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Nadace
Rotary
mění životy

Nebýt Dany,
děti by šly do ústavu
Pomáhat dětem, aby nepřišly o domov,
rodinu a bezpečí, můžete i Vy!
Jděte na www.sos-zachranari.cz

Vážené rotariánky,
vážení rotariáni,
v letošním roce vychází poslední číslo našeho distriktního časopisu. Toto období je vždycky
časem, kdy se v našich klubech připravujeme na tradiční projekty, které mají pomoci
našim sociálně slabším spoluobčanům. Bohužel stánkovému prodeji punče a charitativním koncertům pravděpodobně v mnoha případech i letos zabrání pandemie.
Máme však k dispozici i další nástroje pomoci. The Rotary Foundation – Nadace Rotary
je úžasný nástroj a zároveň zdroj prostředků pro konání dobra. Prostředky směřující
z Nadace pomáhají potřebnějším k lepším životním, zdravotním, hygienickým podmínkám.
Věnování příspěvku dokládá náš podíl a spolupatřičnost k této celosvětové organizaci.
Přejme si, abychom každoročně realizovali co nejvíce klubových, distriktních nebo globálních projektů, jejichž výnos zkvalitní život lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc v komunitách našeho působení nebo kdekoliv na světě. V rotariánském roce 2021/22 z prostředků
Nadace zrealizujeme projekty v objemu více než 26 tisíc USD. Některé naše kluby se podílely na rekonstrukci jednotky intenzivní péče rehabilitačního oddělení bejrútské nemocnice
v hodnotě 260 tisíc USD. Na pomoc tornádem postižené jižní Moravy jsme shromáždili
částku 1,7 mil. Kč. Buďme na sebe hrdí. Jsme přece slušní lidé, uplatňující etické principy
v každodenním životě v rodinách i ve společnosti.
Někdy si však kladu otázku, kam vlastně lidstvo směřuje? Hektický technologický vývoj
v oblastech informačních technologií, robotizaci, nanotechnologiích i bioinženýrství znamená v mnoha případech dekompozici tradičních hodnot, funkcí státu, školy, ale i rodiny.
Hledáme cesty k prodlužování života a cesty k nalezení štěstí. Jsme schopni svým působením tento proces ovlivňovat, zlidšťovat? Věřím, že ano, službou potřebným. Sdílené štěstí
s nimi je správnou rotariánskou cestou.
S příchodem Vánoc tu každoroční naději do budoucna nejlépe vyjádřil
ve své básni Marek Eben:
Jenže dny se krátí a mnohem dřív se stmívá.
Zanedlouho vyjde hvězda, za ní zlatá hříva
a z téhle hvězdy naděje vyplývá,
že světlo přijde i do našeho chlíva.
Vážení a milí čtenáři našeho časopisu,
přeji vám i vašim blízkým pohodové
svátky vánoční.

JAROSLAV ŠURANSKÝ
Guvernér RI distriktu 2240

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

Dopisy prezidenta RI
Preklad: IVAN BELAN, PDG

Srdečne pozdravujem,
milí nositelia zmien
v Rotary
Na vyzdvihnutie štedrosti darcov niet vhodnejšieho obdobia v roku, ako práve v mesiaci november, ktorý je
mesiacom Nadácie Rotary. Nadácia transformuje finančné dary
do projektov, ktoré menia životy. Práve vďaka Nadácii sa približujeme k nášmu cieľu vyhladiť detskú obrnu, prezentujeme
ľuďom konkrétne činy na podporu mieru a poukazujeme na
dopad našich projektov v hlavných oblastiach záujmu, na
ktoré sa zameriavame. Vezmime si niektoré nedávne projekty, ktoré sa uskutočnili vďaka podpore Nadácie Rotary:
NOVEMBER

Rotary kluby Guatemala La Reforma v Guatemale a Calgary v Alberte získali globálny grant vo výške 80 000 USD na
realizáciu komplexného plánu vyškolenia sestier a vidieckych
zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie a liečby rakoviny krčka maternice a na zriadenie udržateľného systému
odporúčaní na vyšetrenia v siedmich regiónoch Guatemaly.
Viac ako dve desiatky nemocníc v Hondurase dostali osobné ochranné prostriedky pre zdravotnícky personál vďaka
globálnemu grantu vo výške 169 347 USD, ktorý iniciovali
Rotary kluby Villa Real de Tegucigalpa v Hondurase a Waldo
Brookside-Kansas City v Missouri.
Rotary kluby v Cotonou Le Nautile v Benine a Tournai
Haut-Escaut v Belgicku získali globálny grant vo výške
39 390 USD na realizáciu poľnohospodárskeho školenia na
ekologicky zameranej permakultúrnej minifarme prislúchajúcej k centru pre deti v Sowé v Benine. Vďaka tomu sa nová
generácia farmárov stane ekonomicky sebestačná.
Vyzývam všetky Rotary kluby, aby tento mesiac upriamili
pozornosť na Nadáciu. Nadácia je tým, čo spája všetkých
rotariánov na celom svete a transformuje našu kolektívnu
zanietenosť do konkrétnych projektov, ktoré menia životy.
Navštívte stránku rotary.org/donate; po jej otvorení budete
mať príležitosť priamo podporiť práve ten program, ktorý
vás najviac nadchýna.
Ďakujem vám, že podporujete Rotary. Vy ste tí, vďaka ktorým je Rotary schopné viac robiť a viac rásť. Pokračujme
v tomto dôležitom posolstve tento mesiac, tento rok a aj
naďalej, keď budeme Službou meniť životy.
Spolu s Rashi sme cestovali 200 kilometrov na stretnutie
s pacientom z Pakistanu, ktorý podstupuje liečbu v nemocnici Mission Hospital v Durgapure. Jeho matka nám povedala: „Môj syn sa narodil v Pakistane, ale život dostal v Indii.
Ďakujem, Rotary".
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December je v Rotary mesiacom prevencie a liečby
chorôb. Pandémia dala, žiaľ, mnohým ľuďom pocítiť, akú daň
si ochorenie dokáže vybrať. Práve boj s chorobami je to, čo rotariáni na celom svete robia už desaťročia. V skutočnosti je to
jedna zo siedmich oblastí záujmu Rotary. Práca, ktorú vykonávame pri zakladaní kliník, očných nemocníc a krvných bánk,
ako aj pri budovaní infraštruktúry pre zdravotnícke zariadenia
v menej rozvinutých komunitách, smeruje k ústrednému presvedčeniu, že prístup, prevencia a vzdelávanie sú kľúčom k zastaveniu smrteľných epidémií, ktoré škodia najzraniteľnejším.
Do kontaktu s prácou v zdravotníctve som sa prvýkrát
dostal v mojom Rotary klube Kalkata-Mahanagar. Pomáhal
som zavádzať aj program nazvaný Záchrana maličkých srdiečok, vďaka ktorému bolo možné za pár rokov vykonať viac
ako 2 500 bezplatných operácií srdca u detí z Indie, Pakistanu, Bangladéša, Nepálu a Afriky. Predtým, ako program nabral medzinárodný rozmer, sa začal realizovať lokálne s cieľom vykonať iba šesť operácií v rámci našej komunity. Dnes
je naším cieľom v priebehu nasledujúcich piatich rokov
uskutočniť ďalších 20 000 operácií.
Svet sa spolieha na to, že Rotary sa podujme riešiť takéto
výzvy a bude príkladom pre ostatných. Za posledné desaťročie počas Dní zdravia rodiny, organizovaných rotariánmi po
celom svete, poskytli zdravotníci a úradníci bezplatné zdravotnícke služby 2,5 miliónom ľudí v 10 krajinách. Podobné
zdravotné tábory v Indii tiež umožňujú tisíckam ľudí v núdzi
podstupovať chirurgické zákroky. Každoročné lekárske misie
z Indie do Afriky sú vynikajúcim príkladom priamej praktickej
služby v rámci prevencie a liečby chorôb. Členovia Rotary sa
môžu zapojiť aj na miestnej úrovni; kluby v Spojených štátoch
a Mexiku napríklad financujú bezplatnú zdravotnú kliniku
v Guerrero, malom meste v Mexiku. A samozrejme, naše úsilie o vyhladenie detskej obrny predstavuje zďaleka najvýznamnejší príbeh v oblasti verejnej zdravotnej služby.
Tento mesiac sa zamyslite nad tým, ako sa váš klub môže
zamerať na prevenciu a boj proti chorobám. Nadišiel čas zaviesť výraznejší, účinnejší a odvážnejší prístup realizovaný
prostredníctvom klubových a dištriktových projektov, ktoré
môžu mať dopad na viac ľudí. Prehodnoťte, ako ste na tom
so svojimi cieľmi. Nastavte
si stratégie, ktoré dokážu
fungovať niekoľko rokov,
nie iba mesiacov.
SHEKHAR MEHTA
DECEMBER

Prezident Rotary International
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Dopisy předsedy Správní rady
Nadace Rotary
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

Znáte svoji Nadaci?
LISTOPAD Listopad je pro nás měsícem Nadace Rotary. Ale
opravdu znáte naši Nadaci? Tak především, je to skutečně naše
nadace. Nadace Rotary nepatří ani mně, ani nikomu z dalších
14 členů správní rady, ani Radě ředitelů RI, ani prezidentovi
RI. Patří každému rotariánu kdekoli na světě. Nadace je tu pro
nás všechny, abychom mohli měnit svět. Zachraňujeme matky a děti, protože s nimi soucítíme, staráme se o přístup k čisté vodě a hygienickým zařízením tam, kde je to potřeba, protože pracujeme na základě strategie opírající se o poznání
potřeb celých místních komunit. Kombinujeme podporu míru,
vzdělávání a hospodářské stability ohrožených komunit se
schopností řídit velké projekty.
Je rozumné a účinné přispět Nadaci Rotary, neboť hodnota
takového příspěvku se tím násobí. Kolik znáte jiných nadací,
které samy zjišťují, jaké projekty jsou zapotřebí, samy je pak
financují a samy je také realizují? Naše nadace je jediná taková, kterou znám. A vše přitom zvládáme za relativně velmi
nízké administrativní náklady. To je jeden z důvodů, proč nejvýznamnější platforma hodnotící účinnost nadací – Charity

Navigator, tak důsledně a dlouhodobě přiděluje Nadaci Rotary čtyři hvězdičky. Občas se mě někdo zeptá: „Kolik bych měl
Nadaci dávat?“ Odpovídám: „Přispějte každý rok tím, co si
můžete dovolit.“ Pro některé je to dar v hodnotě 100 USD, jiní
mohou poskytnout více. Nejdůležitější je, že něco dáte, protože každý velkorysý dar nám pomáhá uspokojit zvýšenou
poptávku po globálních grantech a po dalších našich programech, kterou zaznamenáváme u Rotary klubů.
V letošním roce chceme získat 50 milionů USD pro PolioPlus,
což bude v poměru 2 : 1 doplněno Nadací Billa & Melindy Gatesových – půjde tedy celkem o 150 mil. dolarů. Kdyby každý
Rotary klub přispěl jen 1500 dolary, překonali bychom tento
cíl. Máme ale i další cíle – posílení ročního fondu (Annual
Fund), navýšení nadační jistiny (Endowment Fund) a získávání nových přímých darů: Celkem bychom v tomto rotariánském roce chtěli shromáždit 410 milionů dolarů.
To se nám může podařit za předpokladu, že se k tomu postavíme celým srdcem a s odhodlanou myslí. A pamatujme:
Nejde přece o peníze, jde o to, co nám ty peníze umožní udělat.

Jen společně můžeme dosáhnout našich cílů
Prosinec je poločas rotariánského roku, kdy se
zamýšlíme nad našimi cíli, nad tím, co a proč děláme.
Začněme otázkou „co?“. I letos potřebujeme shromáždit 50 milionů USD na PolioPlus – to, po navýšení od nadace Billa
& Melindy Gatesových v poměru 2 : 1 – by mělo přinést celkově
150 milionů USD. Vytyčili jsme si jako cíl posílit celoroční fond
(Annual Fund) o 125 mil. USD. Také bychom rádi získali 95 mil.
USD pro nadační jistinu (Endowment Fund) prostřednictvím
existujících příslibů přímých darů, jakož i nových příslibů v celkové výši alespoň 40 milionů USD.
Musíme si uvědomit, že jako v případě každého velkého počinu, i my jsme součástí toho, čemu se říká TEAM: Jen společně, za účasti všech, můžeme dosáhnout více. Sotva lze ale
vytvořit vynikající tým bez skvělých lidí – v angličtině PEOPLE!
Chápajíce to jako akronym, znamená písmeno P hrdost (Pride)
naší organizace, naše úspěchy a náš potenciál. Písmeno E zastupuje naše vnímání potřeb jiných (Empathy). Písmeno O značí dvojí: obrovské příležitosti (Opportunities), které nám Rotary nabízí, a současně závazek (Obligation) získat pro to další
a zvětšovat tak naše řady. Druhé P zastupuje vytrvalost (Perseverance). Písmeno L nechť zastupuje slovo Leadership – schopPROSINEC
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nost vést ostatní, a konečně písmeno E chápejme jako Enthusiasm – nadšení a odhodlání, které je hnací silou Rotary.
Když se vracíme k našim cílům, nesmíme zapomínat ani
na otázku „proč?“. Myslím, že je třeba to blíže vysvětlit: Proč
byste nechtěli pomáhat přežít a prospívat matkám v očekávání a jejich dětem tím, že podpoříte Nadaci Rotary? A proč
byste nechtěli iniciovat programy cílené na ochranu životního prostředí? I vy jste součástí PEOPLE – lidmi tvořícími
náš TEAM. A já vás vyzývám k tomu, abyste se právě v tomto měsíci připojili poskytnutím daru Nadaci Rotary k těm
před vámi, kdo svým přispěním vytvořili silnou tradici filantropie v Rotary. Prosím, přispějte do konce tohoto prosince
Nadaci částkou, kterou shledáte odpovídající – váš dar umožní poskytovat granty Nadace v roce 2022 a v následujících
letech. Existuje řada způsobů, jak svůj příspěvek Nadaci
poskytnout za klub nebo jednotlivce – tak proč si nesestavit
dárcovský plán?

JOHN GERMN
Predseda správnej rady Nadácie Rotary
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ze světa

Projekty Rotary
ve světě
Text: BRAD WEBER
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG
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MILIONŮ KUCHAŘEK
BETTY CROCKER
PRODANÝCH
OD ROKU 1950
Spojené štáty

Kanada
Tři kluby – Rotary, Rotaract a Interact –
spolupracovaly na projektu kuchařky,
který organizoval Rotary klub Haliburton v Ontariu. Ursula Devolinová,
předsedkyně klubu New Generations,
přemýšlela o tom, co by mohli členové klubu dělat během pandemie:
„Všichni vařili během covidu-19 a mně
přišlo, že by bylo hezké mít komunitní
kuchařku.“ Interaktisté ze střední
školy Haliburton Highlands a členové
Rotaract Club of Haliburton Highlands knihu ve spirálové vazbě ilu6

strovali a navrhli; členové všech tří
klubů v ní shromáždili 84 receptů.
Prodej knihy a její reklama vynesly
přibližně 2 800 dolarů pro školu Mahatma Gandhi Sishu Siksha Sadan
poblíž indické Kalkaty, kterou Rotary
klub podporuje již asi 15 let.

Keď Judy Grossová uvidela inzerát
niekoho, kto hľadal pomoc s prácami
v záhrade, upovedomila členov jej Rotary klubu Central Ocean Toms River
v New Jersey a tí boli hneď ochotní
pomôcť. Miestna obyvateľka Coreen
Onnembo-DiLea v inzeráte uviedla, že
má problém udržiavať záhradu, z ktorej má najväčšiu radosť jej 99ročný
otec, Achille „Acky“ Onnembo, veterán pobrežnej stráže USA, ktorý sa
ako vojak Spojeneckých síl vylodil
v Normandii v roku 1944. V jedno
aprílové sobotné ráno sa dostavilo
6 rotariánov s lopatami, mulčom,
kvetmi a inými záhradnými pomôckami, aby pridali ruku k dielu. „Netušila
som, že sa mi ozve tím úžasných ľudí,
ktorí zvládli postarať sa o celú záhradu“, napísala Onnembo-DiLea
v liste klubu.
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32%
Srbsko
Rotaract klub Bělehrad Čukarica upozorňuje na zdraví mužů v atmosféře
dramatu. Již několik let klub pořádá
divadelní představení v rámci celosvětové iniciativy „Movember“ – „m“ na
začátku znamená „knír“ – to umožnilo
financovat více než 1 250 zdravotních
projektů. Hru s názvem Muži a jiné
problémy napsala a režírovala lékařka
a bývalá členka klubu Emilija Ivančajićová a s odlehčením v ní přistupuje
k vážným tématům, jako jsou sebevraždy a rakovina prostaty a varlat.
Akce měla kvůli covidu-19 přestávku,
ale představení v roce 2019 přilákalo
zhruba 300 diváků. „Ve hře hrají všichni členové klubu a speciální hosté z jiných Rotaract klubů v distriktu 2483,“
říká Kristina Zejak, současná prezidentka klubu.

