOD NEWS 1|2020
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INBOUNDS

VÁNOČNÍ PRAHA 2019
O víkendu 6.–8. prosince uspořádali rotariáni
s velkou pomoci Rotexu druhý meeting pro
zahraniční výměnné studenty, kteří tráví tento
školní rok v Česku v rámci našeho programu
Rotary Youth Exchange. Meeting plný vánoční
nálady probíhal – jako každý rok – v Praze.

H

ned, jak v pátek odpoledne
rotexáci dopravili studenty
na hotel z několika příjezdových
míst, po chvíli volného času a po
večeři, jsme studenty vyzkoušeli
z jejich znalostí češtiny. Jako první
se studenti poprali s písemným testem a hned po něm s konverzací.
U těch nejlepších bylo patrné, že
i za pouhé tři měsíce je možné
zvládnout češtinu tak, aby byl student schopen běžné konverzace.

18

Sobotní den měli studenti možnost poznat Prahu. Rotexáci si pro
ně pečlivě připravili zábavné prezentace o různých pražských místech a památkách. Mezi nimi nechyběl Pražský hrad, Karlův most
nebo orloj. Čas na oběd a nakupování dostali studenti v nákupním
centru Palladium. Procházku Prahou jsme zakončili na Staroměstském náměstí u vánočních trhů
a krásně nazdobeného stromečku.
Během procházky po vánoční
Praze se rotexáci pustili do příprav malých rotariánských Vánoc
s bohatým programem. Začali
jsme s tajným Ježíškem, s bonusem v podobě tematického trička.
Poté měli studenti za úkol předvést co nejoriginálnější pojetí koledy Půjdem spolu do Betléma.
Když se Rotary komise sesedla k vy-

hodnocení nejlépe předvedené koledy a výsledkům pátečních testů,
tak jsme my, rotexáci, měli možnost
přiblížit studentům kouzlo Vánoc,
tak jak ho znali naši prarodiče. Netušící studenti byli ponecháni osudu o něco více tušícím rotexákům,
kdy kouzlo tradic jsme četli z mobilu. Nicméně i tak jsme vánoční atmosféru zvládli, pouštění lodiček
z ořechů se svíčičkami a rozřezávání
jablíček si studenti opravdu užili.
Pak už jen zbylo, abychom večer
zakončili vyhlášením nejtalentovanějších zpěváků a tanečníků a oceněním nejlepších testů.
Nedělní ráno byl už čas odjezdu.
Studenti ani my ostatní jsme se neubránili nějaké té slzičce a hromadě objetí.
Text a foto: JANA ONDRÁČKOVÁ
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INBOUNDS CHRISTMAS

BRATISLAVA & VIENNA 2019
Od piatku 6. decembra 2019 do nedele 8. decembra 2019 sa
uskutočnil vianočný meeting pre slovenských inboundov
v Bratislave a vo Viedni.

M

eeting sa začal hneď po príchode do Bratislavy krátkou
prehliadkou Bratislavského hradu
a následnou návštevou bratislavských vianočných trhov.
Potom sme sa presunuli na internát v Modre, kde sme boli ubytovaní počas celého víkendu. Program
pokračoval písaním testov zo slovenského jazyka a neskôr sa o spríjemnenie večera postarali niektorí
inboundi svojimi talentmi v rámci
krátkej talentshow. V sobotu ráno
sme sa vybrali do Viedne, kde sme
najskôr absolvovali prehliadku mesta a najdôležitejších pamiatok so
skvelou Terezou Grünvaldskou. Tak
ako v Bratislave, aj vo Viedni si inboundi spolu s rotexákmi mohli užiť
atmosféru vianočných trhov. Posled20

nou zastávkou bola prehliadka paláca Schönbrunn. Po návrate do
Modry sa študenti zabavili ozdobovaním medovníkov, spievaním vianočných kolied a druhou časťou
talentshow. Nedeľné ráno sa nieslo
v duchu ústnych skúšok zo slovenčiny, ktoré výmenní študenti statočne zvládli. Bola to zároveň aj posledná aktivita pred návratom do
Bratislavy, odkiaľ sa študenti vrátili do svojich slovenských domovov.
O skvelú organizáciu sa postaral
podpredseda DVVM pre Slovensko,
Ondrej Kollár a členka predstavenstva slovenského Rotexu, Nika Tallová, s pomocou ďalších rotexákov.
Text: NATÁLIA ČIŽMÁROVÁ,
foto: LÝDIA CHROBÁKOVÁ
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O KROK BLÍŽE K VÝMĚNĚ
O víkendu 22.–24. 11. 2019 uspořádal distriktní výbor
výměny mládeže v Kroměříži druhý orientační meeting pro
uchazeče o dlouhodobou výměnu v zahraničí ve školním
roce 2020/21. Na setkání přijelo celkem 76 kandidátů.

P

o pátečním příjezdu a večeři
začalo oficiální zahájení, představení rotariánů, Rotexu a všech
studentů. Víkend jsme odstartovali
písemným a poslechovým testem
studentů z anglického jazyka. Poté
jsme si zahráli již tradiční hru Barnga, která studentům ukázala důležitost přizpůsobení se nové kultuře.
Sobota byla pro všechny asi nejdůležitějším a nejnáročnějším
dnem. Hned po brzké snídani začalo první kolo individuálních pohovorů pro kandidáty výměny. Každý
musel projít pohovorem u čtyř komisí DVVM, rotariánů, Rotexu a ústní zkouškou z angličtiny. V hlavním
sále mezitím probíhal organizovaný
program s Rotexem, který zahrnoval prezentace absolventů výměny
v různých zemích, skypování se současnými outboundy a odpovídání
na dotazy ohledně výměny. Následovala prezentace o kulturním šoku
pod vedením Veroniky Šrámkové
a společně s ní ukázka různých částí filmu Tanec s vlky, kde jsou některé scény perfektním příkladem pro
situace, s kterými se výměnný student bude muset potýkat. Po náročném dni nás čekal večerní program
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plný her, a hlavně skupinové diskuse o preferenčních zemích studentů,
kde rotexáci (bývalí výměnní studenti) předávali své zkušenosti a odpovídali na další otázky spojené
s výměnou.

Během víkendu se
mnozí v jejich vysněné
destinaci utvrdili, jiní
změnili názor a nakonec
si do svých preferencí
zvolili jiné země.
V neděli program pokračoval důležitou přednáškou. Slova se ujal pan
Jaromír Barák, předseda DVVM,
který přednesl podrobnou prezentaci o postupu při vyplňování a odevzdávání přihlášky, která bývá pro
mnohé oříškem.
Meeting byl zakončen rozloučením s uchazeči o výměnu a poděkováním rotexákům, kteří se pod vedením „Rotex manažerky akce“
Nicoly Petrécsové a prezidentky
česko-slovenského Rotexu Terezy
de Wolfové významně podíleli na
jeho zdárném průběhu.
Text: LAURA PARTYNGLOVÁ,
foto: KAROLÍNA KOLLÁROVÁ
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Rodinné
výměny
2019
TCHAJ-WAN

Skvělé rozhodnutí
MARTIN CEJPEK
RC ZNOJMO
U nás doma mě navštívil Peter z Tchaj-wanu. Po celou dobu jsme cestovali po okolí –
jeli na výlet do Bítova, navštívili Brno a jezdili na kole podél Dunaje v Rakousku. Byli
jsme i na koncertech a na Napoleonských
slavnostech. Největší překvapením pro Petera bylo, když za ním přišli dva francouzští
vojáci a naverbovali ho do „Grande Armée“.
Další skvělý zážitek byl, když za námi přišel malíř z Ruska a zničehonic začal malovat Petera a Peter, také umělec, začal malovat jeho. Po skvělých třech týdnech jsme
letěli na Tchaj-wan. Téměř každý den jsem
dopoledne strávil s Peterovými rodiči v jejich galerii a odpoledne jsme jezdili na výlety. Navštívili jsme města Taroko, Zhongli
(kde se nachází největší noční tržiště),
Tchaj-pej (pamětní síň Sunjatsena, čtvrť
Ximending), Národní park Dongyanshan,
kde jsme chodili po horách a obdivovali vodopády. Příroda na Tchaj-wanu je úchvatná,
všude je buď město, nebo hory s deštnými
pralesy.

