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Nebýt Dany,

děti by šly do ústavu
Pomáhat dětem, aby nepřišly o domov,
rodinu a bezpečí, můžete i Vy!
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jsme opět na počátku nového kalendářního roku. Přeji vám naplnění všech osobních oče-
kávání lepšího roku 2022 ve zdraví, s přáteli a optimismem na rtech.

Do nového roku vstupujeme s předsevzetími, ale i obavami, co lze od života očekávat. 
Jsme společenstvím lidí, kteří věří, že všechno začíná v ochotě sloužit a pomáhat jiným. 
Filozofie Rotary, které je toto číslo věnováno, je prostoupena altruismem, postoji a jedná-
ním, která sledují prospěch druhého člověka. Synonymy altruistického, tedy i rotarián-
ského jednání jsou dobročinnost, nesobeckost nebo nezištnost. Jsou to vlastnosti skuteč-
ných osobností. Záleží tedy na chování každého z nás, jaké prostředí si vytvoříme, jaké 
vztahy si vybudujeme a jaké hodnoty budeme sdílet ve svém okolí. Záleží na každém z nás, 
jak jsme žili, žijeme a budeme žít.

Pan Baťa nebyl snílek ani utopista a věděl dobře, že ozdravení společnosti i spolků je 
běh na dlouhou trať a že bude třeba vyvinout značné úsilí, abychom se měnili k lepšímu. 
Říkával často, že lidé zapomenou, co jsme jim říkali. Lidé zapomenou, co jsme pro ně 
udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle nás cítili.

Položme si otázky, co nám společenství v Rotary dává? Je to pocit užitečnosti, duševní 
růst, nové výzvy, možnost projevit schopnosti, osobní rozvoj nebo uspokojení potřeby sebe-
realizace. Co nás motivuje k nezištné pomoci? Je to dobrý pocit, radost z pomoci, být 
užitečný, štěstí druhého, touha pomoct druhému nebo realizace nezištné pomoci.

V minulém roce, coby nastupující guvernér, jsem poskytl rozhovor jednomu novináři 
a ten mi takové otázky kladl. Ptal se mě, proč jsem se stal rotariánem. V hlavě mně pro-
běhla vzpomínka na knížku profesora hebrejské univerzity v Jeruzalémě Y.N.Harariho 
s názvem „Sapiens – Stručné dějiny lidstva“, ve které autor píše, že základními cíli lidské 
společnosti jsou nesmrtelnost a štěstí. A tak mě napadlo, inspirován knihou, mu odpově-
dět, že osobní štěstí mohu pociťovat, když dostanu v zaměstnání přidáno, vyslechnu nád-
herný koncert nebo vyhraji v loterii. Ovšem pocit, když tu radost, když to štěstí mohu 
sdílet s potřebným, který neměl tolik štěstí jako já, je pocit nenahraditelný. 

V Rotariánských pohádkách Václava Tilleho, které jsem dostal od svého přítele kněze 
Kopřivy, je jedna pohádka, která se jmenuje Tři přání. Asi tušíte, jaká přání bude mít 
chuďas a jaká boháč. Víc než tisíc let si chytří lidé brousili mozek, co by si měl moudrý 
člověk přát. I Rotary nám svými zásadními větami také takovou otázku klade. Kdybych 
mohl přát světu nebo sobě tři věci, komu bych přál a co bych si přál? Není vůbec jedno-
duché si sám před sebou poctivě odpovědět.

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. 

Vážené čtenářky 
a vážení čtenáři,
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Dopisy prezidenta RI

Srdečně zdravím, 
moji drazí spolutvůrci 
změn!

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

SHEKHAR MEHTA

Prezident Rotary International

LEDEN V souladu s naší snahou překonat obtíže a odpovídat 
na nové výzvy se Rotary E-klub Tamar Hong Kong rozhodl 
organizovat semináře pro mládež s cílem připravit je na  
změny ve světě práce. Tento typ školení by se měl šířit ve 
velkém měřítku. OSN totiž předpokládá, že celosvětová ne-
zaměstnanost zasáhne v roce 2022 více než 200 milionů lidí. 
To zasáhne nejvíc právě ženy a mladé lidi. Je to důvod, proč 
kladu tak velký důraz na projekty, které podporují přípravu 
děvčat; mám radost, když vidím, že se takové projekty již 
realizují.

Projekt realizovaný v indickém Pune se zaměřuje na záso-
bení děvčat a žen zdravotními vložkami, které lze vícená-
sobně použít a jsou dostupné za přijatelnou cenu. Projekt 
zároveň poskytuje zaměstnání při výrobě a rozvozu vložek 
a zároveň snižuje zatížení životního prostředí v důsledku 
odhazování více než 12,3 miliardy zdravotních vložek ročně. 
Profesní služba se uplatňuje také při osvětě a vzdělávání žen. 
RC Poona v Indii pořádá kurzy, na nichž se mladé ženy učí 
bojovému umění, aby se mohly bránit pokusům o znásilně-
ní nebo únosům souvisejícím s obchodováním s lidmi.