NEPÁLCŮ VE VĚKU
15 LET A STARŠÍCH
JE NEGRAMOTNÝCH

1,4

MIL. NOVÝCH DIAGNÓZ
RAKOVINY PROSTATY
NA CELÉM SVĚTĚ
V ROCE 2020

Tanzánia
Pre dievčatá v rozvojovom svete môže byť absentujúca bezpečná doprava prekážkou v získaní vzdelania. Napríklad na Strednej škole Ndevelwa pri meste Tabora v Tanzánii „iba chlapci mali bežne k dispozícii bicykle“, hovorí členka Rotary
klubu Modesto Sunrise v Kalifornii Elizabeth Demichelis. „Tak sa zrodil koncept
ružových bicyklov.“ RC Modesto Sunrise s pomocou miestneho Rotary klubu
Arusha zabezpečil, aby boli bicykle dané k dispozícii dievčatám. Ich nápadná
farba totiž odrádza prípadných zlodejov od krádeže. Dievčatá, ich rodiny a riaditeľ školy podpísali zmluvy o zodpovednosti za starostlivosť o pridelené bicykle.
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Nepál
Dlouho poté, co tým odborného vzdělávání pomohl nepálským učitelům
co nejlépe využít knihovnu a počítačovou učebnu financovanou Rotary,
přináší tato iniciativa stále své ovoce.
„Informační centrum pomáhá v této
pandemické době zvládat výuku online, a to i ve venkovských oblastech
Nepálu,“ říká Rabindra Thapa, člen
Rotary klubu Kathmandu North, který
se připojil k Rotary klubu Stowe ve
Vermontu v projektu podpořeném
globálním grantem na střední škole
Shree Ram v Koshidekha. Carolyn
Holcombe Dampová, která na této
škole v minulosti působila jako dobrovolnice, získala pro výpravu týmu
koncem roku 2017 svého partnera
Larryho Heatha z klubu Stowe, svou
sestru Joan Holcombeovou a Didi
Kearsleyovou – všechny jsou pedagožky v důchodu. Vybavili zařízení
přibližně 1 500 knihami, 15 přenosnými počítači a dalším vybavením. Klub
Stowe a distrikt 7850 poskytly každý
10 000 dolarů; Rotary Foundation přidala na projekt 15 000 dolarů.
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RUŽOVÝCH BICYKLOV
DAROVANÝCH ROTARY
KLUBOM MODESTO
SUNRISE
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zo sveta

Událost pro
všechny generace
okud plánujete vypravit se do Houstonu
na Mezinárodní kongres Rotary International 2022 ve dnech 4. až 8. června, udělejte
z toho výlet pro celou rodinu! S atrakcemi,
jako je Městské akvárium, Dětské muzeum
v Houstonu a zábavní park Kemah Boardwalk
může Houston a jeho okolí nabídnout leccos
zajímavého každému členu vaší rodiny.
Zábavní park Kemah Boardwalk se nachází
v zálivu Galveston Bay, cca 40 km od centra
města. Je v něm řada restaurací a obchodů
podél nábřeží, stezek pro jízdu na koních, pro
cyklisty i pro pěší. Stačí naskočit do vláčku
s replikou parní lokomotivy z roku 1863, svézt
se na Železném orlovi, zvaném Iron Eagle,
který vás dopraví do výšky deseti poschodí,
nebo si zkusit let pobřežní střelou, zvanou
Boardwalk Bullet, což je horská dráha, kde
absolvujete dechberoucí pád z výšky 30 metrů. Výbor hostitelské organizace kongresu
naplánoval na sobotu 4. června výlet do parku
Kemah Boardwalk. Počet vstupenek je omezený, takže si je rychle na portále houstonri2022.
org/events rezervujte.
Máte v rodině fanatické obdivovatele ryb?
Městské akvárium (Downtown Aquarium) je
domovem více než 300 druhů vodních živočichů, včetně elektrického úhoře, ryby fugu
a mořských želv, umístěných v tematických
pavilonech s uspořádáním připomínajícím vrak
lodi, záliv na pobřeží Mexického zálivu nebo
lávový útes s útvary podobnými trnu rejnoka.
Dětské muzeum Houston nabízí možnosti
přímých aktivit, včetně lanové dráhy s mnoha
překážkami, stanoviště divoké zvěře provozované se souhlasem Národní federace pro
ochranu volně žijících živočichů a také s Dílnou vynálezců – Inventors’ Workshop. Jedná
se o vysoce ceněnou neziskovou organizaci,
která nabízí inovativní programy pro dětí
z celého města.
A nezapomeňte na House of Friendship
(Dům přátelství), který je součástí samotného
kongresu! Bude tam mnoho stánků a výstav,
které mohou pobavit vaše rotariánčata.

P
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Netradičný Houston
Počas návštevy Houstonu pri príležitosti Svetového kongresu
Rotary International v dňoch 4.–8. júna 2022 si určite
vyhraďte čas na objavovanie unikátov, vďaka ktorým možno
toto mesto považovať za výnimočné – dalo by sa dokonca
povedať, až za bizarné.
Text: MIYOKI WALKER, preklad: IVAN BELAN, PDG

H

ouston je označovaný za hlavné
mesto umeleckých áut sveta. Ne
tušíte čo to znamená? Navštívte
Art Car Museum, ktorého exponáty tvoria
sériovo vyrobené autá zložito prerobené
na kreatívne kúsky. Toto múzeum dáva
priestor istému typu podvratného ume
nia historicky vylúčeného z umeleckých
inštitúcií a zároveň poodkrýva priestor,
kde sa stretávajú a prelínajú rôzne osobné,
politické a kultúrne vplyvy. Návštevníci sa
tu zároveň skvelo zabavia.
Ak chcete vidieť unikátny príklad toho,
ako vízia istej osoby uzrela svetlo sveta,
navštívte Orange Show v Houston East
End. Poštový pracovník Jeff McKissack,
inšpirovaný láskou k pomarančom a do
brej výžive, vlastnoručne vytvoril areál za
hŕňajúci rôzne farebné objekty, jazierko,
javisko, múzeum, studňu prianí a obchod
so suvenírmi. Toto miesto je označované
8

za jednu z najvýznamnejších ľudovo
-umeleckých inštalácií v Spojených štá
toch. Ďalšou pozoruhodnou zvláštnosťou
Houstonu je slávny Dom pivných plecho
viek. Železničiar John Milkovisch v roku
1968 rozbehol projekt, ktorý spojil jeho
kreativitu a náklonnosť k pivu. Vyzdobil si
exteriér svojho domu sploštenými plechov
kami od piva, čím vytvoril úžasné funkčné
umelecké dielo. Odhaduje sa, že aj v dome
sa nachádza viac ako 50 tisíc plechoviek
od piva, ktoré sa premenili na závesy, ste
ny a iné interiérové doplnky. V súčasnosti
tomu hovoríme vynaliezavá recyklácia.

Viac informácií
a možnosť registrácie na
www.convention.rotary.org.
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Text: GEORGE J. PODZIMEK, DGE

ZAOSTŘENO
ANEB ZMĚNA ÚHLU POHLEDU
Před pár dny jsem
se vrátil z „narozeninového dárku“, tedy
cesty do Peru. Nebudu zde líčit všechna
mystická místa starých Inků, která
jsme viděli ani super partu, která
se na téhle cestě sešla. To, co bych
chtěl říct je, že si myslím, že by každému z nás prospělo jednou za čas
zvednout kotvu a vyrazit do zemí
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„třetího“ světa. Jsem přesvědčen, že
konfrontace naší každodenní reality
s tou, co zažívají ti nejchudší v těchto zemích, musí každému, kdo věří
v ducha Rotary, otevřít oči a rozjet
mozek na plné obrátky. Žebrající
děti, obrovské chudinské čtvrti na
okrajích metropolí a podmínky jako
před tisíci lety, to je odvrácená stránka těchto často úchvatných zemí.
Neuvěřitelná špína a chudoba ně-

jak nejdou dohromady s představou
Středoevropana o posvátném jezeru
Titicaca. A jsem si jistý, že stejné by
se dalo říct o mnoha dalších „posvátných“ místech naší planety. A zatím
u nás, na druhé straně vyhrocené
a až melodramatické prohlašování
o „hrozném stavu“ našeho distriktu,
kde se malá skupina pře o to zda-li
se něco má dělat tak či onak. Je to
propastný rozdíl realit a člověk si
musí chtě nechtě uvědomit, v jakém
luxusu žijeme a jak se máme dobře,
když máme čas zabývat se takovými
věcmi. Chudý peruánský námezdný
dělník by si asi poklepal na čelo a šel
dělat něco co mu přinese večeři na
dnešní talíř. A zítřek bude řešit zítra.
Bylo to pro mne velké otevření
očí a já za sebe se spíše budu snažit pomáhat tam, kde je to nutně
třeba. Tam kde Rotary očkuje, kde
pomáhá řešit gramotnost i zdraví
dětí a matek. Tam kde je možnost
pomoci komunitě k soběstačnosti,
aby jejich děti nemuseli na ulici žebrat. Prostě tam, kde funguje naše
Nadace Rotary a nebo tam, kam my
její pomoc můžeme přivézt. A že jsem
nyní já melodramatický? Možná, ale
v těchto oblastech opravdu dokážeme
životy měnit. Takže jestli i vy chcete
změnit úhel pohledu a možná i nastavení priorit, doporučuji při cestě
za zážitky nemít oči jen pro památky.
Třeba vám to změní úhel pohledu.
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THE
ROTARY
FOUNDATION
– NAŠE
NADACE
Představte si ústředí Rotary
International jako hlavu celé
organizace Rotary. K fungující
hlavě je však potřeba také srdce
na pravém místě. A právě tím je
pro mě The Rotary Foundation
(Nadace Rotary). Společně
fungují tak skvěle, že jsem dnes
nejen nadšenou předsedkyní
Výboru Nadace distriktu 2240,
ale hlavně hrdou rotariánkou.
Text: HANA GAMROT
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okud je pro vás Rotary společenskou
charitativní organizací, pak Nadace Rotary je jednoduše naše vlastní charita.
Charitativní organizace, kterou prověřil
čas, protože funguje již přes 100 let. Díky
velmi sofistikovanému systému zhodnocování našich darů a také díky podpoře
a vedení nás rotariánů patří s přehledem
mezi pět nejstabilnějších organizací toho druhu na světě (viz
www.charitynavigator.org).
Nadace Rotary disponuje rozpočtem převyšujícím 100 mil. USD.
My sami do Nadace přispíváme a sami spravujeme jmění i projekty, které nás činí výjimečnými. V našem distriktu do Nadace
Rotary přispívá každý z nás. A všem vám za to jménem Nadace
ze srdce děkuji.
Věděli jste, že přispíváte do Nadace Rotary i vy? Každý člen
v našem distriktu se ročně podílí částkou 45 USD. Tato částka je
zahrnuta v našem členském příspěvku a má dvě části:
10 USD přispíváme na stěžejní program očkování Polio Plus,
díky kterému se dětská obrna téměř stala minulostí. Afghánistán
a Pákistán jsou poslední dvě země, kde Nadace Rotary spolu s Nadací Bill & Melinda Gates, UNICEF, WHO a CDC intenzivně spolupracuje na vymýcení tohoto onemocnění.
35 USD pak přispíváme, ale zároveň vlastně vkládáme do tzv.
Annual Fund. Do fondu, který umožňuje zhodnocovat naše příspěvky a také nám garantuje, že polovina, tedy 17,5 USD, se za tři
roky vrátí do distriktu zpět na naše vlastní projekty – globální
a distriktní granty.
Nadace eviduje a dává nám možnost sledovat skutečně každý
vložený dolar. Čím déle se práci v Nadaci věnuji, tím více žasnu
nad tím, jak propracovaný systém to je. A jak se mé osobní příspěvky a dary zvyšují.
V distriktu máme již několik rotariánů, kteří do Nadace přispívají dokonce pravidelně nad rámec standardních 45 USD. Uvědomují si totiž, že čím více do Nadace společně přispějeme, tím více
prostředků se nám do distriktu vrátí za tři roky na naše projekty.
Jak jsem již zmínila, jde o polovinu vložených prostředků.
A to, co se k nám „nevrátí“, je naše podpora jiných rotariánů
v jiných distriktech pro jejich projekty. Tato neuvěřitelná globální
soudržnost stojí za povšimnutí a já osobně ji vnímám jako nadčasovou. Pokud vás myšlenka přispívání do Nadace Rotary zaujala
a rádi byste více informací, kontaktujte mě, jsem tady pro vás.

P
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AKTUÁLNÍ
GLOBÁLNÍ
GRANTY
REALIZOVANÉ
V NAŠEM
DISTRIKTU

GLOBÁLNÍ GRANT
RC BANSKÁ BYSTRICA

GLOBÁLNÍ
A DISTRIKTNÍ
GRANTY
Nadace nabízí širokou škálu programů. Globální
i distriktní granty většina z vás již zná. Za rok
2021/22 vykazujeme v našem distriktu 14 projektů
(tzv. distriktních grantů), na které kluby z Nadace
vyčerpaly 13 186 USD. Díky úsporám distriktu
v roce 2020–2021 se nám podařilo dokonce tuto
částku pro žadatele téměř zdvojnásobit. Moc
děkuji Rotary klubům Banská Bystrica, Brati
slava Danube, České Budějovice, Martin, Poprad,
Košice, Košice Classic, Prague International,
Praha City, Trebišov, Třebíč, Zlín, Žilina a Žilina
International za hezké a především smysluplné
projekty.
lobální granty jsou velké mezinárodní projekty
s minimálním rozpočtem 30 000 USD. Nadace Rotary významně dofinancovávala prostředky, které na
globální granty vynakládaly kluby a distrikty formou tzv. „matchingu“. O tyto granty je celosvětově ovšem takový zájem, že Nadace musela už v loňském rotariánském roce
přijmout řadu opatření, abychom nečerpali finanční prostředky
dostupné ve Světovém fondu (World Fund) příliš rychle.
V současné chvíli Nadace Rotary poskytuje 80% matching
(navýšení) k prostředkům, které na globální granty uvolní distrikt z distriktního designovaného fondu (tzv. District Designated Fund – DDF) a z distriktního DDF kumulačního fondu
(DDF rollover). V minulosti bývalo toto navýšení 100% a dalších 50 % navíc k prostředkům, které vynaložily na globální
granty kluby. Distriktní Výbor Nadace Rotary na tuto změnu
zareagoval už v loňském roce a díky našemu DDF rolloveru
dokážeme původní hodnotu navýšení částečně kompenzovat.
Podporujeme tak naše kluby při realizaci globálních grantů.

G
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Jedná se o projekt s rozpočtem
103 265 USD, jehož hlavními
partnery jsou RC Boulogne-sur-Mer (D1520) a RC Banská
Bystrica. Projekt je realizován
v Banské Bystrici, finančně se
na něm podílí kluby ze tří distriktů, z toho šest klubů ze Slovenska. Z DDF našeho distriktu
na něj bylo uvolněno 8 897 USD.
Projekt je zaměřen na nákup
lékařského vybavení a speciálního sanitního SUV vozidla pro
dětské pacienty s onkologickou
či jinou závažnou diagnózou
z horské oblasti Karpat. Jedním
z jeho hlavních cílů je také psychická podpora rodin s dětmi
v terminálním stadiu nemoci. Po
ukončení grantu přebírá záštitu
občanské sdružení Svetielko
nádeje. Implementace projektu
je v současné chvíli ukončena
a jeho oficiální uzavření očekáváme koncem roku 2021.