22
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JAR

Rotary, díky!
KLÁRA HRUBÁ
RC JINDŘICHŮV HRADEC
Dostala jsem možnost spojit se s rodinou z Jihoafrické republiky. Velkým zážitkem bylo surfování, na které jsem se hrozně těšila. Prvních pár vln
mi to vůbec nešlo, ale později jsem dojela až ke
břehu, byl to úžasný zážitek, na který nikdy nezapomenu. Na následující výlet jsme si jeli prohlédnout Mandelův monument. Jako příští velké dobrodružství na mě čekal třídenní pobyt v „pralese“,
ze kterého jsme vycestovali i na Game reserve. Ve
zdejším jezeře jsme pozorovali hrochy a při jízdě
safari autem jsme viděli buvola, slona, zebry, žirafu, krokodýla a spoustu dalších zvířat. Jeden
z výletů byl i do Johannesburgu. Již plánuji, co
všechno Josie ukážu a kam ji vezmeme na výlet,
až v rámci výměny navštíví ČR. Přeji si, aby měla
pěkné pocity – jako já z pobytu u nich.

MEXIKO

Nezabudnuteľný
mexický sen!
BLANKA KOYŠOVÁ
RC BRATISLAVA
Cestovala som do Tijuany (mexický štát Baja California) – úplne iný svet, iná kultúra, iná atmosféra. Išli sme na výlet do blízkeho mesta Ensenada, na útesy La Bufadora, na jednodňový výlet
do San Diega i do Californie – na prechod je potreba pas a víza v prípade, že ste cudzinec. Mexičania majú špeciálne kartičky, ktoré dostanú iba
ľudia z vyššej sociálnej vrstvy. Potom Disneyland – taký malý splnený detský sen. Posledné
dni sme išli relaxovať do Puerto Penasco. Nikdy
som nezažila väčšie teplo a vlhko ako tam. Bývam v Bratislave a tá Rodriga pri jeho výmene
veľmi očarila. Prechodili sme centrum mesta
a moje obľúbené miesta. Slovensko a jeho kultúra sa mu páčila. Tak sme sa vydali na ikonický
slovenský folklórny festival na Oravu. Tradičná
slovenská kuchyňa ho príjemne prekvapila až na
to, že nič nebolo dostatočne štipľavé a všade sme
pridávali chilli. Ikonu Slovenska sme nemohli vynechať a Vysoké Tatry sme navštívili taktiež.
A podívali sme sa aj do stovežatej Prahy.
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NĚMECKO

Krátká výměna
byla skvělý nápad!
BARBORA NOSKOVÁ
RC PRAGUE INTERNATIONAL
Moje výměnná studentka byla Anna z Německa.
První dny jsme prošly Prahu – nejvíce se jí líbilo
Václavské náměstí, Národní muzeum a Karlův
most. Postupně jsme navštívili Kutnou Horu,
hrad Kost a další významné památky. Jeden víkend jsme jeli i s rodiči k vodě, kde si Anna mohla vyzkoušet windsurfing. V Německu jsem pobyt strávila především v Mannheimu, ale
navštívila jsem i Frankfurt a další města. Annin
největší koníček je ježdění na lodích, takže pár
dní jsme strávily u vody plachtěním a byla to
skvělá zábava! Jeden den mě Annina rodina vzala do Europa Parku, což je největší zábavní park
v Evropě! Celkově byla výměna opravu báječná.

MEXIKO

Vysněné Mexiko
KATEŘINA NOŽIČKOVÁ
RC PRAGUE INTERNATIONAL
Rotary mi nabídlo navštívit Mexiko, do kterého
jsem se vždy chtěla podívat – jak kvůli historii, tak
i jídlu. Kromě Mexico City, kde žila moje host rodina, jsem měla možnost navštívit přímořské letovisko Acapulco, pyramidy v Teotihuacánu, historické město Taxco, které je známé kvůli těžbě
a zpracování stříbra. Ochutnala jsem taky spoustu
mexických specialit. Odvahu jsem musela vynaložit, když jsem zkoušela poprvé v životě smažené
kobylky, ale nakonec mi i ony chutnaly. Účastnila
jsem se i několika Rotary meetingů. Dokonce jsme
jeli stavět s místním Interact klubem z plastových
lahví tzv. eco-houses, které byly určeny pro rodiny,
kterým zemětřesení zničilo jejich domovy. Můj měsíc v Mexiku utekl velmi rychle. Kdybych měla příležitost, určitě bych si pobyt v Mexiku prodloužila.
Pevně věřím, že i my připravíme výměnné studentce program, který se jí bude líbit, a ukážeme jí, jak
žijeme u nás v České republice.
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Niagarské vodopády
jsou z kanadské strany
nejkrásnější
TEREZIE TŘEŠTÍKOVÁ
RC PRAHA
Měla jsem možnost ochutnat naplno život v Kanadě a poté za mnou přiletěla i Olivie, aby zas aktivně
poznala Česko. V Kanadě jsem mohla vidět úžasná
místa, jako je Bellův dům a muzeum telefonu,
Cambridge Butterfly Conservatory a jeli jsme i na
výlet na kánoích po řece Grand River. Navštívili
jsme spoustu vodopádů a samozřejmě nejkrásnější a největší z nich... Niagara falls. Dočkala jsem se
i návštěvy největšího zábavního parku v Kanadě –
Canada’s Wonderland. Čas v Torontu byl pro mě
hned po Niagarských vodopádech největší zážitek.
Podívali jsme se do obrovského akvária a na vyhlídku z CN Tower. V každé čtvrti Toronta jsem si
připadala jako v jiném městě, každá kultura si sem
přinesla kus svého domova: China town se vším, co
je na prodej, Kensington market – ráj všech hipsterů, Cabbage town – usedlé, s perfektními předzahrádkami a Business town s velkými mrakodrapy,
lidmi v košilích, neustále někam spěchajících. Byla
to zábava, prostě parádní prázdniny!

KANADA

Ať pojedu kamkoli,
nemusím se už bát
KLÁRA ŠINDLEROVÁ
RC OPAVA
Přiletěla jsem do Toronta a byla jsem nadšená.
Pár dní po příjezdu se slavil významný svátek Kanadský den. Jeli jsme se podívat do Burlingtonu
na ohňostroj a navštívili jsme taky Ribfest, což
byla akce pořádána zdejším Rotary clubem. Cestovali jsme po okolí Waterdownu, k vodopádům
a na procházku do přírody. Čekaly mě tři velké výlety. První do Toronta, který mě nadchnul. Viděla
jsem jeden z nejznámějších hokejových stadionů
a věž CN Tower. Druhý výlet byl na ne zas tak daleké Niagarské vodopády, které byly večer nasvícené a měnily barvy. Poslední výlet byl do Ottawy.
Tohle město bylo zvláštní. Jedna budova až moc
moderní a hned vedle jedna historická. Nejvíce
mě zaujal Parliament Hill a taky řeka protékající
městem – v zimě po řece jezdí všichni na bruslích
do práce a do školy.
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ITÁLIE

Měsíc v Itálii
VOJTĚCH BAJER
RC PRAGUE INTERNATIONAL
Nedávno jsem se vrátil snad z toho nejzajímavějšího prázdninového výletu v mém životě. Měl
jsem šanci vidět a zažít, jak to funguje v pravé
velké italské domácnosti. Hostovská rodina měla
4 děti. Na první poznávací výlet jsme vyrazili napříč Apeninským poloostrovem k Bologni. Poté
jsme vyjeli do městečka Vinci (rodiště Leonarda
da Vinci), ze kterého jsme druhý den odjeli do Orbetello. V další etapě cestování jsme vyrazili
směrem k Neapoli, kde mě nadchnul pohled na
moře a na Vesuv, který se nedá nahradit žádnou
fotkou... Po tomto zážitku jsme vyrazili na cestu
do regionu Puglia, do města Alberobello, které je
sestaveno z maličkých bílých domků, kterým tu
říkají „Trulli“. Tento styl domů je pro Puglii typický. Stavby jsou tvořeny obloukovitou stěnou, na
které je posazena kulatá a špičatá střecha. Stihli
jsme i výlet do Milána a Varese, odkud pocházela
moje hostitelská rodina.