I mně se poštěstilo, že jsem mohl svoji profesi použít pro 
konání dobra prostřednictvím Rotary. V roce 2004 tsunami 
přivalivší se z Indického oceánu zcela devastovalo ostrovy 
Andaman a Nikobar, které spadají do mého distriktu. Když 
jsem navštívil ostrov Malý Andaman, probudil se ve mně 
stavitel a hned jsem chtěl začít stavět domky pro tamní bez-
domovce. Skutečně jsme se pak rozhodli postavit 500 dom-
ků na Malém Andamanu. Jako stavitel jsem postavil mnoho 
krásných budov. Těchto 500 domků, to byly ty nejobyčejněj-
ší stavby, které jsem kdy postavil, stojící v místech, která už 
pravděpodobně nikdy nenavštívím. Přesto jsem zažil velké 
uspokojení z toho, že se na existenci těch domků podílím, 
které převyšuje vše, co jsem kdy prožíval u všech dřívějších 
staveb. Nejspíš to bude tím, že jsem svoji profesi použil pro 
službu, kterou měníme životy. 

I vám přeji, abyste také měli příležitost použít svou pro-
fesi pro službu, kterou měníme životy. Rád se dozvídám 
o vašich příbězích, které svědčí o poskytování profesní služ-
by prostřednictvím Rotary. Dovolte mi, abych na závěr bla-
hopřál každému klubu, který se přidal k iniciativě Each One, 
Bring One, požadující od každého člena klubu, aby do Rota-
ry přivedl jednu další osobu. Zvyšování počtu našich členů 
dává lidem na všech cestách životem příležitost sdílet jejich 
vědomosti a schopnosti ve službě, která mění životy.

ÚNOR Na začátku rotariánského roku jsem vyzval všechny 
kluby, aby si do plánu zařadily alespoň jeden Den rotariánské 
služby. Mělo by jít o událost, která reaguje na aktuální pro-
blémy obce, a přitom by se měla týkat jedné z oblastí, na něž 
se Rotary soustředí. Dny rotariánské služby mohou motivovat 
kluby Rotary, Rotaractu a Interactu k přípravě inovativních 
projektů s pozitivním dopadem. Mohou být i příležitostí, jak 
veřejnosti představit vaše aktivity a tím napomáhat k získání 
osobností, které byste rádi měli mezi členy vašeho klubu. Vaše 
odpovědi jsou pro mě zdrojem další inspirace, a já se teď s vámi 
rád podělím o to, k čemu mě inspiroval jeden z projektů. 

V Indii žije přibližně 74 milionů lidí s cukrovkou. Navíc se 
dá předpokládat, že u nejméně 50 % z těchto lidí nebylo toto 
onemocnění dosud diagnostikováno. Rotary společně s Aso-
ciací pro stadium diabetických onemocnění a ve spolupráci 
s dalšími organizacemi svolalo na 29. září (Světový den srdce) 
celostátní akci testování krve na obsah glukózy. Akce se ko-
nala na více než 10 000 místech v Indi, a na jejím zajištění se 
podílelo přes 2000 klubů Rotary a Rotaractu. Běhen jediného 
dne tak bylo provedeno více než 1 milion testů, což je úspěch 
zaznamenaný i v Knize rekordů Asie. Avšak významnější než 
lámání rekordů je to, že tisíce lidí se dozvědělo o tom, že nej-
spíš žijí s diabetem. 

V tomto měsíci slavíme výročí vzniku Rotary (23. února). 
Tento den můžeme oslavit i několika dny služby a pomoci 
prezentujícími práci Rotary v oblastech, na něž se zaměřu-
jeme. Rád se dozvím něco o dnech rotariánské služby, které 
pořádáte. Nezapomeňte se pak na stránce Rotary Showcase 
podělit o zkušenosti z vašich projektů, případně si tuto in-
ternetovou stránku prohlédnout a najít tam inspiraci nebo 
partnery pro váš projekt. Zvlášť bych vás rád vyzval k reali-
zaci projektů, které jsou zaměřeny na podporu dívek, proto-
že na ty ta pandemie covidu-19 dopadá více. Rotary program 
podpory dívek (The Empowering Girls Program) má dobrou 
odezvu jak mezi členy Rotary, tak i mezi nerotariány. 