GLOBÁLNÍ GRANT
RC PARDUBICE
V České republice se rodí
přibližně 10 % dětí předčasně, v absolutním počtu je to
zhruba 10 000 předčasně narozených každý rok. Unikátnost
tohoto projektu „Péče o nedonošené děti a blízká spolupráce s rodiči“ spočívá v kompletní
změně vnitřního nastavení
neonatologických jednotek,
kde dojde k přeškolení veškerého zdravotnického personálu
a úpravě procesů péče o nedonošené děti.
Projekt bude realizován pod
záštitou RC Pardubice a RC
Turku-Samppalinna (D1410).
Celkový rozpočet projektu je
56 183 USD, na projekt přispěl
náš distrikt z DDF částkou 5 500

USD. Finančně se na projektu
podílejí oba Rotary kluby. Mezi
další sponzory patří město Pardubice, Pardubický kraj,
Moody’s a finské Rotary distrikty 1410, 1430 a 1385.
Výstupem projektu bude
kompletní změna chodu oddělení a přiblížení předčasně
narozených dětí jejich rodičům,
s pozitivním dopadem na další
vývoj a utváření rodinných vazeb a na zdraví dítěte. Projekt
po implementaci převezme neonatologická jednotka intenzivní
péče v pardubické nemocnici.

GLOBÁLNÍ GRANT
RC PRAGUE INTERNATIONAL
Jedná se o projekt s rozpočtem
258 843 USD, hlavními partnery
jsou RC Zgharta-Zawié (D2452)
a RC Prague International.
Projekt je realizován v Bejrútu,
finančně se na něm podílí
kluby z více než deseti distriktů, z toho tři kluby z našeho
distriktu D2240. Náš distrikt
na něj uvolnil z DDF částku
11 590 USD. Projekt je zaměřen
na nákup vybavení JIP v nemocnici Rosary Sisters.
Nemocnice Rosary Sisters
leží zhruba 300 metrů od přístavu, kde v srpnu 2020 došlo
k explozi skladu, ve kterém byl
uskladněn zabavený náklad
ledku. Výbuch poškodil nemocnici natolik, že bylo nutné
ji zcela uzavřít. Díky několika
projektům RC Zgharta-Zawié je
nemocnice v současné chvíli již
částečně opět v provozu.
Globální grant byl schválen
v červnu tohoto roku a měl by
být ukončen začátkem roku
2022. Po ukončení grantu přebere záštitu nezisková organizace Rosary Sisters’ Hospital,
která nemocnici spravuje.
ROTARY GOOD NEWS 6|2021

RC Ostrava

RC Nitra
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RC Třebíč
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RC Most

RC Brno

RC Košice Classic
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RC Košice Classic
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SEMINÁŘ
NADACE
Každoročně v listopadu probíhá
seminář Nadace. Vaše účast
na něm kvalifikuje váš klub pro
práci v Nadaci Rotary a pro spolupráci na kterémkoliv z jejích
programů. Moc se mi líbí, že
poslední dva roky organizujeme
s Danielou Vondrovou a Ivanou
Lengovou seminář společně pro
Českou i Slovenskou republiku.
„Pomohla“ k tomu také celosvětová pandemie, kvůli které jsme
změnili formát. Místo osobního
setkání se potkáváme v online
prostředí.
Semináře se v letošním roce
zúčastnili členové z 35 klubů
a poprvé jsme také přivítali
zástupce tří Rotaract klubů. Nadace Rotary je vnímá od r. 2022–
2023 jako samostatné jednotky,
kluby tedy mohou konečně

organizovat distriktní i globální
granty. Na semináři byla také
poprvé zorganizována mimořádná sbírka do Nadace, v rámci
které se vybralo přes 3 600 USD!
Ještě jednou bych tímto chtěla
velice poděkovat všem 18 rotariánům, kteří se rozhodli do
Annual Fund na semináři přispět. Doufám, že se mi podařilo
zavést novou tradici a že se nám
postupně podaří Nadaci více přiblížit vám všem. A také, že si k ní
najdeme osobnější cestu. Jen
spolu totiž dokážeme víc – pomáhat rotariánským projektům
v jiných klubech a distriktech
ve světě a také zvýšit naše distriktní prostředky na globální
granty a distriktní granty, které
jsou v Česku i Slovensku velmi
populární.

DALŠÍ
PROGRAMY
NADACE
HEARTS OF EUROPE
Jedná se relativně nový program. Jde o formu globálního grantu, který je významně spolufinancován Nadací Rotary a organizací USAID v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku,
Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kosovu, Moldavsku, Černé Hoře,
Severní Makedonii, Srbsku a na Ukrajině.
Každý dolar, který do projektu vloží náš distrikt, dofinancuje Nadace Rotary spolu s organizací USAID dalšími dvěma
dolary navíc!

PROGRAMS OF SCALE
Je to relativně nový program Nadace. Jde o zajímavou každoroční „soutěž“ o jeden velký grantový projekt plně financovaný
Nadací částkou 2 miliony USD. Do soutěže se lze zapojit pouze
s již implementovaným a dobře fungujícím projektem.

STIPENDIJNÍ PROGRAMY NADACE

VÝBOR
NADACE

Nadace nabízí stipendia na programy se zaměřením na řešení
válečných konfliktů, otázky míru a jeho prosazování v mezinárodních vztazích, a to buď ve formě magisterského nebo
certifikačního studia.

HANA GAMROT
DRFC

DISASTER RESPONSE GRANT

IVANA LENGOVÁ
DSSC,
Místopředsedkyně
pro D2240

DANIELA
VONDROVÁ
DGSC, PPSC,
PHF pro D2240

PAVLA BUBLÍKOVÁ
ŠTĚPÁN MALÝ
TOMÁŠ OSUSKÝ

KONTAKTY
HANA GAMROT /RC Prague Int./
hana@gamrot.cz, +420 608 853 339
IVANA LENGOVÁ /RC Košice Classic/
ilengova@gmail.com, +421 905 892 237
DANIELA VONDROVÁ /RC Český Krumlov/
danilav@centrum.cz, +420 721 900 746
GERRY TIPPLE /RC Prague Int./
gerry.tipple@gmail.com, +420 721 935 615
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GARRY TIPPLE
DFSC,
Scholarships

Jedná se o grant v celkové výši do 25 000 USD, o který lze požádat v případě přírodní katastrofy. Letos se nám podařilo tento
grant poprvé získat na pomoc při obnově MŠ v obci Moravská
Nová Ves, kterou v létě zasáhlo tornádo.

OCENĚNÍ NADACE A DISTRIKTU
Blíží se termín pro podávání návrhů na ocenění Paul Harris
Fellow. V souladu s platnými pravidly oceňování v rámci
distriktu 2240 je nutné podat Návrhy na PHF, stejně tak
jako na Cenu Tomáše Bati prostřednictvím příslušného
ADG, a to nejpozději do 28. 2. 2022.
Tiskopisy návrhů na ocenění včetně pravidel oceňování
jsou k dispozici na stránkách distriktu 2240 v členské sekci,
konkrétně v oddílu Vnitřní předpisy distriktu. Návrhy na PHF
sumarizuje za distriktní Výbor Nadace Daniela Vondrová
(danilav@centrum.cz), návrhy na CTB sekretář distriktu
Ladislav Gál.
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ze světa

ROZHOVOR

NOBELOVKA
Letošní Nobelovu cenu za chemii získali Němec
Benjamin List, člen RC Mülheim a. d. Ruhr-Schloß
Broich, a americký vědec skotského původu
David W. C. MacMillan. Oba vyvinuli metody
urychlování chemických reakcí. Udělali jsme
krátký rozhovor s Benjaminem Listem, který
se zabývá výzkumem v Institutu Maxe Plancka
pro výzkum uhlí v Mülheimu.
Text: FLORIAN QUANZ
Překlad: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
Foto: DAVID AUSSERHOFER for MPG, MaxPlanck-Institut für Kohlenforschung, FRANK
VINKEN for MPG

Pane Liste, jak jste se dozvěděl
o získání Nobelovy ceny za chemii?
Je to neuvěřitelný příběh. Ten den jsem
byl s manželkou na výletě v Amsterodamu
a z toho je vidět, že jsem ocenění opravdu
nečekal. Navštívili jsme tam koncert a na
druhý den ráno jsme si vybrali příjemnou
kavárnu na snídani. Těsně předtím, než
jsme mohli provést objednávku, zazvonil
mi mobilní telefon. Moje žena okamžitě řekla: To je ta výzva. Ale byl to vtip. To jsme
opravdu nečekali, i když jsme věděli, že
Nobelova cena za chemii bude vyhlášena
za tři čtvrtě hodiny. Takové vtipy slýcháte
vždy, když se o vás uvažuje jako o kandidátovi. Ne že bych se považoval za kandidáta,
16

ale v posledních letech jsem na to byl čas
od času upozorňován zvenčí. V každém
případě jsem pak na displeji mobilního
telefonu uviděl neznámé číslo a pod ním
nápis Sweden. Šokovaně jsem se podíval
na svou ženu, vyběhl z kavárny a přijal
hovor. Pak to byl vlastně ten hovor. Bylo
to neuvěřitelné. Musel jsem pak své ženě,
která stále seděla v kavárně a dívala se na
mě přes sklo, pantomimicky vysvětlit, že
mi právě řekli, že dostanu Nobelovu cenu.

Jak se v tu chvíli tvářila vaše žena?
I ona byla samozřejmě v šoku. Trochu jsem
poklekl, abych dal najevo, že jsem radostí
téměř omdlel. Na ten okamžik nikdy nezapomenu.

před oznámením, abyste se mohli připravit na to, co se stane. Ale co máte za tu tři
čtvrtě hodinu dělat? Jak se na ni můžete
připravit? Vlastně vůbec ne. Rychle jsme
zaplatili, chvíli se toulali po Amsterodamu
a pak se vrátili do hotelu.

Řekl jste hned personálu hotelu,
že jste se stal nositelem Nobelovy ceny
za chemii?
Ano, řekl jsem jim to hned. Samozřejmě byli
velmi potěšeni a naštěstí mi dali samostatný
pokoj. Seděl jsem tam a poskytoval rozhovory, nejprve se samotnou Nobelovou nadací.

Kolik hovorů jste ten den přijal?

Mohli jste se poté v klidu nasnídat?

Nepočítal jsem je. Ještě jsem nestihl odpovědět na všech 600 e-mailů. Kromě toho
jsou k dispozici zprávy SMS a WhatsApp.

Ne. Za prvé, kvalita snídaně bohužel nebyla taková, jak jsme doufali. Za druhé jsem
nemohl nic jíst, prostě to nešlo. Je od nich
hezké, že vás informují tři čtvrtě hodiny

Je prokletím, že je vaše e-mailová
adresa viditelná i na domovské stránce
Institutu Maxe Plancka?
ROTARY GOOD NEWS 6|2021

Pravděpodobně ano. Moje e-mailová adresa
je však vždy uvedena u publikací ve vědeckých časopisech. Kdo chce, může si rychle
zjistit mou e-mailovou adresu. Mým cílem
je vždy v určitém okamžiku roku zpracovat
všechny e-maily z doručené pošty. Obávám
se však, že letos se to nepodaří.

Jaké bylo přijetí v Institutu Maxe
Plancka pro výzkum uhlí?
Bylo to neuvěřitelně krásné. Byl to jeden
z nejkrásnějších okamžiků v mém životě.
Protože jsem v době oznámení nebyl v institutu, měli dost času se na můj příjezd připravit. V ústavu máme nádvoří a na každém
druhém patře jsou požární balkony, kde tehdy stáli zaměstnanci. Všichni tleskali a samozřejmě tam byli novináři a televizní kamery.
Ale toho jsem si vůbec nevšiml. Viděl jsem
jen, jak mi všichni kolegové tleskají. Pocit,
že tam stojí celý institut, raduje se a tleská,
byl nepopsatelný. Opravdu jsem cítil tu radost. Řemeslníci, kolegové z administrativy,
ROTARY GOOD NEWS 6|2021

NOSITEL
NOBELOVY CENY
ZA CHEMII
ROTARIÁN
BENJAMIN LIST
JE OCENĚN ZA
VÝVOJ METOD
URYCHLOVÁNÍ
CHEMICKÝCH
REAKCÍ

analytici, chemici z laboratoří, všichni tam
byli a pět minut tleskali. Pak nastalo krátké ticho, protože jsem odpovídal na několik
otázek novinářům, a pak následoval další
pětiminutový potlesk. Čas se v tu chvíli zdál
nekonečný. Bylo to ohromně krásné.

Podařilo se vám najít pár slov, nebo
to byla chvíle, kdy jste sám zpočátku
nevěděl, co říct?
Kupodivu to pro mě bylo snadné. Nemusel
jsem dělat složitá prohlášení, ale byla to
radostná událost.

Pozval vás už váš Rotary klub
na oslavu?
Jsme v kontaktu. Malá oslava určitě bude,
ale zatím nedokážu říct, kdy ji uspořádáme. Ale určitě to uděláme. Uvidíme, jestli
budu také přednášet. Měl jsem již dvakrát
příležitost promluvit, jednou o svém životě
výzkumníka a jednou o katalýze jako celku.
Každopádně to řádně oslavíme.
17

ze světa
STUDIE

VÁŠ NEOČKOVANÝ PŘÍTEL MÁ ZHRUBA
20KRÁT VYŠŠÍ PRAVDĚPODOBNOST,
ŽE VÁS NAKAZÍ NEMOCÍ COVID-19
S tím, jak se v Novém Jižním Walesu, Victorii a ACT zmírňují
výluky a lidé se vracejí do práce a do společnosti, se
mnozí z nás budou více stýkat s ostatními, přestože část
komunity stále není očkována.
Autoři: CHRISTOPHER BAKER – výzkumný
pracovník v oblasti statistiky biologických
bezpečnostních rizik, The University of
Melbourne, ANDREW ROBINSON – generální
ředitel Centra excelence pro analýzu rizik
biologické bezpečnosti, The University of
Melbourne,
překlad: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

noho očkovaných lidí se obává
vyhlídky na mísení s neočkovanými lidmi. Toto mísení se
může zpočátku týkat cestování
ve vlaku nebo v supermarketu. Ale také na
rodinných setkáních nebo, alespoň v Novém
Jižním Walesu, v hospodách a restauracích,
až se omezení dále zmírní, což je plánováno
na 1. prosince.

M

NĚKTEŘÍ LIDÉ SE PTAJÍ, PROČ BY SE MĚL
OČKOVANÝ ČLOVĚK ZAJÍMAT O STAV
OČKOVÁNÍ JINÉ OSOBY?
Stručně řečeno proto, že očkování snižuje
pravděpodobnost nákazy, což snižuje pravděpodobnost, že očkovaná osoba nakazí
někoho jiného. A přestože očkování poskytuje vynikající ochranu proti závažným
onemocněním, malá část očkovaných osob
stále vyžaduje péči na jednotkách intenzivní
péče. Proto mohou mít někteří očkovaní
lidé silnou preferenci mísit se především
s jinými očkovanými lidmi.

JAKÉ JE VŠAK PŘESNĚ RIZIKO
NÁKAZY COVID OD NĚKOHO, KDO NENÍ
OČKOVANÝ? JAKÉ JE RELATIVNÍ RIZIKO?
Podle nedávných zpráv viktoriánského ministerstva zdravotnictví je u neočkovaných osob
desetkrát vyšší pravděpodobnost nákazy co18

vid-19 než u osob očkovaných. Víme také, že
u očkovaných osob je menší pravděpodobnost přenosu onemocnění, i když se nakazí.
Podle Dohertyho modelování ze srpna se toto
snížení pohybuje kolem 65 %, ačkoli novější
výzkumy společnosti AstraZeneca naznačují nižší odhad. Proto pro tento myšlenkový
experiment vezmeme nižší hodnotu 50 %.
Jelikož se prevalence covidu v čase mění,
je těžké odhadnout absolutní riziko expozice. Místo toho tedy musíme uvažovat
o rizicích v relativním smyslu.
Pokud bych trávil čas s neočkovanou
osobou, pak existuje určitá pravděpodobnost, že je nakažená a nakazí mě. Pokud by
však byla očkovaná, je pravděpodobnost,
že bude nakažená, desetkrát menší a pravděpodobnost, že mě nakazí, je podle výše
uvedených čísel poloviční. Proto docházíme
k dvacetinásobnému snížení rizika, když se
stýkáme s očkovanou osobou, ve srovnání
s někým, kdo očkovaný není. Přesné číslo
závisí na řadě faktorů, včetně typu vakcíny
a doby od očkování. V Austrálii však můžeme očekávat velké snížení rizika při stýkání
se s plně očkovanými osobami. Výpočet platí bez ohledu na to, zda jste sami očkováni,
nebo ne. Ale to, že jste očkovaní, vám zajistí
desetinásobné snížení rizika, které je navíc
ke snížení rizika, které vyplývá z toho, že
lidé, s nimiž se mísíte, jsou očkovaní.
Takže stolování v restauraci, kde jsou
všichni očkovaní, a práce na pracovišti, kde
jsou všichni očkovaní, představuje pro nás
jako jednotlivce mnohem nižší riziko infekce,
ať už jsme očkovaní, nebo ne. Snížení rizika
je přibližně dvacetinásobné, ale jako jednotlivci musíme zvážit, zda je to smysluplné pro

naše vlastní podmínky a pro podmínky těch,
které navštěvujeme. K tomu přistupují další
složitosti, protože jsou k dispozici tři značky
vakcín a nárok na očkování je stále omezen
na osoby starší 12 let. I když víme, že děti
jsou méně náchylné a je méně pravděpodobné, že se u nich projeví příznaky. Jakmile se
však objeví další informace, můžeme vždy
aktualizovat naše odhady a promyslet důsledky na snížení rizika.