FRANCIE

Skvělá zkušenost
KLÁRA NOSKOVÁ
RC PRAGUE INTERNATIONAL
Mojí výměnnou partnerkou byla Marine z Francie,
která k nám přijela na 3 týdny. Na další 3 týdny
jsem potom jela do Marininy rodiny v Bretani.
Marii jsem ukázala Prahu včetně pražské ZOO.
Navštívili jsme ale i Kutnou Horu, Štramberk, Frýdek-Místek a trochu netradičně doly v Ostravě,
protože se nám oběma líbil důl v Kutné Hoře. Ve
Francii mi naopak Marine stihla ukázat její oblíbená místa. Byly jsme navštívit výstavu obrazů
v Musée des Beux Arts, kurz tvorby makronek, továrnu velkých cestovních lodí s tobogány i místní
ZOO. O víkendu jsme s jejími rodiči jeli k moři do
bývalého pirátského městečka Saint-Malo. V dalších dnech jsme měly projížďku skrz Rennes na
segwayi a lekci golfu, což jsme obě zkoušely poprvé a byla to dobrá zkušenost.
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Dlouho očekávaná výměna
s Andym z Ameriky
VÍTEK RŮŽIČKA
RC PRAGUE INTERNATIONAL
Během prvních pár dní jsem z přístavu Marblehead, kde rodina žila, navštívil Boston a jeho New
England Aquarium. Zajímavé pro mne byly i oslavy v Den nezávislosti. S Andym jsme také často
chodili na kajaky, na kterých jsme pluli na blízké
ostrovy. Rodinu jsem poprosil, zda by mě vzali i do
New Yorku, a řekli mi, že to mají naplánované,
protože vidět New York stojí za to. V Čechách
jsem se Andymu snažil připravit taky zajímavý
program. Snažil jsem se Andymu ukázat hlavní
památky v Praze. A protože vím, že Andy hraje na
hodně hudebních nástrojů, tak hned první večer
jsme navštívili koncert v Obecním domě. Oba dva
máme jako domácího mazlíčka kočku, tak jsem
Andyho pozval do Kočičí kavárny na Smíchově. Na
výlety mimo Prahu jsme jeli vlakem do Lidic, do
Českého Brodu na koňskou farmu, navštívili jsme
i Bechyni, Temelín, Tábor, České Budějovice, Klatovy, Český Krumlov a hrad Kašperk. Zastavili jsme
se i v plzeňském pivovaru, kde nám mamka zajistila prohlídku v angličtině.

USA

Výmena s Ellie
v Oregonu
DANIELA DOVALOVÁ
RC POPRAD – SATELITNÝ KLUB ROŽŇAVA
Výmena trvala dva mesiace. Zdokonalila som sa
v angličtine, spoznala inú, novú kultúru a zvyky
Oregonu. Všetci ma vítali s úsmevom na tvári do
ich rodiny. Každý sa ma pýtal otázky o mne,
o mojej rodine, o Slovensku... Dokonca ma naučili
aj nejaké americké športy. Posledné dni pobytu
v USA som strávila v New Yorku. Najviac sa mi
páčila Socha slobody. Ellie sme u nás chceli ukázať čo najväčší kus Slovenska. Ukázali sme jej
veľa jaskýň a hradov. Zobrali sme ju do Vysokých
aj do Nízkych Tatier. V Košiciach sme navštívili
veľa galérií, keďže Ellie má rada umenie. Ochutnala slovenské špeciality ako bryndzové halušky
a pirohy. Po aktívnom mesiaci sme zakončili výmenu výletom do Budapešti.

ROTARY GOOD NEWS 1|2020

27

z domova

GUVERNÉRSKÁ RADA

Rotary otevírá příležitosti
Již tradičně se schází guvernérská rada distriktu 2240 krátce poté,
co se vrací elect guvernér ze školení v americkém San Diegu.
I tentokrát přednesl DGE Gabriel Vjeszt v olomouckém hotelu Flora
zajímavé novinky. Ročním tématem je heslo „Rotary otevírá příležitosti“.
I emblém tomu odpovídá. Troje otevřené dveře s rotariánským kolem.
Text a foto: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ

K

nejzajímavějším novinkám patří
další rozvolnění pravidel pro existenci klubů. Kromě tradičních a satelitních klubů a e-klubů mohou nově vznikat
i korporátní kluby, tedy kluby, ve kterých se
sdružují pracovníci jedné firmy. Mohou se
zakládat i profesní kluby, které již nectí zásadu rozmanitosti povolání. Dosti exotický
se zdá nápad na vznik pasport-klubů, tedy
klubů hodně cestujících rotariánů, kteří si
prezenční povinnost plní na návštěvách
klubů v cizině. Chystá se další novinka – na
roveň Rotary klubů se stavějí Rotaract kluby.
Žhavým tématem v některých klubech
je výše příspěvků. Past guvernéři navrhli
několik možností, jak kluby mohou vyjít
vstříc svým seniorům. Prostor pro diskuzi
guvernér Ilja Chocholouš vidí, je ovšem
potřeba vše řádně zvážit.
PDG Július Tomka oznámil, že nová distriktní webová stránka je těsně před dokončením a v únoru již bude v plném nasazení.
„Nový web je lepší a hezčí, hlavní věc je, že
je vyčištěna databáze členů,“ pochvaloval
si Julo. Na práci s webovými stránkami budou pro výkonné sekretáře uspořádány tři
regionální semináře.
Letošní seznam členů, který vyjde s mírným zpožděním, je téměř hotov, k dispozici

28

vedení distriktu jsou první obtahy. Seznam
bude distribuován na PETS. Bohužel stejně
jako v loňském vydání budou chybět data
těch členů, kteří nedali souhlas s jejich
zveřejněním. Je to škoda, protože seznam
tak ztrácí značnou část validity. Snad se
legislativnímu výboru podaří najít cestu,
jak vyhovět požadavkům GDPR a současně
zachovat užitečnost seznamu.
Významnou část jednání věnovali guvernéři návrhu na znovuzřízení řídícího
výboru distriktu. Úpravu vyžaduje změna
daňových zákonů. Distrikt už totiž nebude organizovat výměnu mládeže, protože
by „spadl“ do povinnosti stát se plátcem
DPH. Z toho důvodu byl založen ústav pro
organizaci výměny mládeže mimo strukturu
D 2240. Forma „ústavu“ se na první pohled
zdá podivná, ale je to nejvhodnější forma,
nahrazující dřívější obecně prospěšnou
společnost. A řídící výbor distriktu zajistí
kontinuitu práce s mládeží, neboť výměny
přesahují roční funkční období guvernéra.
Čas vymezený na jednání guvernérské
rady rychle uplynul, a tak diskuze pokračovaly při chutné večeři. Novopečení dědové
Martin a Roman se vytáhli sektem. Posléze
i u baru vznikaly velmi zajímavé iniciativy.
Na PETS bude rozhodně o čem hovořit.
ROTARY GOOD NEWS 1|2020

ZNOJMO

TĚŠÍME SE ZASE ZA ROK!
V sobotu 25. ledna letošního roku se ve
Štukovém sále Louckého kláštera ve Znojmě
opět setkali členové Rotary klubu Znojmo
se svými přáteli, aby si společně užili tance.
Konal se totiž tradiční, v pořadí už 28.
rotariánský dobročinný ples.

D

íky vynikající kapele Party Leaders,
skvělému rautu Hotelové školy na
Přímětické a vstřícnosti Znovínu Znojmo,
a. s., který pro ples zdarma zapůjčil sál, jsme
se mohli bavit do pozdních nočních hodin.
Stejně jako v minulých letech ani tombola
nebyla nijak ochuzena, takže vyhrál skutečně každý. Těšili jsme se z návštěvy přátel z RC
Brno, RC Třebíč i rakouského RC Geras a německého RC Eichstatt. Díky našim tradičním
partnerům a podporovatelům jsme vybrali
nemalé prostředky na klubové projekty, všem
proto z celého srdce děkujeme. Těšíme se na
plesové setkání zase za rok. A do té doby?
Příležitostí k setkávání je přece tolik...
Text: VOJTĚCH JAROŠ,
foto: ANDREA KERELOVÁ
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Rotary
Youth Leadership
Award

RYLA 2020

WOW!
To musíš
zažít!

21. ročník prožitkového
rozvojového programu
pro zájemce od 18 do 30 let
22.– 26. 4. 2020, Kopřivnice
Téma: Život bez masky
Jak na to:
– vyplň přihlášku (na webu)
– napiš esej v rozsahu A4 na téma
Život bez masky – jak to vidím já
Uzávěrka přihlášek: 25. 3. 2020
Počet míst: 16

Středa

15.00–18.00
18.00
19.00
20.00
		

Příjezd účastníků – registrace, ubytování, Kopřivnice
Večeře
Vanaivan, Kopřivnice – Zahájení 21. ročníku RYLA: Život bez masky – B. Mačáková
Seznámení a tvorba týmů, vytvoření dohody – Stanislava Podžorná
Zadání týmových projektů

Čtvrtek

23. 4.