Jsem rád, že étos iniciativy „Each One, Bring One“ již při-
náší první úrodu. Snažme se zajistit, aby každý člen klubu 
přivedl alespoň jednoho dalšího, a my všichni se pak snažme 
zapojovat nové členy do aktivit klubu, neboť to nejspíš zajis-
tí jejich setrvání mezi námi.
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JANUÁR Partnerstvá posilňujú náš vplyv. Získanie vedenia 
vďaka partnerstvám nie je pre Rotary žiadnou novinkou – 
významne sme sa zaslúžili o sformovanie Globálnej iniciatívy 
za vyhladenie detskej obrny. Keď sa neskôr k iniciatíve pri-
dala nadácia Bill & Melinda Gates Foundation, získali sme 
dlhodobého fundraisingového a výkonného partnera v boji 
proti detskej obrne. Mnoho ľudí možno ani nevie, že naša 
spolupráca s Gates Foundation a ďalšími našimi partnermi 
sa nekončí pri detskej obrne, ale zahŕňa aj iné aktivity v oblas-
ti prevencie chorôb. Nadácia Rotary sa spojila s Gates Foun-
dation a World Vision U. S., aby spolufinancovali program 
pod vedením členov Rotary zameraný na elimináciu malárie 
v Zambii. Na základe predchádzajúceho partnerstva a budú-
cej spolupráce v tejto oblasti každý spolufinancovateľ pod-
porí program Partneri za Zambiu bez malárie sumou 2 mi-
lióny dolárov. Tento program je prvým príjemcom grantu 
Programs of Scale od Nadácie Rotary. Významný vplyv je 
evidentný pri spolupráci aj v našich ďalších oblastiach za-
merania. Na hlavných iniciatívach spolupracuje Rotary na 

národnej úrovni s Agentúrou Spojených štátov pre medzi-
národný rozvoj USAID. Partnerstvo Rotary-USAID WASH 
pomohlo komunitám a vládam v krajinách ako Uganda a Gha-
na so zabezpečením pitnej vody, sanitácie a hygieny, čo má 
dopad na životy státisícov ľudí. Spájame sa s USAID aj v boji 
proti COVID-19 a jeho dlhodobým finančným a sociálnym 
následkom v Taliansku. Program Srdcia Európy, ktorý je fi-
nancovaný spoločne USAID a Rotary, prostredníctvom glo-
bálnych grantov pomáha komunitám vo východnej Európe.

Rotary ako etablovaný dôveryhodný partner často podne-
cuje mnohé spoločné projekty. Prostredníctvom iniciatívy 
Sila výživy spolupracujeme s UNICEF, naším partnerom v boji 
za vyhladenie detskej obrny a s nadáciou Eleanor Crook  
Foundation na riešení problému podvýživy v ranom detstve.

Nadácia Rotary je natoľko úžasná, že povedomie o jej zá-
sluhách si nemožno nechávať pre seba. Dbajme o to, aby 
jasne zažiarila na nadačnom nebi. Vďaka tomu nájdeme no-
vých partnerov, získame nových podporovateľov a podporí-
me dobro, o ktoré sa všetci vo svete usilujeme.

Hodnota partnerstva

Výchova novej generácie mierotvorcov

FEBRUÁR Vždy sa teším na február – mesiac, kedy si Rotary 
pripomína svoje výročie a vzdáva hold svojej histórii. Fe bruár 
je aj Mesiacom budovania mieru a predchádzania konfliktom. 
Do tohto úsilia sa zapájate aj vy všetci tým, že využívate 
prostriedky globálnych a dištriktových grantov. Grant, kto-
rý podporuje gramotnosť, môže viesť k väčšiemu porozume-
niu a ekonomickej bezpečnosti. Tým kladieme základ pre 
mier. Keď komunity nebojujú o vzácne vodné zdroje, preto-
že majú funkčný systém čerpadiel, môžu sa namiesto toho 
venovať vzdelávaniu. Podporovanie mieru je vsadené do 
všetkých činností, ktorým sa Rotary venuje. 

Práca na aktívnom budovaní mieru a porozumenia bola 
hneď od prvopočiatku charakteristickým prvkom Rotary. 
Novú samostatnú kapitolu našich dejín sme však začali písať 
v roku 1999, kedy boli založené Mierové centrá Rotary. Ten-
to rok si pripomíname 20. výročie inauguračného ročníka. 
Tento inovatívny program pokračuje v prepájaní silného 
akademického vnímania konfliktov s praktickými prístupmi 
k riešeniu reálnych problémov vo svete. Mierové centrá Ro-
tary sa dokázali vysporiadať s dopadmi pandémie COVID-19, 
takže študijný program bol narušený iba minimálne. V sú-

časnosti sa študenti všetkých siedmich centier vracajú späť 
k svojim štandardným činnostiam. Týka sa to aj mladých 
mierotvorcov v našom najnovšom centre na Makerere Uni-
versity v Kampale v Ugande, ktorí sa pripravujú na uplatne-
nie svojich novonadobudnutých poznatkov a zručností v re-
gióne, ktorý po mierových riešeniach doslova prahne.