CO LIDÉ, KTEŘÍ NEMOHOU BÝT
OČKOVÁNI?
Někteří lidé se nemohli nechat očkovat, protože jsou buď příliš mladí, nebo mají zdravotní výjimku. Jiní lidé mají sníženou imunitu a dvě dávky jim nezajistí stejnou úroveň
ochrany jako zbytku komunity. Plošné zvýšení naší proočkovanosti pomůže ochránit
ty, kteří nejsou plně chráněni očkováním (ať
už je to z důvodu způsobilosti, zdravotních
důvodů nebo volby). Snížení rizika se dočkají i ti, kteří jsou ve vyšším riziku, pokud
se budou moci mísit především s očkovanými lidmi. A i další naše rozhodnutí mohou
přispět ke snížení rizika přenosu v případě,
že očkování není možné, například nošení
roušek, pečlivé mytí rukou apod.

POMÁHAJÍ RYCHLÉ ANTIGENNÍ TESTY?
Někteří lidé navrhují, že by se časté testování mohlo použít k potlačení šíření covidu
u těch, kteří se nechtějí nechat očkovat.
Ministr zdravotnictví Greg Hunt uvedl, že
Australané si mohou od 1. listopadu zakoupit rychlé antigenní testy, aby se mohli otestovat doma nebo před vstupem do
některých zařízení.

JAK MOC TEDY RYCHLÝ ANTIGENNÍ TEST
SNIŽUJE RIZIKO PRO OSTATNÍ?
Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme zvážit citlivost testu. Citlivost
testu je pravděpodobnost, s jakou rychlý
test poskytne pozitivní výsledek, pokud je
osoba nakažená.
ROTARY GOOD NEWS 6|2021
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Riziko při setkání
s očkovaným
a neočkovaným člověkem
ŽÁDNÁ Z OSOB
NENÍ OČKOVANÁ
VELMI VYSOKÉ RIZIKO
VZÁJEMNÉHO PŘENOSU
INFEKCE

JEDNA Z OSOB
JE OČKOVANÁ

10×
20×

MENŠÍ RIZIKO VZÁJEMNÉHO
PŘENOSU INFEKCE

MENŠÍ RIZIKO PŘENOSU
INFEKCE Z OČKOVANÉHO
NA NEOČKOVANÉHO

Je náročné získat přesný odhad. Rychlé
antigenní testy jsou však asi z 80 % citlivější
než PCR test, což jsou tradiční covidové
testy, které provádíme a které se odesílají
do laboratoře. Samotné PCR testy jsou asi
z 80 % citlivé, pokud jde o identifikaci osoby
s covidem.
Pokud byste si tedy udělali rychlý antigenní test doma, je asi 64% pravděpodobnost, že zachytí, že jste pozitivní, pokud
máte covid.
Rychlé antigenní testy tedy mohou odhalit přibližně dvě třetiny případů. Pokud se
chystáte na setkání, kde jsou všichni testováni rychlým antigenním testem negativně,
znamená to trojnásobné snížení rizika.
Získání negativního výsledku rychlého
antigenního testu před odchodem ven
může trojnásobně snížit riziko přenosu
dál. (James Ross/AAP)
Přestože rychlé testy přinášejí snížení
rizika, nenahrazují vakcíny. Při použití ve
spojení s vysokou úrovní očkování by rychlé
testy poskytly lepší ochranu pro prostředí,
kde máme obzvlášť velký zájem na zastavení šíření nákazy, jako jsou nemocnice
a zařízení pro seniory.
Z toho vyplývá, že i přes vysokou účinnost
vakcín proti covidu stále existují důvody,
proč by se očkovaná osoba měla raději
stýkat s očkovanými osobami a vyhýbat
se stýkání s neočkovanými osobami.
To platí zejména pro osoby s vyšším rizikem závažného onemocnění, ať už z důvodu
věku nebo zdravotního postižení. Jejich základní riziko bude vyšší, takže dvacetinásobné snížení rizika je významnější.

KDYŽ JSTE OBA
OČKOVANÍ

200×

MENŠÍ RIZIKO VZÁJEMNÉHO
PŘENOSU INFEKCE

PROHLÁŠENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Christopher Baker získává finanční
prostředky od australských vládních
ministerstev zdravotnictví a zahraničních
věcí a obchodu.
Andrew Robinson získává finanční
prostředky na výzkum v oblasti biologické
bezpečnosti od federálního ministerstva
zemědělství, vodního hospodářství
a životního prostředí a novozélandského
ministerstva pro primární průmysl.
PARTNEŘI
University of Melbourne poskytuje
finanční prostředky jako zakládající
partner The Conversation AU.
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HISTORIE

Rotary:
demokracie není
samozřejmost
Podle aktuálních statistik je na světě celkem 46 tisíc Rotary
klubů sdružujících více jak 1,4 milionu členů. Dnes jsou nejen
v tradičních lokalitách, ale i v místech, kde bychom je nečekali,
například v Grónsku (1) nebo na Madagaskaru (16). Naopak
existuje několik totalitních států, kde jsou aktivity Rotary
v jakékoli podobě striktně zakázané: Kuba, Libie, Sudán,
Somálsko, některé země kolem Perského zálivu a zejména
Severní Korea. Existuje ale také řada lokalit, v nichž Rotary
kluby existují, ale na růžích ustláno nemají.
Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA, foto: archiv autora

otary kluby svým demokratickým zaměřením, důrazem na
osobnostní rozvoj či na celoživotní vzdělávání, pomocí potřebným i mezinárodním charakterem pomáhají
utvářet a rozvíjet občanskou společnost všude tam, kde působí. A v tom je ten problém.
Nedemokratické režimy se snaží o pravý
opak. Vzdělávání či přístup k informacím
omezují nebo dopřávají jen těm, kteří jsou
loajální s vládnoucí elitou. Situaci handicapovaných a znevýhodněných přehlížejí nebo
zamlčují v přesvědčení, že „přežijí jen silní“.
Už i tyto dva příklady dokazují, že Rotary
je s nedemokratickými režimy velmi těžko
slučitelné a v lokalitě napadené totalitou
k jeho zániku nakonec stejně dojde.
Takovým názorným příkladem z historie
může být situace v Německu po nástupu
nacistů k moci, tedy po roce 1933. První
Rotary klub v Německu byl založen v roce
1927 v Hamburku a v následujících pěti letech bylo v Německu založeno celkem 35
Rotary klubů, které společně s jedenácti
rakouskými kluby tvořily od roku 1929 Ro-

R

20

tary distrikt 73. Rotary kluby byly terčem
pozornosti německých nacistů (NSDAP) od
samého začátku. Zpočátku to bylo období
vzájemných ústupků. Nacisté si tehdy ještě
nemohli dovolit z hlediska mezinárodních
vztahů tvrdší postup proti rotariánům. Rotariáni se v duchu tradiční podpory státu,
v němž působí, snažili o přijatelné začlenění
do nově utvářeného společenského systému
ve víře, že svoje zásady udrží.
Nacisté ve stále větší míře prosazovali pohrdání „méněcennými“ národy a rasami. Tento trend vyústil k přijetí tzv. Norimberských
zákonů, tedy zákona o říšském občanství,
zákona o ochraně německé krve a německé
cti, a nařízení, které do nejmenšího detailu
specifikovalo pojem Žid a židovský míšenec.
Mohly-li německé Rotary kluby v nějaké podobě po nástupu Hitlera k moci přežívat,
pak Norimberským zákonům už „vyhovět“
nemohly. Němečtí rotariáni svůj zápas vzdali na schůzce prezidentů a sekretářů všech
říšskoněmeckých Rotary klubů (44 klubů
s 1082 členy), která se uskutečnila 4. září 1937
v berlínském hotelu Esplanade a oznámily

1

oficiální ukončení činnosti k 15. říjnu 1937.
Následkem násilného připojení Rakouska
k německé Třetí říši, které se uskutečnilo 13.
března 1938, byla ukončena i činnost všech
jedenácti rakouských Rotary klubů. Po Mnichovské dohodě byly samozřejmě rozpuštěny kluby na území Sudet, které připadlo
Třetí říši a později i na území nově vzniklého
Slovenského státu. V ostatních částech bývalého Československa kluby přežívaly různě dlouhou dobu (nejdéle Košice a Užhorod),
v Čechách a na Moravě se některé změnily
v osvětové a kulturní spolky, ale stejně déle
než do roku 1941 nepřežily. Podobný osud
čekal Rotary kluby i v dalších zemích, do
nichž postupně pronikal nacismus.
Poválečnému vzkříšení Rotary klubů u nás
zabránil komunistický převrat v roce 1948.
Stejný osud později postihnul například
i velmi silné Rotary kluby na Kubě. Na základě této historické zkušenosti nás napadá
logicky otázka, jak budou nadále existovat
Rotary kluby působící v zemích, kde začínají demokratické principy chřadnout a na
jejich místo nastupuje diktatura, autokracie
či totalita, ať už plíživě nebo otevřeně. Jak
mohou dál existovat kluby v nám blízkém
Bělorusku či vzdálené Venezuele?
Naštěstí vývoj přináší i radostnější perspektivu. Příkladem může být Vietnam, který od konce válečného konfliktu respektoval
Rotary jako oficiální charitativní organizaci.
Nejen americké kluby, ale i kluby z Austrálie
a dalších zemí podporovaly rozvoj místního
zdravotnictví, rehabilitačních zařízení a oblast sociálních služeb. V minulém roce se
podařilo založit i první dva oficiální Rotary
kluby. Stalo se tak v Saigonu za podpory
jednoho německého a jednoho thajského
sponzorského Rotary klubu.
ROTARY GOOD NEWS 6|2021

1 Štvavý spisek nacistického autora namířený
proti rotariánům vyšel
v Německu už v roce 1932
pod názvem „Němečtí
tajemní muži!“.
2 Odstranění železné
opony otevřelo cestu do
zemí bývalého sovětského
bloku i pro Rotary.
3 K tlaku proti nedemokratickým principům ve
společnosti pomáhají také
některé studijní programy
„Mírových center Rotary“
a aktivity dobrovolnických
mírových skupin Rotary.

2

3
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Trochu rozpaků přináší vývoj v oblasti
ovlivňované Čínou. Dříve existoval jeden
Rotary klub určený cizincům dlouhodobě
žijícím v Pekingu, který nebyl místním přístupný. Pro mnohé tak bylo překvapením,
když se v roce 2019 na Světovém kongresu
RI prezentovalo třináct nově vzniklých Rotary klubů na vnitřním území Číny. Jakým
směrem se bude ubírat vývoj v Hongkongu
je vcelku zřejmé, přitom právě zde existuje
tradičně několik desítek Rotary klubů stejně
tak jako na Tchaj-wanu.
O tom, že Rotary může sehrát významnou
úlohu při prosazení nebo obnově demokratických principů v konkrétních regionech
svědčí i příklad z nedávné minulosti, který
se nás bezprostředně dotýká.
V roce 1987 rozhodlo ústředí RI o podpoře humanitárních a vzdělávacích projektů
v zemích, kde byla rotariánská činnost dříve
přerušena nebo i v těch zemích, které dosud
nebyly pro rotariánské myšlenky otevřené.
Touto podporou byla ústředím RI pověřena
Nadace Rotary a guvernéři, respektive zvláštní komise, složené ze zkušených rotariánů již
existujících distriktů, působících teritoriálně
nejblíže k vybraným zemím. Na základě analýzy místních podmínek pak byly vytvořeny
takzvané „zvláštní oblasti rozvoje“ - Special
Extension Areas zahrnující prakticky všechny
regiony tehdejšího sovětského bloku. Podporou v oblasti celého tehdejšího Československa byl pověřen distrikt 1920 – tj. západní část
Rakouska (spolkové země Oberösterreich,
Osttirol, Salzburg, Tirol, Vorarlberg).
Rozpad sovětského bloku však byl rychlejší, než se očekávalo, a tak se myšlenka na
vnější podporu operativně transformovala
na přímou účast Rotary při obnově občanské
společnosti ve střední a východní Evropě. Za
podpory rakouských rotariánů obnovuje už
v roce 1989 činnost RC Budapest, na základě
iniciativy švédských rotariánů je založen RC
ve Varšavě, připravuje se založení RC Moskva, prvního Rotary klubu v Sovětském svazu.
Od roku 1989 do roku 1997 v této oblasti
obnovilo činnost nebo nově vzniklo téměř
dvě stě Rotary klubů.
Připomeňme, že už v průběhu roku 1989
začaly také vznikat první kontakty mezi
zástupci klubů z rakouského distriktu 1920
a vhodnými adepty na rotariánské členství
v Československu. V průběhu roku 1990 se
tak k myšlenkám rotariánského společen22

4
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4 Mezi těmi, kteří podporují mírové snahy Rotary
jsou často i členové Rotaract klubů.

Index demokracie

5 Velkým překvapením
byla na Světovém kongresu RI v roce 2019 společná prezentace třinácti
Rotary klubů působících
nově ve vnitrozemní Číně.
6 Také v programu zářijového Rotary Institutu
v Praze probíhaly diskuse
o situaci v politicky nestabilních oblastech. Na
snímku Rameen Moshref
Javid, prezident RC Kabul.