7.30
8.30
10.00
12.00
13.00
		
14.30
17.00
18.00
19.00

Snídaně
Úvod do leadershipu – Zdeněk Michálek, zakladatel RYLA D-2240, past guvernér
Kdo jsem já a kdo jsou ti druzí – týmové role, týmová synergie – B. Mačáková
Oběd
Setkání s guvernérem Rotary D-2240 MUDr. Iljou Chocholoušem – historie Rotary,
poslání, 4 otázky, projekty
Víra v sebe, víra v tým – aktivity v lanovém centru – instruktoři Adam a Dana
Sdílení: Jak jsem překonal/a svoje bloky, strachy, co mi pomohlo – Honza a Radka
Večeře
Beseda: host – KOVY / Karel Kovář: Strach, smysl a motivace

Pátek

7.30
8.30
9.30
		
12.00
13.00
18.00
19.00
21.00

Snídaně
Práce v týmech na projektech
„Vybuduj nejdřív sebe, až potom velký podnik“ – Fenomén Baťa – Gabriela Končitíková,
Nadace Tomáše Bati
Oběd
Za krásami regionu – Muzeum Tatry Kopřivnice, výlet do Štramberka – Trúba
Večeře
Promítej i ty – film na aktuální téma a beseda nad esejemi účastníků na téma Život bez masky
Čas pro sebe

Sobota

25. 4.

7.30
8.30
9.00
11.00
12.00
13.00
		
17:00
19.00
20.00

Snídaně
Týmové aktivity
Etika v životě i podnikání, Pavel Motyčka – spolutvůrce projektu Etika ve školách
Čas pro sebe – Kdo jsem – budování osobní značky – vize, hodnoty, cíl existence
Oběd			
Labyrint světa a ráj srdce – inscenační zážitková hra z Lipnické školy – Michal Podžorný
a jeho tým spolupracovníků
Zastavení – sdílení dojmů z prožitkové hry, sebereflexe
Večeře
Beseda – Příběhy účastníků RYLA o setkání s Rotary, o službě druhým, o dobrovolnictví

Neděle

7.30
8.00
9.00
12.00–14.00
		

Snídaně
Práce v týmech (dopracování prezentací)
Prezentace – představení projektů, zhodnocení práce týmů
Volba tématu pro RYLA 2021 + ohlédnutí, zpětná vazba, předání certifikátů úspěšným
absolventům RYLA programu, společné foto, závěr, oběd, odjezd

22. 4.

24. 4.

26. 4.

Hodnotný program včetně ubytování a stravy je plně dotován z rozpočtu Rotary Distriktu 2240
a příspěvků vysílajících Rotary klubů D 2240 a sponzorů.   

zprávy
K LUBOVÉ

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

NITRA

Prispeli sme
hendikepovaným
deťom
Rotary klub v Nitre dlhodobo podporuje
Spojenú školu internátnu v Nitre
zriadenú pre vzdelávanie zdravotne
ťažko postihnutých detí.

V

roku 2019 sa podarilo vyriešiť pro
blém presúvania vozíčkárov medzi
poschodiami. Budova školy má dve po
schodia a učiteľky museli deti nosiť na
rukách medzi poschodiami. Efektívnou
pomocou, ktorý tento problém vyriešil,
bolo zakúpenie schodolezu, ktorý umož
ňuje na zariadenie naložiť dieťa na vo
zíku a prostredníctvom ovládania ho
postupne vyniesť a zniesť po schodoch.
Zariadenie je bezpečné a jednoduché
na obsluhu, navyše neboli potrebné
žiadne stavebné úpravy.
Pred Vianocami bol schodolez inšta
lovaný a vyskúšaný. Riaditeľka Spojenej
školy ocenila iniciatívu, nezištnú po
moc členov RC Nitra a prínos zariade
nia pre uľahčenie života a bezpečnosť
presunu hendikepovaných klientov
zariadenia.
Text: DANIEL HETÉNYI

5 300 EUR

Celkový náklad na schodolez bol
5 300 EUR. Rotary klub Nitra zverejnil
verejnú výzvu na zbierku, kde mnohí
z našich priateľov a prispievateľov
Spojenej školy prispeli priamo alebo
podielom z daní. Vyzbieralo sa celkovo
4 800 EUR. Zvyšok financií doplnili
individuálni darcovia z RC Nitra.
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ŽILINA

Lepšie podmienky
pre dlhodobo
chorých pacientov
Rotary klub Žilina International zorgani
zoval v novembri už tradičné divadelné
predstavenie, teraz vo prospech Liečebne
dlhodobo chorých pacientov v Fakultnej
nemocnici s poliklinikou Žilina.

K A R LOV Y VA RY

100 let od narození nejstarší
karlovarské rotariánky
Rok po skončení I. světové války se 11. 11.
1919 v Hospozíně narodila čestná členka
karlovarského Rotary klubu paní Anna
Fidlerová, nositelka nejvyššího klubového
vyznamenání, Plakety Vladislava
Jáchymovského, za celoživotní publikační
a novinářskou práci.

P

racovala do posledních chvil svého
dlouhého života. Její poslední článek
popularizující klubový projekt: „Zachraň
me čmeláky, oni pak zachrání nás“ otiskl
Karlovarský deník několik dnů před její
smrtí 14. 3. 2016.
Její pohnuté životní osudy jsme si připo
mněli při odhalení pomníčku prezidentem
klubu a primátorkou města paní Andreou
Pfeffer Ferklovou za účasti rodiny, Spolku
přátel Karlových Varů, divadla Dagmar, ži
dovské obce a mnoha přátel a pamětníků.
Pomníček byl symbolicky umístěn do sadu
pojmenovaném po zastřelené ruské novi
nářce Anně Stěpanovně Politkovské. Odha
lili jsme pomníček novinářce, která celý
32

život bojovala za svobodu slova. Novinářce,
které zakázali po dobu dvaceti let publiko
vat. Netroufám si porovnat, co je horší, zda
za svobodu slova násilně ztratit život, či
mlčet a být ponižován.
V závěru vzpomínkového shromáždění
zástupce Rotary klubu Ivan Thýn vyzval, aby
sady i do budoucna sloužily k uctění památ
ky těch, kteří se o svobodné vyjadřování ná
zorů zasloužili, a za místní rotariány slíbil,
že v příštím roce zde bude odhalena pamět
ní deska na počest a vzpomínku na zavraž
děného slovenského novináře Jána Kuciaka.
Text: VÁCLAV LUPÍNEK

Rád bych přizval naše kolegy a kamarády ze
Slovenské republiky ke spolupráci na
našem záměru a o kontakt na mailové
adrese: thyn@seznam.cz
Bližší údaje o životě a názorech Anny
Fidlerové naleznete v jejím rozhovoru pro
Post Bellum na stránkách
www.pametnaroda.cz/story/
fidlerova-anna-1919-3048

P

red samotným predstavením odo
vzdal prezident klubu Antonín
Pospíšil symbolický šek primárovi od
delenia MUDr. Ladislavovi Valicovi a ve
dúcej sestre PhDr. Gabriele Horvátovej,
ktorej patrí vďaka za spoluprácu pri
výbere vhodného typu kresla. Divadel
nú hru Skaza Titaniku si prišlo pozrieť
viac ako 300 hostí. Autor hry John Fiske
napísal vtipnú paródiu pre dvoch her
cov, ktorí sa zamýšľajú nad tým, ako by
si skazu Titaniku zahrali. Milan Lasica
ju upravil a vznikla hra plná humoru
a sebairónie. Vynikajúce herecké výko
ny Svätopluka Malachovského a Micha
la Kubovčíka nadchli hostí a celý večer
sa niesol vo výbornej atmosfére.
Text a foto: DUŠAN DVORÁK

1 800 EUR

Za darovanú sumu klub obstaral pre
oddelenie dve modulárne kreslá
Gavota, ktoré uľahčia pobyt dlhodobo
chorých pacientov v nemocnici.
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Zvěřinové večeře
Rotary klubu Brno
V pondělí 18. 11. 2019 se uskutečnila
v hotelu Maximus Resort zvěřinová večeře
Rotary klubu Brno, v pořadí již osmnáctá.