DEMOKRACIE

ství přihlásili zakládající členové prvních
dvanácti klubů – Praha, Brno, České Budějovice, Bratislava, Znojmo, Plzeň, Písek,
Cheb, Tábor, Karlovy Vary, Banská Bystrica, Hradec Králové. Jejich oficiální přijetí
do svazku RI si vyžádalo různě dlouhou
dobu podle místních podmínek. Do roku
1999, kdy české a slovenské Rotary kluby
byly součástí distriktu 1920, bylo u nás založeno celkem 42 klubů. Na jejich vzniku se
podílelo 24 klubů z Rakouska, tři z Německa
a po jednom z USA, Velké Británie, Kanady
a Švýcarska. Pomocnou ruku podaly i kluby,
s nimiž čeští a slovenští rotariáni navazovali
následně partnerské svazky.
S odstupem času, po třiceti letech, můžeme sami posoudit, jak se rozvinuly aktivity
Rotary klubů, že se staly plnohodnotnými
a srovnatelnými s těmi kluby, jejichž tradice
dosahuje bez přerušení třeba i století. Můžeme uvádět nespočet příkladů, jak naše Rotary kluby naplňují svoje poslání v domácím
prostředí i v zahraničí, kolik charitativních
projektů realizovaly, kolik výměnných pobytů
mladých lidí se podařilo realizovat a jak silně
napomáhají rozvoji občanské společnosti.
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Přehled o aktuálním stavu demokracie
167 zemí světa přináší každoročně analýza,
pravidelně zajišťovaná britskou společností Economist Intelligence Unit na základě
60 ukazatelů seskupených do pěti různých
kategorií: míra politické volby a pluralismu,
občanská práva, funkčnost vlády, politická
spoluúčast a politická kultura. Státy jsou
řazeny do kategorií: úplná demokracie,
demokracie s nedostatky, hybridní režimy
a autoritářské režimy. Na nejlepších pozicích
se opakovaně umisťují skandinávské státy.
Jen pro zajímavost a uklidnění. Česká republika při zatím posledním měření v roce 2019
obhájila velmi dobrou 32. pozici v kategorii
„demokracie s nedostatky“.
Z výše uvedených příkladů je vidět, že
Rotary hledá a dokáže najít cesty, jak nakonec demokratické principy obhájit a prosadit. Ostatně problematice lidských práv
a řešení různých konfliktních momentů ve
společnosti Rotary věnuje značnou pozornost i v rámci takzvaných mírových aktivit.
Pravidelně se jim věnují hostující osobnosti
na plenárních zasedání Světových kongresů RI, patří do programů Rotary institutů

AUTORITATIVNÍ REŽIM

pořádaných několikrát do roka v různých
regionech a jsou na ně zaměřeny aktivity
mírových skupin dobrovolníků, kteří pracují
přímo v terénu.
Mírová centra Rotary (Rotary Peace Centers), která působí v sedmi regionech světa
při vybraných univerzitách, od jejich vzniku
absolvovalo ve dvouletých studijních programech už téměř 1500 mladých lidí, kteří se
stali nositeli demokratických zásad ve vládních strukturách, diplomatických službách
i mezinárodních organizacích. Jako jeden
z prvních tato studia absolvoval i student
vyslaný naším distriktem, který již několik
let úspěšně působí při misích OSN v oblasti
Latinské Ameriky.
Pro úplnost připomeňme, že u zrodu OSN
stály čtyři desítky rotariánů a že Rotary je
po celou dobu existence OSN jeho oficiálním
přidruženým členem, který v něm má i stálé zástupce s poradním hlasem. Na všech
úrovních, jak při jednáních v OSN, tak při
řešení konfliktních situací v terénu, je zřejmé, že lidská práva a demokratické principy
nejsou samozřejmostí a že o jejich prosazení
a udržení je třeba usilovat neustále.
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Text: MILAN KLAPETEK

Rotary
a totality

K

olem výročí historických
mezníků se obvykle vynoří
otázka, patřící k tématům
všední každodenní lidské filosofie: jaký je vztah
mezi tím a oním, či tímto a tamtím? Je to
otázka užitečná a správná, protože dává
podobu a směr člověkově životní aktivitě,
a to zvláště tehdy, kdy je daný posuzující
člověk s jedním členem oné srovnávané
dvojice nějak spojen. V takovém případě je
takové vyhodnocení vztahu ovšem mnohem
jednodušší, ba skoro není co řešit. Náš vztah
k fenoménu XY se rozhodující měrou odvíjí
od toho, jaký je vztah fenoménu XY k nám.
Tento vyhodnocovací program a postup se
většině populace jeví být tak samozřejmý
a logický, že sotva kdo o něčem jiném uvažuje. Používal jsem ho i já, než jsem se setkal
s programem podstatně odlišným, vedle
kterého je ten běžný asi jako hospoda IV.
cenové skupiny vedle Alcronu. Zkusím ten
program uplatnit na téma stojící v záhlaví…
Milujete-li ty, kteří vás milují, což nadto
dáváte? To dělá každý. Tak nějak to řekl jeden
potulný učitel, kterého pak ukřižovali, a to
tehdy, když Judeu spravoval Pontius Pilatus.
Řekl toho v tomto smyslu ještě více, ale to
se zatím příliš nerozšířilo, i když se k jeho
24

odkazu hlásí asi veletucet světoznámých
organizací. I ty jedou většinou podle programu „jak vy k my, tak my k vy“. Nu, a právě
podle tohoto programu vyhodnoceno není
co řešit. Obě totality Rotary zakázaly, takže
jsou zločinné, nebezpečné a zavrženíhodné.
Na takovouto úroveň myšlení bych ovšem
nemusel studovat. A také bych nesměl zaslechnout hlas onoho učitele z Galileje. Aby
člověk pochopil podstatu čehokoliv, musí se
na to podívat z více stran, nejen z té, kterou
náhodně zhlédne. Ta jiná strana je třeba to,
jak a v čem to někde a nějak bylo myšleno dobře? Vycházím zde z takové pracovní
hypotézy, že všichni to „myslí dobře“, liší
se však v tom, co je to podle nich to „dobře“ a pro jakou množinu to „dobře“ plánují
a směřují. Nakonec, i loupežník Babinský,
ten starý lotr mexický, to myslel dobře. Dobře pro něj bylo snadno a adrenalinově se
na pocestných obohatit, a tou referenční
skupinou, adresátem onoho dobra, byl on
a jeho tlupa. Dobře to s Kartágem myslel
Hannibal a dobře bylo zbavit se Říma za
humny a dobře to pro ty své myslel Attila.
Byla by to zajímavá domácí úloha pro pokročilejší posluchače Školy života, nalézt
a napsat, jak že to ta která světlá či temná
postava dějin myslela dobře. A s kým.

Domnívám se, že právě tento přístup je
pro tak vznešené hnutí, jakým je Rotary,
přiměřenější než ten, který je z oné IV. cenové skupiny (pro mladé rotariány, neznalé
starších reálií – IV. cenová skupina byla ta
nejzaplivanější zoufalá hospoda). Ptejme se
takto: Co to bylo? V čem, jak a pro koho to ti
zakladatelé oněch totalit mysleli dobře? Co
to těm lidem, kteří za tím šli, slibovalo nebo
dávalo? A když si odpovíme na tuto otázku,
pak můžeme pátrat po tom, proč jim vadilo
Rotary. Především, ona obě hnutí, označovaná hanlivou nálepku „totalita“, hlásala boj
a definovala jednu stranu či jednu skupinu
lidí jako dobrou a spasitelskou a tu druhou
jako zločinnou a nebytí hodnou. Pro jedny
byl tím hodnotným spasitelským celkem
jeden národ či rasa, pro druhé to byla určitá třída, tedy určitá část těch, účastnících
se komplexního procesu získávání životních potřeb z přírody. Jejich dobro viděli
v tom, že budou zbaveni těch jiných, jejich
konkurence, zátěže či vlivu. Obé skončilo
špatně, protože nenávist, boj a nepřátelství
nic dobrého nikdy přinést nemohou. To je
málo známý věčný zákon. Ostatně, i člověk,
který vidí dobro v tom, že budou vyhubeni
všichni příznivci takto chápané totality, si
s nimi může srdečně podat ruku. Není o nic
lepší, je to jen další typ partikularismu. I ti
to samozřejmě myslí dobře, jak okamžitě
a jedním dechem dodávám.
Hnutí Rotary, které svou myšlenkou
přátelství mezi lidmi nerespektuje žádnou
z oněch jakoukoliv totalitou namalovaných
hranic, je pochopitelně neskladným a rušivým elementem v obou. Myšlenka přátelství
a lidského bratrství mezi Němcem a Židem
je stejně rozvratná pro jednu jako myšlenka
přátelství a sounáležitosti mezi dělníkem
a kapitalistou pro tu druhou. Jenomže o tom,
že to člověk, myslící podle nového paradigmatu, nebude mít lehké, o tom ten učitel
z Galileje mluvil také a své učedníky na to
výslovně upozorňoval! Neoplácejte to však
stejnou mincí, dodával! Tou metodou onoho
učitele bylo přemáhání temnot tím, že do
nich vneseme světlo, a to z lásky k těm, kteří
v těch temnotách žijí, a dokonce i k těm,
kteří tu temnotu považují za světlo. Zlo
přemáhejte dobrem, až přímo tak to řekl.
Chtít dobro pro všechny je možná, jak
nejeden myslitel shledal, příliš abstraktní
a nesnadno uskutečnitelné, a to zejména
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tehdy, když tím dobrem budou míněny čistě
pozemské a zdanitelné statky. Pak možná
nemůže člověk dojít k ničemu jinému, než že
vydělí nějakou správnou a spravedlivou část
celku a tu obdaří oním hmotným dobrem,
zatímco tu druhou hodlá zlikvidovat buď
fyzicky, nebo jako třídu, když z ní předtím
udělá démona a ztělesněné zlo. Lidské, příliš
lidské… Ano, ze svých přirozených předpokladů člověk na nic lepšího přijít nemůže,
a nezáleží řekněme celkem vzato ani příliš
na tom, kudy ona hranice mezi těmi správnými a méněcennými půjde. To je vždy partikularismus, myšlení v zájmu nějaké pouhé
části nějakého nedělitelného celku.
To jiné řešení, které s sebou dle mého
mínění nese myšlenka hnutí Rotary, to je
univerzalistická myšlenka lidského bratrství a přejné sounáležitosti, neznajících
hranice. Svět je celý a je jeden a celek je
i pospolitost lidí, tento svět obývajících.
Jenomže, u všech všudy, celý se latinsky
řekne totus a odtud mně z toho vyplývá,
že to my jsme vlastně stoupenci totality,
celosti a plnohodnotnosti každého lidského
jedince, zatímco to, čemu se nadává totalita, to je pouhý partikularismus, preferující nějakou část před celkem! Já jsem tedy
prosím pěkně pro tu totalitu, i když chápu,
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Svět je celý a je jeden a celek je
i pospolitost lidí, tento svět obývajících.
Jenomže, u všech všudy, celý se latinsky
řekne totus a odtud mně z toho vyplývá,
že to my jsme vlastně stoupenci
totality, celosti a plnohodnotnosti
každého lidského jedince, zatímco to,
čemu se nadává totalita, to je pouhý
partikularismus, preferující nějakou
část před celkem!
že i ti partikularisté to mysleli dobře, jenže se tedy také řídili podle myšlenkového
paradigmatu té IV. cenové skupiny. Dobro
pouze pro nějakou část celku na úkor těch
jiných dopadne špatně, a to někdy skoro
nejhůř pro ty domnělé adresáty onoho dobra. A dobro také není pouze v zajištění co
největšího prostoru pro lidskou individuální
svévoli či plném břichu a měšci. I to říkal
ten potulný učitel z Galileje.

A, jak nám říkávali přednášející na NY
University v Americe, i já bych na závěr dodal tuto jejich kouzelnou formuli: Toto je,
přátelé, můj názor, ten vám předkládám, a vy
si s ním dělejte, co chcete. Nic jiného, než co
jsem napsal, ze mne nedostanete, a pokud
to o té totalitě chcete slyšet v jiných, sytých
barvách, ba přímo černobíle, pak se obraťte
na Ústav pro studium totalitních režimů.
Howgh!
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FELLOWSHIP

Opätovné
stretnutie lyžiarov
rotariánov
Od čias ostatného stretnutia ISFR (International
Skiing Fellowship of Rotarians) v Zell am See, prešli
neočakávane a neplánovane 2 roky.
Text: MILOŠ KMETY

C

ovid nám zamiešal všetky plány.
Museli sme najprv zrušiť plánované a odsúhlasené stretnutie v stredisku Roccaraso v Taliansku a presunúť
ho do Švajčiarska. Situácia však nakoniec
nedovolila stretnutie ani tam. Po intenzívnych diskusiách cez ZOOM sme nakoniec
rozhodli o odložení lyžiarskeho týždňa vo
Švajčiarsku o jeden rok a pôvodne pripravované stretnutie v Taliansku sme preložili
na rok 2023.
S pevným presvedčením, že tentokrát
sa to podarí, chcem všetkých lyžiarov nášho dištriktu informovať, že náš ISFR Week
2022 bude pod patronátom Rotary Club Bad
Scuol-Tarasp-Vulpera v Dolnom Engadine,
vo Švajčiarsku.
Program je navrhnutý s ohľadom na nádhernú prírodu a okolité lyžiarske terény
v Samnaun, Potresine a samozrejme priamo v Scuol. Neobídeme ani dobré a typické
švajčiarske jedlo a verím, že nazbierame
zaujímavú čiastku na podporu vybratého
rotariánskeho projektu organizujúceho Rotary klubu. Využite možnosť opäť stretnúť
alebo získať nových priateľov lyžiarov Rotariánov z Európy a sveta.
Švajčiarsko je známe svojou vysokou
úrovňou turizmu a kvalitnými službami.
Tiež však úrovňou cien. Preto si dovolím
osobitne upozorniť aj na osobitné podmien26

ky zabezpečené organizátorom výhradne
pre nás a našich hostí, vrátane akceptovateľného riešenia aj pre tých, ktorý uprednostnia skromnejšie ubytovanie, a tiež niečo
pre Rotaract.
Pozývame všetkých rotariánov, ktorý
majú záujem užiť si náš obľúbený šport
spolu s rotariánmi z celého sveta, prípadne
zmerať si sily v slalome, snowborde alebo
XC na lyžiach. Stretneme sa 19. marca 2022
v Scuol!

SCUOL
ŠVAJČIARSKO
19.–26. 3. 2022
Prihlásiť sa
možno on-line
na adrese:
ISFR Scuol 2022 | Engadin Scuol Zernez
alebo
priamo cez web
Rotary klubu:
bad-scuol-tarasp-vulpera.rotary2000.ch
V prípade otázok kontaktujte
prosím Miloša Kmetyho:
miloskmety@icloud.com
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VÝMENA MLÁDEŽE

ROTEX ONLY MEETING
2021
Po náročnom a dlhom období plnom nových starostí,
nepoznaného stresu a izolácie od mnohých blízkych
ľudí sa naša Rotex komunita mohla na začiatku októbra
opäť stretnúť na Rotex only mítingu v Křižanově, ktorý
bol špeciálny vďaka vzácnej návšteve z Rotaract klubov
nášho dištriktu a účasti viacerých minuloročných
reboundov, pre ktorých sa minulý rok prezenčný rebound
míting nekonal a tak sa teraz mohli oficiálne stať
súčasťou Rotexu a posilniť náš skvelý kolektív. Celkovo
sa na meetingu zúčastnilo okolo 40 rotexákov z Česka aj
zo Slovenska, čo len utužilo spoluprácu medzi rotexákmi
z oboch krajín. Nesmelo chýbať ani vedenie Rotary
výmeny mládeže a členovia Rotex výboru.
Text: NATÁLIA ČIŽMÁROVÁ, MICHAELA KULICHOVÁ
Foto: JAROMÍR BARÁK

P

o príjazde v piatok večer sa nám ako prví predstavili štyria
zástupcovia Rotaractu s prezentáciou o ich činnosti a fungovaní v rámci nášho dištriktu. My sme boli ich prítomnosťou nadšení a zapojili sme ich do všetkých nasledujúcich aktivít,
čím sa medzi nami vytvorili priateľské vzťahy. Večerný program
pokračoval Pub kvízom so zaujímavými otázkami z oblasti svetovej geografie, umenia, histórie, športu či všeobecných zaujímavostí. Nasledujúci deň nás čakal teambuilding v priestoroch Křižanovského areálu, v krásnej prírode. Na viacerých stanovištiach
museli tímy spoluprácou všetkých členov splniť športové, intelektuálne či kreatívne úlohy a tak nazbierať čo najvyšší počet bodov.
Najdlhšie sa tímy zdržali pri vytváraní videa na motív ľubovoľnej
Shakespearovej drámy, čo bolo zároveň aj vyvrcholením všetkých
aktivít. Sme naozaj veľmi radi, že sa nám v rámci mítingu podarilo prijať medzi seba nových členov, ktorí sú veľmi dôležití pre budúcnosť fungovania našej organizácie a omladenie kolektívu. Jedným z nich je aj Tomáš Foltýn, pre ktorého to bol prvý míting po
návrate z výmeny.
Opäť sa mali šancu stretnúť rotexáci, ktorí sa poznajú dlho a už
v minulosti spolu zažili mnohé akcie, či už Rotex only, ale hlavne
mítingy a výlety pre inboundov a outboundov, ktorí nám už druhý
rok nesmierne chýbajú.
28
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z domova
ROTEX ONLY MEETING
POHĽADOM ÚČASTNÍKOV
otex meeting v Křižanově byl skvělý.
Nezáleží na tom, jestli jste byli na výměně
v roce 2001 nebo 2019, všichni jsme si prošli
něčím, co je a vždy bylo pro naše vrstevníky
těžko představitelné, a proto si tak dobře rozumíme. Byl to víkend, kde bezmála všichni zahodili starosti za hlavu a společně si užili čas plný
srandy, sportovních emocí a fajn zážitků. Na
výměně jsem byl v Buffalu, na západě státu New
York v roce 2019/20 a tak, jak se mezi námi říká,
nebyl to jeden rok našeho života, nýbrž jeden
život v jednom roce. Přes všechny zážitky, jako
Niagarské vodopády, snowboarding, Toronto,
kanadský Algonquin Park, titul nejlepšího tanečníka Homecoming... si z výměny odnáším mnoho
důležitějších věcí. Povědomí o tom, že všude na
světě existují dobří lidé, anebo že cizí člověk
je přítel, kterého si jen ještě neměl možnost
poznat. RYE byla spousty let mým velkým snem
a já jsem vděčný, že jsem si ho splnil.

R

TOMÁŠ FOLTÝN, RC OSTRAVA
USA 2019/2020

sem moc ráda, že se letos mohl konat
všemi oblíbený podzimní meeting v Křižanově. V letošním roce byl o to speciálnější,
že jsme se všichni sešli po dlouhé době a měli
jsme tu čest mezi námi Rotexáky přivítat nejen
nové členy, ale také přátele z Rotaractu. I když
od mé výměny v Austrálii již pár let uběhlo, jsem
vděčná za Rotex, výjimečný kolektiv lidí, kteří si
prošli něčím nezvyklým, a to nás spojuje. Život
bez přátel z Rotexu si už nedokážu představit.
Mimo kamarádů, jsem v Rotexu a Rotary našla
pouto, které spojuje moje dva životy, tedy ten
v České republice a ten v Austrálii, který jsem
z těžkým srdcem opouštěla v létě roku 2018.

J

MICHAELA KULICHOVÁ, RC TRUTNOV
AUSTRÁLIA 2017/2018

ôsobenie v Rotexe pre mňa znamená
naozaj veľa, som nesmierne rada za
možnosť zažívať spolu kopec srandy a byť
súčasťou komunity zdieľajúcej spoločnú
skúsenosť z minulosti, ktorá nás všetkých
osobnostne posunula vpred a my máme chuť
predávať naše skúsenosti ďalej. Dúfame, že
sa čoskoro dočkáme obnovenia fungovania
výmeny mládeže, veľmi sa tešíme na nových
outboundov a inboundov, ktorí nám pomáhajú

P
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si stále pripomínať výmenu aj po rokoch od jej
konca a my zase pomáhame im s prípravou či
samotným prežívaním výmeny a vytvárajú sa
medzi nami špeciálne putá.
NATÁLIA ČIŽMÁROVÁ, RC KOŠICE
BOLÍVIA 2018/2019

e čtyřčlenném složení jsme se vydali na
Rotex only meeting 2021 – víkendovou
akci s cílem seznámit se s mladými rotexáky
a předat jim myšlenky zajímavých aktivit Rotaract klubů, do kterých by se mohli zapojit. Právě
tyto dospívající osoby patří do cílové skupiny,
kde je největší potenciál pro zapojení se do členství v Rotaract klubech nebo dokonce k založení
klubů vlastních. Spousta z nich právě začíná
studovat vysokou školu v novém městě nebo
dokončuje studium školy střední. Většina měst
v našem distriktu, ať už větších studentských či
menších, však stále Rotaract kluby nemá. Tento
potenciál jsme jako rovněž poměrně čerstvě
vzniklý klub vycítili a rozhodli se toto poselství šířit dál. Zúčastněné jsme seznámili nejen
s obecnými náležitostmi týkajícími se Rotaract
klubu, ale také s případnými úskalími a výhodami vzniku klubu a kam se v případě potřeby
či zájmu mohou obrátit. Mimo představení iniciativy Rotaractu jsme rovněž využili možnosti
seznámit se s velmi mladou a perspektivní
generací lidí, kteří díky dlouhodobému pobytu
v zahraničí v rámci výměnných pobytů získali
určitou „mentální“ výhodu nad svými vrstevníky,
kteří tuto zkušenost nemají. Velmi nás inspirovalo setkání s lidmi, u kterých je vidět progresivní
a inspirativní smýšlení, které získali právě díky
této životní výzvě. Měli jsme příležitost pozorovat, kam je jejich životní cesty posunuly a co
nového jim do života přinesly. Velmi jsme se pro
tuto iniciativu nadchli a vřele ji budeme doporučovat středoškolákům v našem okolí. Jedná se
totiž o zkušenost, která nabízí velké množství
příležitostí a je jednoduše nezapomenutelná.
Víkend se stal velmi inspirativním pro ty z nás,
co již studium v zahraničí sami zažili, i pro ty,
kteří tuto příležitost zatím neměli. Vraceli jsme
se domů plni nových nápadů na propojení Rotaract klubů a Rotex komunity v našem distriktu.
Děkujeme za možnost připojení se k této události a těšíme se na další shledání.

V

KAROLÍNA NOVÁKOVÁ, ROTARACT KLUB ZLÍN
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z domova

RAC

Distriktní
konference
Roract klubů
Zástupci českých a slovenských
Rotaract klubů se po dlouhé době,
kdy konferenci nebylo možné
uspořádat v jiné než online podobě,
opět fyzicky sešli na distriktní
konferenci Rotaract klubů,
a to ve dnech 5.–7. listopadu.
Text: TOMÁŠ TVRZNÍK

V

zhledem k tomu, že pandemická
situace je i nadále nepředvídatelná
a cesta do severočeského Mostu je
z některých koutů Slovenska opravdu daleká, dorazili do Mostu pouze zástupci českých Rotaract klubů a slovenští rotarakťáci
se připojili online.
I díky moderním technologiím se tak
mohla v sobotu sejít dvacítka rotarakťáků,
která po úvodním slovu (též pronesenému
v online podobě) z úst distriktního guvernéra Jaroslava Šuranského věnovala nejvíce
času prezentacím aktivit jednotlivých klubů.
Probrána byla i řada dalších témat, včetně
třeba zkušeností z mentoring programu či
prezentace Rotexu. Vedle dlouhodobě kvalitní práce mosteckého klubu je pak nutné
upozornit zejména na rozvoj (a stále kvalitnější práci) Rotaract klubů v Banské Bystrici,
Martině a Zlíně. Formální část sobotního
programu pak zakončila velmi inspirující
přednáška Jakuba Horvátha, odborníka na
prezentaci a reklamu na sociálních sítích.
A protože činnost Rotaract klubů není jen
o formálních částech programu a o činnosti
30

jednotlivých klubů, ale i o přátelství, které
se buduje společně stráveným časem, čeští
rotarakťáci si zpestřili sobotní večer společnou večeří obohacenou o karaoke a nedělní dopoledne výletem na zámek Jezeří
a procházkou po krásných částech města
Most (hrad Hněvín, jezero Most a legendární
filmová restaurace Severka).
ROTARY GOOD NEWS 6|2021
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Více fotografií z akcí najdete
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

ZVOLEN

Spomienkový deň
obetí holokaustu
Dňa 9. septembra 2021 sme si uctili
obete holokaustu a rasového násilia.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnila
celoslovenská spomienková tryzna
pod názvom „Nezabudnutí susedia“.
istória podujatia siaha do roku
1998. Po rekonštrukcii Židovského cintorína vo Zvolene začali manželia
Klementovci spolu so ŽNO Banská Bystrica a priateľmi organizovať pietne
stretnutia. Tento rok sa organizátori
spoločne s Rotary International Slovensko rozhodli rozšíriť toto podujatie do
ďalších slovenských miest a obcí.
V spolupráci s miestnymi organizátormi pripravili spomienkovú tryznu súbežne vo viac ako 60 mestách a obciach. V rovnakom čase zazneli sirény,
rozozvučali sa kostolné zvony a po minúte ticha zazneli mená zavraždených
Židov a Židoviek aj ich záchrancov. Súčasťou podujatí bolo aj čítanie listov
generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, profesora Pavla Traubnera, preživšieho útrapy prenasledovania a ukrývania sa. Rabín Kapustin
prečítal Kadiš. Pamätným dňom obetí
holokaustu a rasového násilia sme si
pripomenuli smutné 80. výročie prijatia
tzv. Židovského kódexu na území klérofašistického slovenského štátu. Pri príprave prvej celoslovenskej tryzny organizátori spolupracovali so Slovenským
národným múzeom židovskej kultúry,
Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
organizáciou Post bellum, Židovskou
náboženskou obcou Košice, Izraelskou
obchodnou komorou na Slovensku, Rotary klubmi a mnohými ďalšími.

H

Text: JOZEF KLEMENT
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HRADEC KRÁLOVÉ

V katedrále zněly
písně velikánů pro
nadané studenty
Hradec Králové, 27. 9. 2021 – Pomáháme
měnit životy – říká motto mezinárodní
klubové organizace Rotary. V neděli 26. září
jsme byli svědky naplnění tohoto motta
v praxi. V 17.00 hodin se začali ke Katedrále
svatého Ducha v Hradci Králové scházet
první hosté. Koncert, pořádaný právě
Rotary klubem Hradec Králové, byl
charitativní akcí, jejíž výtěžek byl předán
Nadačnímu fondu MUDr. Stanislava Nováka
pro nadané studenty.
ozhodli jsme se podpořit Nadační
fond, založený před cca dvaceti lety
naším přítelem a distriktním guvernérem
2001/2002, MUDr. Stanislavem Novákem.
Všechny nás spojuje myšlenka vyjádřená
mottem „Service Above Self“ (Služba na
prvním místě), kdy rotariáni dobrovolně
věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch
druhých. Na základě etických principů
a hodnot naplňují své ušlechtilé poslání –
dělat svět lepším. Náš přítel Stanislav Novák se tímto mottem řídil celý svůj život,
a jelikož tento rok uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás náš přítel a kamarád navždy opustil, rozhodli jsme se tento koncert na jeho
počest zorganizovat,“ vysvětluje Ing. Otakar Divíšek z Rotary klubu Hradec Králové,
hlavního iniciátora akce.
Návštěvníci charitativního koncertu si
vyslechli v krásném prostředí Katedrály sv.
Ducha díla Antonína Dvořáka, Bedřicha
Smetany a jiných známých velikánů v podání přední české mezzosopranistky Andrey Kalivodové a českého chlapeckého
sboru BONI PUERI. Andrea Kalivodová
působí jako sólistka Národního divadla
Praha, kde ztvárňuje významné role operního repertoáru včetně světoznámé Car-

„R
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men. Chlapecký sbor BONI PUERI patří
k nejvýznamnějším evropským hudebním
tělesům.
Cílem charitativního koncertu bylo získat
finanční prostředky pro Nadační fond MUDr.
Stanislava Nováka pro nadané studenty, kteří mají nadání v některém z oborů (hudebním, výtvarném, vědeckém aj.), avšak finanční situace jejich rodiny by jim rozvoj
talentu nemohla umožnit. Z tohoto fondu
byla již podpořena řada dětí či studentů (klavírista Matyáš Novák, podpora projektu Formule od studentů Gymnázia J. K. Tyla, podpora projektu vydání Učebnice matematiky
pro studenty od studentů Gymnázia J. K.
Tyla, podpora účasti nadaných studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia HK
na vědecké mezinárodní konferenci ICYS
(kde se opakovaně podařilo i přes velkou mezinárodní konkurenci studentů z celého světa obdržet 1. a 2. místa) a spousta podobných
projektů v širokém okolí Hradce Králové).
Na podporu se tímto charitativním koncertem podařilo vybrat částku v souhrnné
výši 187 000 Kč. Tento obnos byl formou šeku
předán v samém závěru večera předsedovi
Nadačního fondu Ing. Romanu Šimkovi.
„Koncert byl pro všechny nezapomenutel-

ným zážitkem. Jsme velice vděční všem
sponzorům za projevenou podporu naší činnosti a moc si toho vážíme. Náš zakladatel
a rotarián Stanislav Novák vždy věřil, že právě děti jsou naše budoucnost. Pokud mají
výjimečné nadání, jsme povinni jim dát možnost jejich schopnosti rozvinout,“ uvádí Roman Šimek. „Rád bych poděkoval Rotary
Clubu Hradec Králové a všem dalším organizátorům koncertu za jejich práci, díky níž se
pro Nadační fond podařilo získat tuto krásnou částku,“ dodává pan Šimek závěrem.
Za účasti Andrey Kalivodové a sbormistra
BONI PUERI Pavla Horáka proběhlo po koncertu představení knihy o zakladateli Nadačního fondu, MUDr. Stanislavu Novákovi.
Patrony knihy se stali manželka Stanislava
Nováka, paní Růžena Šlemínová-Nováková
a členové Rotary clubu Hradec Králové Ing.
Petr Novotný, Ing. Otakar Divíšek, Doc.
MUDr. Karel Karpaš a Ing. David Kafka.
Text: ROMAN ŠIMEK

187 000 Kč

Na podporu se charitativním koncertem
podařilo vybrat částku v souhrnné výši 187 tis. Kč.
Obnos byl formou šeku předán v samém závěru
večera předsedovi Nadačního fondu
Ing. Romanu Šimkovi.
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PODĚBRADY

Dědeček guvernér
Pro Jana Machálka z RC Poděbrady Spa,
satelitního klubu RC Praha City, bylo
nečekaným překvapením, když ho
kontaktoval Ondřej Schulz, zastupitel
z nedalekých Peček. Bylo to na základě
krátkých příspěvků o historii Rotary, které
Jan Machálek uveřejňuje na klubovém
Facebooku.
ak se ukázalo, Ondřej Schulz je vnukem Josefa Schulze, který měl kdysi
v Pečkách prosperující firmu na výrobu zemědělských strojů. V roce 1925 se mimo to
stal zakládajícím členem prvního Rotary
klubu v Československu, RC Praha. V následujících dvou letech aktivně přispěl k založení i dalších deseti klubů včetně poděbradského. Tyto kluby v roce 1927 utvořily
československý Rotary distrikt 66 a Josefa
Schulze zvolily i jeho prvním guvernérem.
A aby toho nebylo málo, v období 1928/1929
se stal i jedním z ředitelů nejužšího vedení
Rotary International v Chicagu. A protože
v rodině Schulzových jsou všechny generace
zvyklé přivádět potomky na svět až v pozdějším věku, měli jsme při jednom z říjnových
setkání poděbradského klubu možnost setkat se s jeho vnukem Ondřejem, teprve se-

J

dmačtyřicetiletým. Z domova přivezl několik
alb s fotografiemi a velké rotariánské kolo na
podstavci, které jeho dědeček dostal jako
dárek od RC Plzeň. Měl o čem vyprávět. Začal pěkně zeširoka až u generace svého pradědečka, který byl s několika společníky
významným podnikatelem v Kuklenách
a jeho bratr uznávaný právník. Přes dědečka
továrníka, jemuž po roce 1948 komunisté
továrnu znárodnili, se dostal i ke svému otci
Radovanovi. Tomu bylo pro změnu souzeno
celý život pracovat jako montér vodohospodářských zařízení. Nakonec dospěl až ke
svému osudu, osudu občana s nevalným
kádrovým profilem a problematického restituenta.

Text a foto: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

PRAHA

Brunch
na bobové dráze
Naši zářijovou akci Brunch na bobech, která
se konala na bobové dráze na pražském
Proseku, lze jedním slovem popsat jako
vydařenou. A to velmi!
obrá nálada, sportovní duch i adrenalin z často divoké jízdy byly všudypřítomné, ať už jste oslavili sotva první rok,
deset let či sedmdesát. Zasloužené medaile, které se závěrem rozdaly, nebyly jediným oceněním. Dalším jsou zážitky z přátelského setkání. A také radost z výtěžku,
který se díky všem zúčastněným podařil
vybrat. Ten pomůže Logopedické škole Don
Bosco se zase o krůček více přiblížit k realizaci výstavby tolik potřebných prostor. Za
klub děkuje především letošní prezidentka
Kateřina Ullmannová a iniciátor akce Jozef

D
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Horal. Díky vám všem, že jste náš záměr
přišli podpořit, a díky také provozovatelům
Bobové dráhy na Proseku za možnost akci
uspořádat. Tak zase příště?
Text: KATEŘINA DUŠKOVÁ
Foto: KATEŘINA ULLMANNOVÁ

BANSKÁ BYSTRICA

Rotary deň
v Banskej Bystrici
Dištriktový výbor pre styk
s verejnosťou sa už dlhší čas snaží
zorganizovať v mestách sídiel Rotary
klubov celodištriktový propagačný
Rotary deň na zvýšenie povedomia
o Rotary a jeho aktivít.
eďže v tomto výbore pôsobí aj
člen RC Banská Bystrica, Igor
Patráš, PP, zorganizoval náš klub
v jeho réžii a pod záštitou primátora
Jána Noska podujatie pod názvom Rotary deň v Banskej Bystrici. Program
zahájil štart cyklotúry s prezidentom
RC Dominikom Belkom po okolí Banskej Bystrice, popoludní na Námestí
SNP prebiehal 3 hodinový maratón
vystúpení folklórnych súborov, v Záhrade – Centrum nezávislej kultúry,
n. o., prebiehalo športové súťaženie na
prekážkovej dráhe. Vo foyer historickej
radnice bola inštalovaná výstava 110.
výročie narodenia majstra Jána Cikkera a výstavka Rotary klub Banská Bystrica. Rušný deň ukončil Radničný
Rotary koncert študentov a pedagógov
Konzervatória Jána Levoslava Bellu.
Na podporu školy odovzdal prezident
RC Banská Bystrica Dominik Belko
riaditeľovi konzervatória Radoslavovi
Solárikovi voucher v hodnote 500 eur.
Výborný ohlas na rotariánske
programy prezentované v jednom
dni pozitívne rezonoval dlhú dobu.
Vidíme jeho opodstatnenie a potrebu
opakovať ho aj v budúcich rokoch
a aj v ďalších rotariánskych mestách.