J

ako každý rok to byla hlavní fundraisin
gová akce, která klubu zajišťuje finanční
prostředky pro sociální projekty. Stejně jako
v loňském roce se zúčastnilo téměř 170 hos
tů a čistý výnos byl opět vyšší než půl milio
nu korun. Významným přínosem je vždy
dražba, která tentokrát přinesla téměř sto
tisíc korun, a ještě vyšší částku přinesl pro
dej voucherů do místního wellness, darova
ných pro tuto akci společností Infinit. V loň
ském roce jsme k výtěžku přidali již dříve
shromážděných 400 000 Kč, a tak výše na

večera je seznámení hostů, převážně nero
tariánů, jak s činností Rotary ve světovém
měřítku, tak se sociálními projekty RC Brno.
Díky sponzorování nákladů večeře členy RC
Brno se veškeré vybrané prostředky dosta
nou do jednotlivých projektů v plné výši,
což přispěvatelé vysoce hodnotí. Stále se
držíme i loveckých prvků, a to ve formě uká
zek mysliveckých signálů, které jsou vý
znamnou součástí českých mysliveckých
tradic. Příprava zvěřiny je na velmi vysoké
úrovni díky personálu kuchyně hotelu Ma

Počty hostů i výnosy se
postupně zvyšují a za celou
dobu konání zvěřinových
večeří již bylo shromážděno
4,8 milionu korun.

TŘEBÍČ

šich sociálních projektů dosáhla v roce 2019
částky více než 900 000 Kč. Opakovaně tak
podporujeme Hospic v Rajhradě u Brna,
Společnost pro ranou péči, nově Ligu vozíč
kářů, mikulovské Billiculum, které pečuje
o autisty, výcvik slepeckého psa, speciální
školení jeskynních záchranářů a řadu dal
ších projektů. Přispíváme také na Handi
camp v Březejci, jehož organizaci plně pře
vzal Rotaract Brno. Video z tohoto letního
tábora bylo na akci promítnuto s velkým
ohlasem. Slavnostního večera se zúčastnil
také PDG Zdeněk Michálek s chotí a zástup
ci klubů RC Weinviertel Marchfeld z Ra
kouska, RC Brno City, RC Nitra, RC Jindři
chův Hradec, dámy z Inner Wheel Clubu
Morava a také aktivně zapojení členové
Rotaract klubu Brno. Důležitým atributem
ROTARY GOOD NEWS 1|2020

ximus Resort. Spolupráce s oddělením mar
ketingu a dalšími specialisty je perfektní
také díky vlastníkovi hotelu a členovi naše
ho klubu, Radoslavovi Kobzovi.
Text: ALEXANDER TURKOVIČ, PDG

900 000 Kč

Celková výše našich příspěvků za rok
2019 použitých na klubem
podporované projekty.

Benefiční večer
Benefiční večer klubu každoročně zahajuje
kulturní akce v předvánoční Třebíči. První
prosincový týden i letos přinesl velmi
vydařený večer, na který pozvání přijala
stovka hostů ze spřátelených klubů ze
Znojma, Břeclavi a z Brna i příznivců Rotary.

N

a programu bylo vystoupení Revival
Simon & Garfunkel s interprety Ada
mem Kubátem a Pavlem Křivákem. Skvělý
koncert trval hodinu a diváci umělce od
měnili zaslouženým potleskem. Následo
vala dražba, kterou tentokrát ve svižněj
ším tempu vedl Mirek Barák. Pečivo
dodaly dámy z Inner Wheel Clubu Morava,
který byl spolupořadatelem vydařené akce.
Členkami výlučně dámského klubu jsou

partnerky rotariánů z Třebíče a z Brna.
Sekt a zákusky pilně podávali výměnní
studenti.
Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, foto: JAROSLAV ŠMARDA

50 000 Kč

Čistý výnos večera bude věnován
Rehabilitačnímu dennímu stacionáři
na vybavení relaxační místnosti.
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ŽILINA

Vianočný punč
pre Žilina MUN 2020
Medzi pravidelné aktivity Rotary klubu
Žilina International patrí predaj
vianočného punču na Mariánskom
námestí v Žiline.

U

LNÁŘE

Lnáře pro rybáře podruhé
I v letošním roce se uskutečnil druhý ročník
rybářské soutěže spojené s dobrým jídlem,
ubytováním na zámku a letos i hudebním
překvapením.

D

ruhý zářijový víkend se sešli rotariáni
z několika pražských klubů s rodina
mi na zámku ve Lnářích, kde si užili páteč
ní grilování v parku, ochutnávku vín, a pře
devším přátelskou atmosféru, kterou na
fotografiích zachytila členka RC Praha Ma
rie Kurovská. Díky účasti více než dvaceti
dětí zahájil sobotu zvukovou zkouškou

40 000 Kč

Posledním úkolem mladých účastníků
bylo hlasovat pro jeden ze tří projektů pro
děti z denního stacionáře Paprsek v Praze
na Proseku. Hlasovalo se pro cestování,
muzikoterapii a vizuálně ovládaný
počítač, který nakonec hlasování vyhrál
a na nějž se podařilo díky talentu dětí
a dražbě vybrat 40 000 Kč.
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nový Rotary Junior orchestr pod vedením
přítele Stanislava Chudoby a jeho vnuka
Marka. Poté se všichni odebrali na břeh
Metelského rybníka a tři hodiny soutěžili
o nejzajímavější rybí i listnaté úlovky. Od
poledne děti v zámeckém parku plnily so
utěžní úkoly, které vyvrcholily hudebním
představením a testem dirigentských
schopností. Rotary Junior orchestr díky
svému talentu vybral neskutečných 3 500
Kč a my doufáme, že to nebylo jejich po
slední vystoupení. Slavnostní večeři uvedl
Jaromír Hlídek fanfárou na lesní roh a za
čala hostina, která již tradičně zahrnovala
vyhlášeného kapra na dva způsoby. Mezi
jednotlivými chody proběhlo vyhlášení ví
tězů rybářské a dětské soutěže, proběhla
charitativní dražba, která kromě zajíma
vých vín obsahovala letos například ručně
šité pomůcky pro děti nebo český kaviár,
který je k sehnání pouze ve velmi omeze
ném množství.
Text a foto: ŠTĚPÁN MALÝ

ž deviaty ročník medzinárodného
modelového zasadnutia OSN sa
uskutoční 22.–24. apríla 2020 v Žiline.
Žilina Model United Nations Conferen
ce vytvára priestor pre študentov zdo
konaliť sa v cudzích jazykoch, komuni
kovať s inými kultúrami a prezentovať
návrhy riešení pre aktuálne medziná
rodné témy. Podujatie je organizované
v spolupráci s United Nations Informa
tion Service a jedná sa o stredoškolskú
simuláciu zasadnutia Organizácie spo
jených národov. Očakáva sa účasť viac
ako 150 študentov z 13 krajín, ktorí zaži
jú za tri dni oficiálne aj neformálne ak
cie, veľké plenárne zasadnutia, ako aj
rokovania v menších výboroch. Konfe
rencia je zameraná na aktuálne témy
medzinárodných vzťahov a vzdeláva
účastníkov v diplomatických a komuni
kačných zručnostiach.
Text a foto: DUŠAN DVORÁK

4 500 EUR

Tento rok sme podporili medzinárodný
projekt ZAMUN žiakov Bilingválneho
gymnázia Tomáša Ružičku v Žiline.
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Výstava víťazky 1. ročníka
štipendia Rotary klubu
Bratislava
Prvého októbra 2019 sa v galérii Nedbalka
konala vernisáž grafík víťazky 1. ročníka
štipendia Rotary klubu Bratislava pre študenta grafiky na VŠVU Bratislava.
ROBERT HROMEC

POPRAD

Defibrilátor pre Dom Červeného kríža
Deň pred Štedrým dňom 2019 sa členovia
Rotary klubu Poprad, skautky 78. zboru
a členovia Rotexu stretli s riaditeľkou
Slovenského Červeného kríža, Ing. Denisou
Kučkovskou, aby jej odovzdali výťažok
z našej vianočnej verejnej zbierky.