K

Text: IVAN BELAN, PDG
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ŽILINA A MARTIN

Spoločne na Polom
Tradične dobré priateľské vzťahy potvrdili
rotariáni zo Žiliny a Martina spoločným
výstupom na vrchol Polomu, kde vybrali
vhodné miesto pre realizáciu ďalšieho
rotariánskeho projektu.
krásnu októbrovú nedeľu vystúpilo na
V vrchol peši, alebo vyšliapalo na bicy
kloch, vyše tridsať rotariánov a ich partneriek z obidvoch klubov. Po príjemnom výstupe, priamo na vrchole predniesol odbornú
prednášku žilinský rotarián Andrej Dráb.
Prítomných oboznámil s geologickou históriou tohto vrchu, so súčasným spôsobom
ťažby vápenca v priľahlom lome, ako aj s revitalizáciou vyťaženého priestoru. Vysvetlil

PRAHA

Prohlídka
Arcibiskupského
paláce
etošní podzim umožnil trávit společné chvíle a uskutečnit plánované aktivity. Po bobovém brunchi další úspěšnou
akcí, díky které můžeme opět přispět Logopedické škole Don Bosco, byla prohlídka
Arcibiskupského paláce s dechberoucím
výkladem vedoucího arcibiskupské
knihovny Richarda Jozífa. Sluší se poděkovat všem, kteří si společně s námi nenechali ujít tuto historickou procházku a mohli
tak i pomoci ke kulturnějšímu prostředí
pro děti s vadami sluchu a řeči.

L

Text: KATEŘINA DUŠKOVÁ
Foto: KATEŘINA ULLMANNOVÁ
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spôsob spracovania vápenca a výroby vápenných a dolomitových produktov. Pre
všetkých účastníkov pripravili partnerky
žilinských rotariánov vynikajúci guláš.
Miesto výletu a prednášky nevybrali organizátori náhodne. Práve na tomto mieste sa
rozhodli zrealizovať ďalší rotariánsky projekt. Vybrali vhodné miesto na vybudovanie
dreveného prístrešku, ktorý bude slúžiť pre
oddych turistov prechádzajúcich týmto
miestom peši alebo na horských bicykloch.
Prístrešok sa zaradí medzi viaceré turistické
stavby, ktoré už v minulosti vybudovali martinskí a žilinskí rotariáni v priestore Malej
a Veľkej Fatry. Môže sa stať ďalším cieľom
príjemného rodinného výletu pre turistov
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
Text: RENÉ GURÁŇ
Foto: IVAN LAMOŠ

MOST

Pomoc Stebnu
Bouře, která se prohnala Českem dne
24. 6. 2021, poničila také obec Stebno.
Vznikly zde škody v řádu desítek
milionů korun.
noho občanů a organizací z Česka i zahraničí se rozhodlo pomoci, nicméně většina pomoci mířila na
Moravu, kde byly následky tornáda
větší. Členové Rotary klubu Most se
rozhodli pomoci vesnici v „jejich“ kraji. Rotary klub v Mostě shromáždil
díky darům členů klubu a uspořádáním charitativního golfového turnaje
a díky pochopení a podpoře vedení
Rotary District 2240 Czech and Slovak
republic částku 57 000 Kč. Po pečlivé
úvaze spolu s vedením obce byla tato
částka věnována na nákup víceúčelového traktůrku. Traktůrek byl pořízen
pro sekání obecní zeleně.
Členové Rotary klubu v Mostě František Koutecký, Jiří Bureš a Jaroslav
Huráb předali dar dne 21. 10. 2021 do
rukou starosty Miroslava Brdy a místostarosty Ing. Miroslava Sahulky.
Potisk s logem Rotary a věnováním na
traktůrek zhotovila mostecká TISKÁRNA K & B.

M

Text: MILAN MACHOVEC

57 000 Kč

Rotary klub v Mostě shromáždil díky
darům členů klubu a uspořádáním
charitativního golfového turnaje a díky
pochopení a podpoře vedení Rotary
District 2240 Czech and Slovak republic
částku 57 000 Kč.
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BANSKÁ BYSTRICA

Ani lockdown
rotariánov nezastavil
Pre šírenie sa prvých vĺn pandémie COVID-19
v roku 2020 bola životná aktivita a mobilita
ľudí na celom svete zmrazená takmer na
nulu. Paradoxne v tomto roku RC Banská
Bystrica zrealizovala vo svojej 30 ročnej
existencii najväčší projekt – globálny grant
v prospech Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou Banská Bystrica (DFNsP BB).
rantový projekt inicioval francúzsky
podnikateľ Lucien Caoduro žijúci na
Slovensku, medzinárodne uznávaný pediater Jean-Pierre Gabert a členovia RC Zvolen.
Keďže cieľový adresát a prijímateľ projektu
bolo Svetielko nádeje, občianske združenie
pri DFNsP BB, celý projekt organizoval RC
Banská Bystrica a ako hlavný administrátor
grantu jeho člen, Július Tomka, PDG. OZ
Svetielko nádeje v spolupráci s DFNsP BB je
zamerané na zlepšenie života detí a mladistvých trpiacich rakovinou, alebo iným vážnym ochorením. Ide najmä o zlepšenie podmienok a prostredia detských pacientov na
Klinike pediatrickej onkológie a hematológie
SZU v DFNsP BB, ako aj prevádzka detského
mobilného hospicu, ktorý je rodinám s chorým dieťaťom k dispozícii 24 hodín denne,
sedem dní v týždni. Vďaka grantu Svetielko
nádeje, o. z., mohlo kúpiť novú mobilnú jednotku na prepravnú službu detských pacientov, adaptovanú lekársku mobilnú jednotku,
transportné lôžko a ďalšie prístroje, ktoré sú
používané aj na oddeleniach nemocnice.
Globálny grant bol vytvorený Rotary
klubmi z Francúzska: RC Boulogne-sur-Mer
( RID 1520), RC Le Havre ( RID 1670), RC Valence Drôme-Porte du Soleil ( RID 1780), RC
Strasbourg ( RID 1680), RC Gaillac (RID
1700), Haute-Vallée de l´ Aude ( RID 1700),
ako aj francúzskymi súkromnými darcami
–nerotariánmi. Prispela Nadácia Rotary RI
a šesť klubov zo Slovenska: RC Zvolen, RC
Banská Bystrica, RC Martin, RC Žilina, RC
Košice Classic a RC Bratislava. Celková hodnota grantu bola 93 500 EUR.
Hoci získané prístroje a pomôcky z grantu
sú už v plnom užívaní takmer rok, vyhodnotenie a uzavretie projektu sa uskutočnilo
až v septembri 2021, keď epidemiologická
situácia v Európe dovolila zorganizovať
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nášmu klubu stretnutie tvorcov globálneho
grantu, najmä väčšinových prispievateľov.
S veľkým záujmom si 22 francúzskych rotariánov prezrelo využívanie prístrojov priamo v praxi. Na prehliadke nemocnice
a stretnutí s vedením DFNsP BB a OZ Svetielko nádeje sa s francúzskymi rotariánmi
zúčastnila aj Marion Dehais, prvá radkyňa
francúzskeho veľvyslanectva v SR, prezident
RC Banská Bystrica Dominik Belko a členovia klubu. Realizovaný projekt ukončilo
slávnostné klubové stretnutie RC Banská
Bystrica za prítomnosti francúzskych hostí,
zástupcov RC Zvolen a RC Martin. Vo svojich príhovoroch sa všetci veľmi pozitívne
vyjadrili k realizácii projektu v tak ťažkých
pandemických podmienkach, ale najmä
k efektu a opodstatnenosti zrealizovaného
globálneho grantu. Nadviazali sa kontakty
a vyslovili sa viaceré možné pokračovania
spolupráce na budúcich projektoch.
Doktor Jean-Pierre Gabert, ktorý inicioval už viaceré projekty v zahraničí pripomenul, že táto spolupráca bola pre neho
najdôležitejšia nielen pre účel a druh do
bročinnosti, veľkosť finančného daru, ale aj
preto, lebo cez občianske združenie sa do
projektu priamo zapájajú aj rodiny pacientov a vyslovil veľké uznanie úrovni starostlivosti o detského onkologického pacienta
v DFNsP BB. „V súčasnosti aj vďaka moderným prístrojom a pomôckam z globálneho
grantu dosahuje komplexná úroveň starostlivosti o detského onkologického pacienta – ktorá má v našej nemocnici najdlhšiu tradíciu na Slovensku – európsku
úroveň," pripomenul Ing. Juraj Gallo, generálny riaditeľ DFNsP BB.

Texta foto: IVAN BELAN, PDG

TŘEBÍČ

Třebíčský klub
se rozdělil
Rotary klub Katharina von Bora
Torgau-Oschatz je již řadu let
partnerským klubem Rotary klubu
Třebíč. Tradičně první listopadový
víkend pořádá Intercity meeting, jehož
hlavním bodem programu je pojídání
husích specialit a konzumace
výborného vína.
letos si zástupci třebíčského
klubu nenechali ujít příležitost
k přátelskému setkání na husí farmě
Germsdorf, která patří příteli Lorenzu
Eskildsenovi. Spolu s desítkou klubů
ze Saska a vzdálenějších oblastí Německa vzdali hold hostitelům. Při
skvělém jídle, orámovaném hudebním doprovodem žáků hudební školy
v Oschatzu, kterou místní klub podporuje, večer uběhl velmi rychle.
A Třebíčané byli úspěšní i v závěrečné
tombole. Jako každý rok se třebíčský
klub rozdělil na dvě části. Kromě německé anabáze měla druhá část klubu
namířeno na martinskou husu na Kraví Horu, kam byli pozváni přítelem
Jarou Bendou z RC Břeclav-Valtice.
Měli namířeno, ale covid rozhodl jinak. Tak snad příští rok!

I

Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
Foto: MARIE RYNEŠOVÁ
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HRADEC KRÁLOVÉ

Oslavy 30. výročí
založení klubu
Můj otec Dimitrij Petrof (výroba pian v Hradci
Králové) byl obnovitelem klubu po válce
v roce 1946, ale bohužel klub vydržel jen
do r. 1949. Zrovna tak, jako byla činnost
klubu předtím ukončena vznikem Pro
tektorátu Čechy a Morava, tak byla ukončena
komunistickým převratem v r. 1948.
rotože mám nějaké předměty z doby
tehdejší činnosti klubu a hlavně z vyprávění otce – zemřel na jaře 1989, tak jsem
se rozhodl moc dlouho po 17. listopadu 1989
neváhat a začátkem r. 1990 jsem zjišťoval
možnosti obnovení klubu Hradec Králové.
Tu a tam jsem se doslechl, že v Praze se
už něco připravuje a že podobné záměry
tam nabírají konkrétní podobu – ale na
koho se obrátit? Moje pražská příbuzná mě
navedla na několik jmen bývalých vlivných
Pražanů, kteří by prý mohli něco vědět.
A tak jsem se skutečně dostal až na Ing.
Wünsche (1. pražský prezident RC Praha),
který si mě proklepl (kdo jsem, co chci, kdo
byl otec atd., měl totiž původní republikové
seznamy) a za chvíli zavolal zpět – „děkuji
ti, že ses přihlásil, my v Praze se už scházíme v hotelu Paříž, přijede tě navštívit staro-rotarián Ing. Köppl z Vysoké nad Jizerou. Ostatní záleží už jen na vás, byli byste
1. klub ve východních Čechách. Budeme se
tedy v Praze těšit, že se objevíte na našich
schůzích."
Otta Köppl přijel. U autobusu jsme si
stiskli ruce a já ho pozval do naproti nádraží ležícího hotelu Černigov (předtím Ales-

P
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sandria). Na stůl jsem postavil Rotary emblém po otci, dali jsme si whisky a po
krátkém úvodu prohlásili Rotary klub Hradec Králové za znovuobnovený. Zároveň
jsme naplánovali společné návštěvy RC
Praha, abychom získali zkušenosti se získáváním dalších členů a s provozem klubu.
Do Prahy jsme pak dojížděli ještě asi půl
roku, než jsme si mezitím sehnali klubovou místnost v tomtéž hotelu a hlavně postupně přibírali další členy podle přísných
měřítek. Jedno z nich bylo – Rotary má
emblém ozubené kolo, je prioritně určen
pro muže z průmyslu.
Přítel Otta byl ze staré rotariánské rodiny
z Klatov, bohužel však jeho nový domov ve
Vysoké nad Jizerou byl daleko i z Hradce
Králové, sám nejezdil, a tak ho vždy někdo
přivezl, hlavně pozdější zakladatel RC Vrchlabí Ing. Doubek. Za zmínku stojí, že když
jsme potom s manželkami byli pozváni na
oficiální založení – Charter – RC Praha, byl
přítomen a rozruch budil čilý 100letý Ottův
tatínek, samozřejmě rotarián.
Hradecký klub se zdárně rozbíhal, další
rok, 26. 9. 1991, jsme i my slavili oficiální
založení klubu, to už za mého následovníka Ing. arch. Bedřicha Falty (už není mezi
námi) a pod patronací hornorakouského
klubu Hall in Tirol, protože kluby v Čechách a na Moravě byly v té době členy
rakouského distriktu.
Ing. Otta Köppl (také už není mezi námi)
tak dohlížel a spoluzakládal kluby Jičín
a Vrchlabí. Tak byl obnoven a vznikl před
30 lety Rotary klub Hradec Králové.

Text: JAN PETROF

NITRA

Spolu proti
pandémii –
germicídne žiariče
pre hendikepované
deti
V súčasnosti nás už druhý rok trápi
celosvetová pandémia vírusu COVID-19
a aj náš klub sa snaží aktívne zapojiť
do boja proti tomuto ochoreniu.
Jednou z oblastí, kde sa pandémia
výrazne negatívne podpisuje, je
vzdelávanie detí.
omplikovaná je najmä výučba
zdravotne ťažko postihnutých
detí, ktoré si vyžadujú špeciálny prístup a viac starostlivosti. RC Nitra
opäť podal pomocnú ruku a Spojenej
škole internátnej v Nitre prispel na
zakúpenie germicídnych žiaričov do
učební. Uzavreté germicídne žiariče
umožňujú čistiť vzduch od baktérií
a vírusov aj za prítomností ľudí
v dezinfikovanom priestore. Zariadenia sú bezpečné, jednoduché na obsluhu a ich mobilné prevedenie
umožňuje presúvanie medzi učebňami a tým efektívnejšiu ochranu študentov i učiteľov počas výučby. So
Spojenou školou internátnou náš
klub spolupracuje už niekoľko rokov.
Pripravili sme a realizovali niekoľko
úspešných projektov, ktoré pomáhajú skvalitňovať služby poskytované
hendikepovaným deťom.

K

Text: MICHAL PONIŠT
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in memoriam
VZPOMÍNKY
NA STANISLAVA NOVÁKA

Poslání podle hesel „Služba nad vlastní zájmy“
(Service above self) a „Nejvíce získává ten, kdo slouží
nejlépe“ je jedním ze základních cílů Rotary. Tyto
myšlenky šířil Stanislav Novák, jakožto dlouholetý
člen Rotary Clubu Hradec Králové a především
zakladatel Nadačního fondu pro nadané studenty,
svým celoživotním dílem a činností vždy naplno.
tanislav Novák spatřil světlo světa 9. března 1931 v Ústí
nad Orlicí. Pobýval v rámci své profesní praxe zubaře
v Německu, kde se v roce 1974 stal zakládajícím členem Rotary
Clubu Kronach. Pár let po sametové revoluci po návratu do
České republiky začal navštěvovat Rotary Club v Hradci Králové a 27. 1. 1994 se stal členem klubu. Vzhledem k jeho dlouhodobým zkušenostem z rotariánské práce v zahraničí a rovněž
jeho osobním vlastnostem byl vybrán pro rotariánský rok
1995/96 za prezidenta Rotary Clubu Hradec Králové. Jeho zásluhou se zkvalitnila práce i vnitřní život klubu. V době výkonu
rotariánské funkce guvernéra distriktu 2240 po absolvování
mnoha schůzek s mladými studenty z celého světa, kteří byli
na výměnném pobytu v České republice a na Slovensku v jednotlivých rotariánských klubech, vznikla u Stanislava myšlenka
na založení Nadace na podporu nadaných studentů v rámci
distriktu a vložil do ní také počáteční vklad ve výši 1 000 000 Kč
z vlastních prostředků. Za svou činnost pro Rotary a snahu
o obnovu a udržování hodnot, jež patří mezi základní body
Rotary International, byl Stanislav odměněn cenou Paul Harris
Fellow (1998) a Cenou Tomáše J. Bati (2012).
Dne 18. 12. 2016 ráno MUDr. Stanislav Novák vlivem těžké
a vysilující choroby zemřel. Svou osobností byl vždy velkým
přínosem nejen pro Rotary Club Hradec Králové, ale i pro
celé rotariánské hnutí v distriktu.
Na Stanislavovu památku proto připravil Rotary Club Hradec Králové vzpomínkovou knihu, která je tak věčným odkazem na našeho drahého rotariánského přítele a kamaráda.

S

ROMAN ŠIMEK

ROTARIÁNKA
JAROSLAVA MOSEROVÁ

RC Praha po obnovení své činnosti počátkem
devadesátých let měl pouze mužské členy, tak jak
tomu bylo i v předválečném období. Část členů sice
navrhovala přijmout do klubu také ženu, žádná
z kandidátek však nezískala dostatečnou podporu.
Na jednu klubovou schůzku počátkem roku 1993 však
přišla drobná energická dáma, která prohlásila:
Jmenuji se Jaroslava Moserová, byla jsem přijata
do Rotary v Austrálii a po návratu do Prahy chci
přestoupit do vašeho klubu. Klub tak získal do svých
řad nejen první členku, ale i výjimečnou osobnost.
aroslava Moserová vystudovala medicínu na Karlově univerzitě. Po promoci v šedesátých letech získala postgraduální stipendium na popáleninovém centru v Texasu a poté pracovala 30 let na popáleninové klinice v Praze. Mezi jejími
pacienty byl v roce 1969 také Jan Palach. Měla také výtvarný talent, dělala grafiku a ilustrovala několik knížek. Kromě toho byly
jejím koníčkem překlady z angličtiny. Vybrala si britského autora
Dicka Francise, který se proslavil detektivkami z prostředí dostihového sportu, a do češtiny přeložila jeho kompletní dílo. Pronásledování a věznění jejího otce ji přivedlo do řad disidentů a po
listopadu 1989 se plně zapojila do práce v Občanském fóru.
V roce 1990 byla jmenována československou velvyslankyní v Austrálii a v této funkci zůstala až do rozpadu Československa.
Do prvních voleb do nově zřízeného Senátu v roce 1996
kandidovala ve volebním obvodu Pardubice. Tehdy také přestoupila z RC Praha do řad pardubických rotariánů. Senátorkou zůstala až do roku 2004, z toho jedno období ve funkci místopředsedkyně. V roce 1999 byla navíc zvolena
prezidentem generální konference UNESCO, což je protokolárně nejvyšší funkce v této světové organizaci. Při své úvodní řeči pro UNESCO prohlásila „Kdokoli porušuje lidskou
důstojnost, ztrácí svou vlastní. A kdokoliv povyšuje důstojnost druhých, povznáší i svou vlastní.“ Jako jediná žena kandidovala v roce 2003 na funkci prezidenta republiky.
V roce 2006 podlehla tato výjimečná žena a rotariánka zákeřné chorobě. Bylo jí 76 let.

J

MILAN ROCH, PDG
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GLOSSARY

Dear
Rotarians:

PRAGUE

Rotary Foundation
Imagine Rotary International as the head of the whole Rotary organization.
But for a functioning head you also need a heart in the right place. And that
heart is The Rotary Foundation to me.
very November the Foundation
organizes a seminar. This year,
the seminar was attended by
members of 35 clubs, and for
the first time this year, we welcomed representatives of three RAC clubs. In 2022–2023
The Rotary Foundation will recognize RAC
as individual units. Therefore, the clubs
will finally be able to organize district and
global grants. For the first time, the seminar organized a special collection in the
amount of 3.600 USD! I would like to thank
again to all 18 Rotarians. The Foundation
offers a wide range of programs – district
and global grants. In the period 2021-2022
we have 15 projects in our district for which
13.186 USD were used from the Foundation.

E

At present we organize three global grants
in our district:
GG RC Banská Bystrica with the budget
103.265 USD. The project is aimed at the pur38

chase of medical equipment and special SUV
ambulance vehicle for baby patients with
oncological or any other serious diagnosis in
the mountainous Carpathian region.
GG RC Pardubice with the budget 56.183
USD. This unique project “Care for Immature
Babies and Close Cooperation with Parents”
envisages a complete change of inner configuration of neonatal units and retraining of
the entire medical personnel, including the
adjustment of care for immature babies, and
GG RC Prague International project with the
budget 258.843 USD. The project is focused
on the purchase of equipment for the intensive care unit at Rosary Sisters’ Hospital in
Beirut, which is located some 300 meters
from the seaport, where in August 2020
a warehouse with confiscated cargo of
ammoniac exploded. More than ten districts
participate in this project, with clubs and
many individual Rotarians providing funds.
Text: HANA GAMROT

This period is always the time when
our clubs prepare traditional projects
designed to help our socially deprived
fellow citizens. Unfortunately, this
year as well as last year, the pandemic will make it impossible to open
our traditional sale of punch in
stands and hold charity concerts.
But we have other tools for assistance. The Rotary Foundation is an
excellent tool and the source of means for doing good. Our financial
contribution symbolizes our involvement and cooperation with this world
organization. In the Rotarian year
2021/22 we will realize projects funded
by the Foundation amounting to more
than 26 thousand USD. Let’s be proud
of ourselves.
The hectic technological development in information technologies, robotization, nanotechnologies, and
bioengineering often means decomposition of traditional values. We seek
ways to prolong our lives and achieve
happiness. Are we able to have an impact on this process, to humanize it?
I believe we are, by serving those in
need. Sharing happiness with them is
the right Rotarian way.
With Christmas knocking at the door,
here is Marek Eben who best expressed
the hope for the future in his poem:
Days are getting shorter
and dusk sets in early.
A gold-maned star will come up
To herald hope
Of light descending to our sky.
JAROSLAV ŠURANSKÝ
District Governor 2020/2021
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RAC

District
Conference
of Rotaract
Clubs
After a long pause, representatives of
Czech and Slovak Rotaract Clubs met
in Most on 5–7 November. However,
due to the pandemic situation, only
Czech Rotaract Club officials arrived
to Most while their Slovak colleagues
participated online.
hanks to advanced technologies,
some twenty Rotaract officials could
meet on Saturday, to hear the opening
address by Jaroslav Šuranský and see and

T

discuss presentations of activities of individual clubs. Participants also discussed
the mentoring program and presentations
of Rotex. Apart from the traditionally high-quality work of the Most club, we should
point to the development of Rotaract Clubs
in Banská Bystrica, Martin, and Zlín. The
formal part of the Saturday program came
complete with a very inspiring lecture by
Jakub Horváth, specialist in the presentation and advertisement on social nets.
Text: TOMÁŠ TVRZNÍK, DRR

HRADEC KRÁLOVÉ

The Cathedral
Resounded with Songs
of Grand Masters for
Talented Students
“We help change lives” – is the motto
of the Rotary International.
n Sunday, September 26, we witnessed the realization of this motto in
practice. RC Hradec Králové organized
a concert at the Holy Spirit Cathedral. The
proceeds amounting to 187.000, - CZK was
passed on to the MUDr.Stanislav Novák
Foundation for talented students in music,
creative arts, scientific, and other fields,
whose families cannot afford to support the
development of their children’s talent. The
audience of the charity concert heard works
by Antonín Dvořák, Bedřich Smetana inter-
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preted by noted Czech mezzosoprano
Andrea Kalivodová and the Czech boy choir
BONI PUERI. After the concert, a book
dedicated to the founder of the Foundation,
MUDr. Stanislav Novák was launched.
Text: ROMAN ŠIMEK

BANSKÁ BYSTRICA

Rotary Day
The rich program recalled
important anniversaries: 110th
birth anniversary of composer
Ján Cikker and 100th death
anniversary of painter
Dominik Skutecký.
he program started off with
a bike tour with Dominik Belka,
president of the RC Banská Bystirca.
The SNP Square was the site of
a three-hour marathon of performances of folklore ensembles Prvosienka,
Radosť, Matičiarik and Urpín, under
the scenario of Urpín director Peter
Pohančaník, PP. Another event was
a hurdle race contest under the auspices of Olympic winner and world
champion Matej Tóth. The lobby of
the historical Banská Bystrica City
Hall was the site of an exhibition marking the 110th birth anniversary of Ján
Cikker and an exhibit of RC Banská
Bystrica, offering Rotary Good News
for free. A guided tour of the city focused on the afore-mentioned anniversaries was organized, highlighting the
places where Ján Cikker and Dominik
Skutecký lived and worked. A concert
at the Cikker Hall of the historical City
Hall of Banská Bystrica has completed
the Rotary Day.

T

Text: IVAN BELAN, PDG
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supplement
YOUTH EXCHANGE

Rotex Only
Meeting
2021
TŘEBÍČ

RC Třebíč Split
The Rotary Club Katharina
von Bora Torgau-Oschatz has
for years been a partner club
of RC Třebíč. It traditionally
organizes Intercity meeting on
the first November weekend.
The highlight of the program
is eating goose specialties
and drinking good wine.
his year was no exception –
club members met at the goose
farm in Germsdorf which belongs to
friend Lorenzo Eskildsen. Together
with ten clubs from Saxony and more
remote areas of Germany they paid
tribute to the host. While feasting
and enjoying music performance of
the music school students from
Oschatz which the local club supports, the evening passed quickly. RC
Třebíč was successful in the final raffle. As every year, the Třebíč club split
into two parts. Besides the German
event, the second part of the club was
set to attend the St. Martin Goose
feast at Kraví Hora, where they were
invited by friend Jara Benda of RC
Břeclav – Valtice. Well, they were set
to attend, but Covid thwarted their
plan. So, let’s hope for good luck next
year!

Early in October the Rotex community
held a Rotex only meeting in Křižanov.
The event was attended by some 40
Rotex members from the Czech Republic
and Slovakia. Taking part were also
leaders of the Rotary Youth Exchange
and members of the Rotex committee.
he first to come with the presentation of their activities and operation
in our district were four Rotaract members.
The evening program continued with a Pub
Quiz. The following day was devoted to

T

teambuilding in the beautiful Křižanov
landscape. Teams had to fulfill sports,
intellectual and creative tasks at several
posts to get the highest possible number
of points. The teams spent the longest time
by creating a video on a theme of a Shakespeare drama of their choice, which was
also the highlight of all activities. We are
really pleased that we have managed to
attract new members during our meeting.
Text: NATÁLIA ČIŽMÁROVÁ, MICHAELA KULICHOVÁ,
Photo: JAROMÍR BARÁK

T

Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
Photo: MARIE RYNEŠOVÁ
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NITRA

Together against
Pandemic – Germicide
Radiators for
Handicapped Children
We have been afflicted by global
COVID-19 pandemic for the second year
running. Our club has been trying to
actively participate in the fight against
this disease.
eaching children with severe handicap who must be treated in a very
special way is especially complicated.   RC
Nitra has offered a helping hand again by
funding the purchase of germicide radiators for the Special Boarding School in
Nitra. Germicide radiators can clean the air
of bacteria and viruses even in the pre-

T

sence of people in a sanitized space. These
tools are safe, simple to handle, and they
can be moved from classroom to classroom
thus making it possible to effectively protect students and teachers during classes.

Text: MICHAL PONIŠT
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supplement

FELLOWSHIP

Reunion of Rotary
Skiers
Scuol, Switzerland,
19–26 March 2022
Following intensive ZOOM
discussions, we have concluded to
postpone a skiing week in
Switzerland by one year, and we
have adjourned the prepared
meeting in Italy for 2023.
s I am convinced that it will be
successful this time, we want to
inform all skiers of our district that
our ISFR Week 2022 will be held
under the auspices of Rotary Club
Bad Scuol-Tarasp-Vulpera in Lower
Engadin, in Switzerland. I believe
that we will collect interesting
amount of money in support of the
selected Rotarian project of the organizing Rotary Club. We invite all
Rotarians who are interested in
enjoying our favorite sport.

A

Applications on-line:
ISFR Scuol 2022 | Engadin Scuol
Zernez or directly on the Rotary Club
web: bad-scuol-tarasp-vulpera.
rotary2000.ch. Should you have any
questions please contact Miloš
Kmety, miloskmety@icloud.com.
Text: MILOŠ KMETY
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HISTORY

Rotary: Democracy Is Not a Matter of Course
The current statistics reveal that there
are the total of 46 thousand Rotary
Clubs worldwide. They are not only in
traditional localities but also in places
where we would not expect them to be,
for instance in Greenland or
Madagascar.
their democratic orientation,
T hrough
focus on lifelong learning, help to
those in need, and international orientation, Rotary clubs help create and develop
civil society wherever they are active.
There are still countries, though, where
democracy is, to greater or lesser extent,
suppressed, and where activities of Rotary
clubs are hindered. That is where voluntary peace groups have been helping

through the Peace Fellowship program, or
where alumni of university programs
Rotary Peace Centre are active.
Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA
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aktivity
DAT U M

P O Ř A D AT E L

A K T I V I TA

MÍSTO

31. 12.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 1/2022 (vychází 10. 2.) všeobecná aktivita

Do 15. 1.

D 2240

Mimoriadna dištriktová konferencia

14.–16. 1.

Výměna mládeže OM II

Január

RC Trenčín

Benefičná dražba kníh

28. 2.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2/2022 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita

30. 4.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2022 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita

20.–22. 5.

D 2240

Dištriktová konferencia

Zlín

4.–8. 6.

RI

RI Convention

Houston, USA

30. 6.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2022 (vychází 10. 8.) všeobecná aktivita
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ČESKÁ REPUBLIKA
A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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GOOD NEWS

2022
Nadace
Rotary
mění životy

© Praha, 13. prosince 2021
evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222
Náklad: 2 500 ks
NEPRODEJNÉ – distribuce přímou rozesílkou

Šéfredaktor František Ryneš
Editorka RWMP Donna Cotter
REDAKČNÍ RADA
George Podzimek, DGE, předseda
František Ryneš, PDG, šéfredaktor
Petr Jan Pajas, PDG
Ivan Belan, PDG
František Kornaj, RC Spišská Nová Ves
Jan Kemr, RC Praha Staré Město
ČLENOVÉ PORADNÍHO VÝBORU
Gabriel Vjeszt, IPDG
Jaroslav Šuranský, DG
George Podzimek, DGE
Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává
Business Media CZ, s. r. o.
Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 036 31 877
Editorka Dana Dvořáčková
Grafika Roman Černohous
TISK
Triangl, a. s.
Beranových 65, Praha 9
DISTRIBUCE
Mailstep Praha
rgn@rotary2240.org
www.rotarygoodnews.cz

Všechna čísla časopisu
(od roku 1999) si můžete
přečíst na:

on-line
on-line

Vzhledem k okolnostem koronavirové
pandemie si prosím ověřte
aktualizovaná data konání akcí na
rotary2240.org

Oficiální regionální časopis společenství
ROTARY INTERNATIONAL
(Rotary World Magazine Press)

V Y DÁVÁ
Rotary International – Distrikt 2240
Česká republika a Slovenská republika,
mezinárodní nezisková organizace
IČO: 86595130
Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava

Olomouc

kluby
R O TA R Y K L U B Y / Č R /

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

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

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

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

POČTY KLUBŮ

POČTY ČLENŮ

ROTARY: 36 782
ROTARACT: 10 063
INTERACT: 15 035

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

K 18. 5. 2021

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

Rožňava
Spišská Nová Ves
Stupava Záhorie
Trebišov
Trenčín
Zvolen
Žilina
Žilina International
R O TA R A C T
Banská Bystrica
Bratislava – (v zakl.)
Bratislava Danube
Martin
Košice
Košice Classic

ROTEX
Společně pro ČR a SR

R O TA R A C T
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha
Zlín

www.rotarygoodnews.cz
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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

Nejlepší
stránky
Vašeho
bydlení

PředPlaťte si na bm@send.cz
sledujte nás na

www.modernibyt.cz
@modernibyt
www.facebook.com/moderni.byt