P

ríspevkami našich priaznivcov, priate
ľov, obyvateľov a návštevníkov Popra
du sme vyzbierali rekordných 1 824,45 EUR.
Pani riaditeľka v príhovore prítomným
úprimne poďakovala a uviedla, že tieto pro

striedky budú použité na nákup defibrilá
tora pre Dom Červeného kríža v Spišskej
Sobote, ktorý im veľmi chýba. Túto milú
príležitosť využili skautky na odovzdanie
betlehémskeho svetla.
Text: VLADIMÍR GRÜNVALDSKÝ

PÍSEK

Koncert pro potřebné
Písecký Rotary klub tradičně spolu se ZUŠ
Písek připravil charitativní koncert, jehož
výtěžek bude předán potřebným. Jako první
částku 20 000 korun předala prezidentka
klubu Marta Frišmanová Pavlu Pecháčkovi
z Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky.
MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ

1 824,45 EUR

Príspevok na nákup defibrilátora pre
Dom Červeného kríža.

20 000 Kč
Prostředky domov použije na kulturní
a sportovní vyžití klientů.

ŽILINA

B R AT I S L AVA

Čokoládou proti obrne

Charitatívny vianočný večierok
Dňa 16. decembra 2019 usporiadal Rotary
klub Bratislava úspešný charitatívny
vianočný večierok s bohatým programom.

H

udobné vystúpenie žiakov ZUŠ Exná
rova v Bratislave, udelenie najvyššieho
ocenenia Rotary klubu Bratislava – Rota
riánskeho zvonu, ktoré obdržal zakladajúci
člen Ján Korecký, ako aj dražba troch diel
víťazky 1. ročníka štipendia Rotary klubu
Bratislava, študentky 3. ročníka na katedre
grafiky VŠVU, Lenky Štefankovej. Časť vý
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ťažku dražby bola rozdelená v prospech
Lenky Štefankovej ako podpora pre jej ka
riéru – 410 EUR a zvyšná časť, spoločne
s individuálnymi príspevkami, bola určená
na podporu výzvy Rotary Prešov-Šariš na
pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných
potrieb postihnutých obyvateľov pri tragé
dii v Prešove, kde došlo k hrozivej explózii
plynovodu a mnohočetnej strate na ľud
ských životoch a ohromnej materiálnej
škode – a to vo výške 1 270 EUR.

Vyzbierané prostriedky budú použité na
eradikáciu detskej obrny, výstavbu turistických prístreškov v Malej Fatre, letný
Rotary tábor Stružielka a pre útulok Dobrý
pastier. V stánku zabezpečovali službu
členovia RC Žilina a ich rodinní príslušníci.
Skvelou ľudovou hudbou podporila akciu
aj umelkyňa Vlasta Mudríková.
JURAJ SABAKA

7 843 EUR
Výsledok desaťdňového podávania
punču a čokolády na vianočných
trhoch v Žiline.

Text a foto: ROBERT HROMEC
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MARTIN

Deň vďakyvzdania
v Martine
Štvrtý štvrtok v novembri je pre všetkých
Američanov výnimočný. Oslavujú najväčší
rodinný sviatok, Deň vďakyvzdania. Aby
svoj výnimočný deň mohli prežiť dôstojne
aj výmenní študenti, o to sa už šesť rokov
starajú rotariáni Ivan Lamoš a Pavel Szépe.

P

red šiestimi rokmi sme v RC Martin
hosťovali dve šikovná dievčatá z USA –
Madelyn a Lilian. Prišli s ponukou, že pre
nás napečú tradičné americké koláčiky
a ukážu nám, ako doma prežívajú Deň vďa
kyvzdania. A tak sa zrodila tradícia...
O udržiavanie tradície sa už šesť rokov
nepretržite stará hlavný organizátor Ivan
Lamoš. Priestory svojej reštaurácie a pro
fesionálnej kuchyne poskytuje Pavel Szépe
a na prípravu jedál dozerá členka Rotaractu
Veronika Joklová. Tento rok sme zvolili ko
mornejšiu variantu oslavy, no aj tak sa nás
zišlo vyše osemdesiat. Okrem členov klubu
a ich partneriek prišli hostiteľské rodiny,
učitelia zo škôl, ktoré študenti navštevujú

a aj členovia novovznikajúceho Rotaract
klubu. Veľmi nás potešila účasť nášho gu
vernéra Ilju Chocholouša a zaujímavou sa
stala aj účasť mladých amerických vojakov,
slúžiacich v misii NATO v Martine, ktorí
ako dobrovoľníci pomáhali pri realizácii
klubových projektov.
Na začiatku oslavy sme sa oboznámili
s pôvodom tohto sviatku a potom už štu
denti a hostia z USA mohli poďakovať a po
spomínať na to, čo v poslednom roku pre
žili, ale aj vysloviť svoje priania pre rok
nasledujúci. Ďakujeme vám, Ivan, Pavel
a Veronika, za krásny večer.

krátce

Text: RENÉ GURÁŇ, foto: PETER ONDEČKO

B R AT I S L AVA

Charitatívna aukcia
Súčasný prezident Rotary klubu Bratislava Robert Hromec podporil svojim obrazom dražbu magazínu Forbes. Jeho obraz
Continuo XIX sa vydražil za skvelých
15 000 EUR, ktoré boli použité na charitu
(OZ Deťom s rakovinou, programu Buddy
a OZ Lige za duševné zdravie)

PÍSEK

Pomáháme
matkám s dětmi
ve Veselíčku

ROBERT HROMEC

Farní charita Veselíčko – Domov sv. Alžběty
pro matku a dítě nabízí pomocnou ruku
všem matkám v těžké životní situaci.

V

podvečer 18. prosince 2019 jsme spolu
s Tomášem Hlaváčkem a jeho dcerou
Evou navštívili Domov sv. Alžběty farní cha
rity ve Veselíčku. Kolektiv pracovníků do
mova pod vedením paní Sádlové se momen
tálně stará o 21 dětí různého věku a osm
matek. Paní ředitelka všem poděkovala za
přízeň, náš klub vyzdvihla na prvním místě.
Nákup auta jim velice usnadnil život. Krátce
promluvil i místní pan farář, mladý, srdečný
pán, který poděkoval za více než záslužnou
36
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práci kolektivu zaměstnanců domova sv.
Alžběty. Celý večer se vydařil a pomoc mat
kám a jejich dětem byla jedním z nejvíce
potřebných dárků pod stromeček.
Text: MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ

65 325 Kč

Celková suma, kterou jsme
předali na základě projektu
Nadace Rotary.

Benefičný koncert
Rotary klubu Bratislava
V stredu 27. novembra 2019 bol Rotary
Club Bratislava spoluorganizátorom benefičného koncertu v zámku v Kittsee, Rakúsko. Koncertu sa zúčastnil aj nemecký
veľvyslanec Joachim Bleicker a starosta
Kittsee Hannes Hornek, ktorý je sám členom Rotary klubu. Na koncerte sa vyzbierali finančné prostriedky na podporu projektov Rotary klubu Bratislava.
ROBERT HROMEC
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NAŠE KLUBY

Zábava
je dôležitá
Rotary klub Jefferson City Evening,
Missouri
CHARTER: 2002
PÔVODNÉ ČLENSTVO: 24
ČLENSTVO: 26

Priekopnícka
odvaha:
Projekt hlavnému mestu Missouri predložil
Daniel Morgan Boone, syn amerického
hraničiara. Rotary klub Jefferson City
Evening udržuje túto priekopnícku srdečnú
povahu kombinovanú so silným zmyslom
pre službu. Malý rozpis služieb nie je
prekážkou pre klub, ktorý si vyslúžil
obrovský vplyv v Dištrikte 6080, kde štyria
jeho členovia slúžia vo vedúcich pozíciách
dištriktu.
V roku 2011 bol záhradnícky inštruktor Nick
Rackers navrhnutý prezidentom akadémie,
v ktorej učil, do skupiny GSE (Group Study
Exchange) smerujúcej do Austrálie. Jeho
rotariánski hostitelia dokázali, že zábava
a podnikanie sa môžu spolu znášať. „Radi
si robia zábavu,“ hovorí Rackers, spomínajúc
„prefíkanú“ zbierku momentov, v ktorej boli
on a ďalší návštevníci ledva imúnni z jem
ného zosmiešňovania. „Nemôžem to pome
novať týranie – nebolo to nikdy mienené
energicky, lebo sa všetci majú radi navzájom.
Brnkali do mňa, akoby som bol jeden z ich
kolektívu. Priam sa chceš k nim nasťahovať.
Chceš sa zabávať s týmito ľuďmi.“
Tieto skúsenosti ho presvedčili, že môže
mať aj takúto zábavu, keď sa stane rotariá
nom. Navštívil kluby v Jefferson City a usa
dil sa vo večernom klube. „On si ho vybral,
pretože zapadol do ich nadšenia. Ja som
urobil to isté,“ hovorí Joan Kramer, past
-prezident, ktorý od svojho vstupu do Ro
tary v roku 1977 slúžil tiež ako prezident RC
ROTARY GOOD NEWS 1|2020

Jefferson City Breakfast. Kramer opustil však
tento klub pre svoju nevyhovujúcu pracov
nú dobu. Ako prídavok k výhodným večer
ným termínom jeho nový klub ponúkol aj
iné pozitíva.
Klubu pomáhajú nové flexibilné pravidlá
okolo stretávania a dochádzky. „Nemusíte
tlačiť na ľudí, aby boli na klube každý týž
deň. Akonáhle pochopia, že sú tu rozličné
cesty, ako môžu byť zapojení v klubovej
činnosti, tak máte lepšiu šancu ich udrža
nia,“ poznamenáva Kramer. A tiež klubové
miesta dobre hodnotené rodinami povzbu
dzujú členov priviesť deti na stretnutia
a klubové udalosti.

Členovia klubu sa zúčastňujú
v Domove pre humanitu v projekte
sadenia stromov

Inovácie
klubu:
Generujúca štedrosť, entuziazmus
a orientačné zhromaždenia odhaľujú
záujemcom veľkorysosť rotariánskej
práce. Členovia veria, že neformálne,
bezstarostné stretnutia majú viesť
k zvýšenej angažovanosti. Nízke poplatky
a nefixované stravné náklady znamenajú,
že viacej peňazí môže byť orientovaných
smerom k projektom a do Nadácie Rotary:
klub trvalo figuruje medzi top darcami
v štáte Missouri do Nadácie Rotary.
Vlastný klub je tiež úspešný a na vzostupe.
„Odkedy som vstúpil do klubu, neustále
máme členov, ktorí sú predsedovia niečoho
v dištrikte,“ hovorí Racker. „Náš klub je
takto tesnejšie spojený so svetom Rotary.“
Poznamenáva, že dvaja členovia boli admi
nistratívni riaditelia RYLA stretnutí z troch
dištriktov a on bol RYLA poradca 4 roky.
Členovia klubu sú tiež dobre známi ako
veľkí priaznivci Nadácie Rotary. V roku
2010/11 mal klub 100% členstvo v Paul Har

ris Fellow a štyria členovia patria do Paul
Harris Society. Klub má limitovaný popla
tok 160 USD ročne. Turnaj Uno v marci pri
niesol okolo 1 000 USD a týždenná tombola
pomáha tiež zvyšovať príjem. Menšia
štruktúra výdavkov je plus, hovorí Joseph
Meystrik, prezident-elect, ale dobré časy sú
veci kolísavé. Členovia organizujú príleži
tostné mítingy aj na takých miestach, ako
je letecké centrum k návšteve simulátora
lietania a v lokálnom vojenskom historic
kom múzeu.
Text: BRAD WEBBER,
preklad: IVAN BELAN, PDG

Hľadáte viacej nápadov, ako sa môže
váš klub zlepšiť? Navštívte
rotary.org/flexibility
Podeľte sa vašimi nápadmi
s nami cez e-mail
club.innovations@rotary.org
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Supplement
ENGLIS H D- 2240

GLOSSARY

The Reliable
Partner

OLOMOUC

Governors’ Council
The Governors‘ Council of District 2240 has held a traditional
meeting, this time in the Olomouc hotel Flora. Addressing the
meeting, DGE Gabriel Vjeszt came up with several news: the
annual theme is the motto Rotary Opens opportunities. The emblem
corresponds with the motto – three open doors with the Rotary wheel.

T

he most interesting novelties include
looser rules for the existence of clubs.
Besides traditional and satellite clubs and e-clubs, corporate clubs which bring together
employees of one firm can be established.
Professional clubs can be founded without
respecting the principle of professional
classification. The idea of the establishment
of passport clubs (clubs of Rotarians who
travel a lot) – members of which meet their
attenance commitment by visiting clubs abroad - seems rather exotic. Another novelty
38

is in the offing – namely putting Rotaract
clubs on the same level as Rotary clubs.
The governors largely engaged in discussions about the proposal to re-establish the
District Board of Directors. This is one of the
consequences of the amended Czech VAT
law, and it also reflects decision of the district as a legal entity to pass responsibility
for students exchange to newly established
registered institute.

We remembered the day of January 27,
1947 when the founder of the Rotary mo
vement, Paul Harris, passed away. He
initiated a tradition of an exclusive global
organization. The beginnings of a com
munity of friends of attorney Harris were
anecdotal, almost “Clochemerlian” – their
first community activity was building pu
blic toilets. Rotary has now, in a far more
complicated time, matured to become
a reliable partner of many towns and ci
ties where help often takes an essential
shape, and projects are very sophistica
ted. For example, let’s recall protected
workshops, support for children’s homes,
or assistance in the care for socially weak
citizens, for autistic children, and dozens
of other projects in our Czechoslovak dis
trict. A common goal pursued by the
effort of friends has always been impor
tant. For more than 115 years, this appro
ach has proved viable with friendship
playing a major role. Friendship as the
essence of Rotary takes on many shapes.
It reflects times, and so social media be
come ever more significant, and many
things tend to take place in a virtual
world. Of course I cannot have a glass of
wine or beer with friends over the inter
net (despite Dry February) and so I am
happy to attend the club meetings whe
re, in the spirit of the legacy of Paul Har
ris, we come up with ideas where to apply
our "service above self", and where we
can enjoy a drink in a pleasant
atmosphere.

ILJA CHOCHOLOUŠ
Text a Photo: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

District 2240 Governor for 2019–20
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ŽILINA

Better
Conditions
for Long-term
Patients
In November, Rotary Club Žilina
International organized a traditional
theater performance whose proceeds
to the tune of 1800 EURO were used to
support the sanatorium for long-term
patients at the University Hospital
with Policlinics in Žilina.

B

efore the start of the performance
President of the club Antonín Pospíšil
handed over to the chief of the sanatorium,
Ladislav Valica, and headnurse Gabriela

Horvátová a symbolic cheque. For that sum,
the club provided the sanatorium with two
modular Gavota chairs which will make the
stay of long-term patients in the hospital
easier, and improve conditions for medical
care. The idea to address the club with this
request came from Ms. Horvátová whom
we praise for cooperation in the selection
of an appropiate type of the chair.

Text and Photo: DUŠAN DVORÁK

K A R LOV Y VA RY

ZNOJMO

Charity Ball
RC Znojmo members met with
their friends at the Stucco Hall
of Loucky Monastery in Znojmo
on Saturday, 25 January, 2019.
The venue was the traditional,
28th Rotary Charity Ball.

T
100th Birth
Anniversary
of the Oldest
Karlovy Vary
Rotarian
The honorary member of the RC
Karlovy Vary, Ms. Anna Fiderová,
was born in Hopozín on November 11,
1919, just a year after the end of the
World War I.

S

he was the laureate of the highest club
distinction, the Vladislav Jáchymovský
Plaque, for her lifelong publication and journalistic work. She worked until the very last
moments of her long life. We paid tribute to
ROTARY GOOD NEWS 1|2020

her eventful life at a ceremony during which
the President of the Club and the Mayor,
Andrea Pfeffer Ferklová unveiled a small monument which was symbolically placed in
a park named after the assassinated Russian
journalist Anna Stepanovich Politkovska.
We unveiled a small monument to a journalist who waged a lifelong fight for freedom
of expression.
Text: VÁCLAV LUPÍNEK

hanks to the excellent Party Leaders
Band, delicious buffet diner served
by the Přímětická Hotel School, and the
welcoming attitude of Znovín Znojmo,
Ltd., we could enjoy a pleasant evening
until late hours. Like in the past years
the raffle was generous and each and
every one was a winner. We were pleased to have our friends from RC Brno,
RC Třebíč, and the Austrian RC Geras
adn German RC Eichstatt. Thanks to our
traditional partners we collected good
money to fund our club’s projects. Our
whole hearted thanks go to all donors,
and we look forward to next year’s ball
dance get together.

Text: VOJTĚCH JAROŠ,
Photo: ANDREA KERELOVÁ
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CANADA

The Niagara
Falls Are
the Most
Beautiful
from the
Canadian
Side
TEREZIE TŘEŠTÍKOVÁ
RC PRAHA

I

had a chance to fully savor the life in Canada. Olivia then came to my place to actively learn about the Czech Republic. I was lucky
to see the most amazing places in Canada,
such as the Bell’s House and Phone Museum,
the Cambridge Butterfly Conservatory, and
we sailed the Grand River in canoes. We saw
many waterfalls including the most beautiful
and biggest of all – the Niagara Falls. I was
even able to visit the biggest amusement
park in Canada – Canada’s Wonderland. The

time in Toronto was, after the Niagara Falls,
the greatest experience for me. We visited
a huge aquarium and the CN Tower. I felt
like in a different city in each quarter of Toronto; each culture brought its own home
there. China Town with everything on sale,
Kensington Market – the paradise for hipsters, Cabbage Town – sedentary, with perfect
front gardens, and Business Town with huge
skyscrapers, people in shirts, all the time
rushing places.

MEXICO

INBOUNDS

Inbounds
Christmas Bratislava
and Vienna 2019
From December 6 to 8, 2019 Slovak
inbounds participated in the
Christmas meeting in Bratislava
and Vienna.

T
The Summer
2019 Was an
Unforgetable
Mexican
Dream!
BLANKA KOYŠOVÁ
RC BRATISLAVA

I

travelled to Tijuana (Mexican State Baja,
California) – quite a dirrefent world, a different culture, a different environment. We
made a trip to the nearby city of Ensenada,
the cliffs La Bufadora, a one-day trip to San
Diego, California. You need a pasport and visa
if you are a foreigner, Mexicans, only those
from the upper class, have special cards. Then
we visited Disneyland – a small child’s dream
come true…We spent the last day relaxing
at Puerto Penasco. I have never experienced
such a heat and humidity before. I live in
40

Bratislava, and Rodrigo was enchanted when
he came on an exchange visit to my city. We
walked in the city center and visited my favorite places. He liked Slovakia and its culture.
We went to see the iconic Slovak folklore
festival in Orava. He was pleasantly surprised by Slovak cuisine, only complaining of
insufficiently hot flavor, and so we had to
add red pepper to every dish. We could not
leave out the icon of Slovakia and so we also
visited the High Tatras. And last but not least
we made a trip to hundred-towered Prague.

he meeting started by a brief tour
of Bratislava Castle and the visit
of Christmas fairs in Bratislava. The
program continued with writing tests in
the Slovak language, and then some inbounds presented their talents in a short
talentshow. On Saturday we travelled to
Vienna where we enjoyed a tour of the
city guided superbly by Tereza Grünvaldska. In Bratislava and in Vienna alike we
could enjoy the Christmas fair spirit.
The last stop was Schonbrun Palace.
The DVVM vice-chairman for Slovakia,
Ondrej Kollar and the member of the
Presidium of Slovak Rotex Nika Tallova, deserve the praise for an excellent
organization of the event.

Text: NATÁLIA ČIŽMÁROVÁ,
foto: LÝDIA CHROBÁKOVÁ
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INBOUNDS

Christmas Prague
At the weekend of 6-8 December,
Rotarians and the Rotex organized
the second meeting for foreign
exchange students who are
spending this school year in the
Czech Republic under the program
Rotary Youth Exchange.

T

HISTORY

Bridge between the East and the West
A significant Rotary personality was
Jan Masaryk, diplomat and politician,
son of the first Czechoslovak
president.

H

e participated in the establlishmnt of RC
Praha (1925), and as the Czechoslovak
ambassador to Great Britain he cultivated
contacts with local clubs. In 1945 he represented our country in debates on founding
the United Nations Organization. He and
the other forty Rotarians took part in key
negotiations. At that time he commented on
ROTARY GOOD NEWS 1|2020

that event in the monthly The Rotarian. The
magazine later published Masaryk’s report
on the post-war situation in our country. In
1947 Jan Masaryk, foreign minister at that
time, was a significant guest of the Pilsen
conference of the Czechoslovak Rotary District. His ambition and effort for our country
to become a “bridge between the East and
the West” was thwarted by his tragic death
in March 1948.

he Christmas meeting took place
traditionally in Prague. Students
had the chance to get to know Prague.
The Rotex members carefully prepared
entertaining presentations on different
places and monuments of Prague, as
well as the magic of Christmas of our
forefathers. The Christmas atmosphere was enhanced by putting tiny boats
made of nutshells with candles on sail
and cutting apples in halves. Everybody
enjoyed the event.
Text and Photo: JANA ONDRÁČKOVÁ
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DAT U M

P O Ř A D AT E L

A K T I V I TA

MÍSTO

9.–15. 2.

DVVM

Ski Week pro inboundy ČR + SR

Belianské Tatry Ždiar

29. 2.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/2 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita

13. 3.

RC Ostrava Inter. XV. benefiční ples v hotelu Imperial

20.–21. 3.

D-2240

Ostrava

PETS/DŠS

Olomouc

27. 4.–11. 5. DVVM + ROTEX

EUROTOUR pro inboundy ČR + SR

Evropa

30. 4.

RGN

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

15.–17. 5.

D-2240

DISTRIKTNÍ KONFERENCE

Luhačovice

28.–31. 5.

DVVM

OM III. pro inboundy a outboundy ČR

Křižanov

4.–7. 6.

DVVM

OM III. pro inboundy a outboundy SR

Snižany

6.–10. 6.

RI

Světový kongres Rotary International

Honolulu/USA

17. 6.–21. 6. DVVM

Rozlučkový víkend pro inboundy ČR + SR

Valtice

30. 6.

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/4 (vychází 10. 8.) všeobecná aktivita
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R O TA R Y K L U B Y / Č R /
Beroun
Brno
Brno City
Broumov (v zakl.)
České Budějovice
Český Krumlov
Cheb/Eger
Frýdek-Místek
& Kopřivnice
Hluboká n. Vltavou –
– Golf
Hradec Králové
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Karlovy Vary Spa –
–satelitní
Klatovy
Kroměříž
Liberec, Jablonec
Most
Olomouc
Olomouc City
Opava
Ostrava
Ostrava International
Ostrava City
Pardubice
Písek
Plzeň
Plzeň Beseda

R O TA R Y K L U B Y / S K /
Poděbrady
Prag Bohemia
Praga Ekumena
Prague International
Prague Platinum
Praha
Praha City
Praha – Staré Město
Poděbrady Spa –
– satelitní
Přerov
Prostějov
Rakovník – satelitní
Tábor
Telč
Třebíč
Trutnov
Uherský Brod
Valtice – Břeclav
Zlín
Znojmo
R O TA R A C T
Brno
České Budějovice –
– (v zakl.)
Hradec Králové
Most
Pardubice
Poděbrady
Praha
Zlín – (v zakl.)

Banská Bystrica
Banská Bystrica Classic
Bratislava
Bratislava Danube
Bratislava International
Dunajská Streda
Humenné
Košice
Košice – Country
Košice Classic
Levice
Liptovský Mikuláš
Malacky
Martin
Nitra
Nitra Harmony
Nové Zámky
Oponice – (v zakl.)
Piešťany
Poprad
Prešov – Šariš
Rožňava
Spišská Nová Ves

Stupava Záhorie
Trebišov
Trenčín
Trenčín Laugaricio
Zvolen
Žilina
Žilina International
R O TA R A C T
Banská Bystrica
Bratislava – (v zakl.)
Bratislava Danube
Martin – (v zakl.)
Nitra
Nové Zámky
Košice
Košice Classic

INTERACT ČESKO A SLOVENSKO
Praha
Rožňava
ROTEX
Společně pro ČR a SR
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NEJLEPŠÍ
STRÁNKY
VAŠEHO
BYDLENÍ

NECHTE SI PORADIT:
MODERNIBYT@PREDPLATNE.CZ!

+

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
ČASOPISU ZA 880 Kč

RYCHLOVARNÁ KONVICE
TEFAL LOFT ZDARMA

nové byty
2019/2020
Ideální bydlení v centru města
a přesto v přírodě

Vizualizace je ilustrační.

тel.: +420 732 136 864
www.bydlenivHostivari.cz