Záujem o štúdium v mierových centrách neustále rastie. 
Preto naša špeciálne zriadená komisia posudzuje potenciál-
ne lokality na Blízkom východe alebo v severnej Afrike, kde 
by mohlo byť založené ôsme centrum s predpokladaným 
termínom spustenia do prevádzky už v roku 2024. Ide o vý-
znamný krok v úsilí Rotary v oblasti vzdelávania o globálnom 
mieri, keďže týmto spôsobom kladieme základy pre novú 
generáciu mierotvorcov, ktorí sa následne budú môcť chopiť 
svojho poslania v príslušnom regióne. A to ešte nie je všetko: 
naším cieľom je do roku 2030 otvoriť Mierové centrum Ro-
tary v Latinskej Amerike.

JOHN GERMN

Predseda správnej rady Nadácie Rotary

Príhovor predsedu Správnej rady 
Nadácie Rotary
Preklad: IVAN BELAN, PDG
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Spojené štáty 
Patrick Shairs objavil počas istého let-

ného víkendu v roku 2020 pri džogingu 

tiché miesto vhodné na oddych – starý 

mestský cintorín v jeho rodnom meste 

Franklin v štáte Tennessee. Shairsa, 

člena Rotary klubu Downtown Fran-

klin, nemilo prekvapilo množstvo ne-

udržiavaných a nečitateľných ná-

hrobných kameňov. Na jeseň klub 

odštartoval projekt obnovy niekoľkých 

historických cintorínov v tejto oblasti. 

Asi o rok neskôr sa do projektu zapojilo 

127 dobrovoľníkov, vrátane členov ďal-

ších Rotary klubov v okolí a študentov 

z miestnych škôl, ktorí pomocou kefiek 

a sprejov naplnených biologickým roz-

tokom odporučeným reštaurátorskou 

organizáciou spoločne vyčistili 560 ná-

hrobných kameňov a pomníkov 

a 140 stĺpov. Identifikovali 81 ľudí po-

chovaných na jednom cintoríne, ktorí 

neboli zapísaní v oficiálnom pohreb-

nom registri mesta. Keby nebolo ich 

úsilia, nik by sa o tom nedozvedel.

Kanada
Island Park v Portage La Prairie v Ma-

nitobe je vyhľadávaným miestom 

stretnutí už viac ako 100 rokov. 

V roku 2019 Rotary klub Portage La 

Prairie predložil stratégiu postupnej 

revitalizácie oblasti v celkovej hod-

note 150 000 dolárov s cieľom obno-

viť populárny park pri jazere, kde 

klub sponzoroval aj golfové ihrisko. 

„Klub si dal za cieľ obnoviť zašlú slá-

vu kačacieho jazierka a pridať aj nie-

koľko nových prvkov,“ vysvetľuje člen 

klubu Preston Meier. Od roku 2020 

klub opravil a prestaval vodopád, pri-

dal oplotenie a osvetlenie a vybudo-

val terasu s pergolou na špeciálne 

podujatia. „Chceli sme projekt, pri 

ktorom si môžeme zašpiniť ruky a za-

nechať po sebe odtlačky prstov – 

okrem finančnej zbierky aj trochu 

krvi, potu a sĺz,“ ozrejmuje Meier.

ze světa

Projekty Rotary 
ve světě
Text: BRAD WEBER 
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

25%
MOKRADÍ PLANÉTY 
SA NACHÁDZA 
V KANADE

SPOJENÉ 
STÁTY

RC The Ridge, Florida, byl založen 
s cílem zaujmout velmi zaměstnané 

profesionály s mladšími dětmi, kterým 
by nejspíš nevyhovovalo setkávání Rota-

ry klubu k ranní snídani nebo k obědu 
někde v okolí. Všechno, na čem klubu 

záleží, včetně projektů služby a po-
moci, je v klubu nahlíženo opti-

kou potřeb rodiny. 

RWANDA
Členovia Rotary klubu 

Kigali-Virunga spolupraco-
vali so šiestimi ďalšími klub-
mi na projekte Rotary Day of 

Service, v rámci ktorého vysa-
dili 2000 stromov, ktoré za-
bezpečia obživu dvom vi-

dieckym komunitám.
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Filipíny
Porosty mangrovů jsou integrální 

součástí pobřežního ekosystému Fili-

pín. Jsou zdrojem pro výrobu léků, al-

koholu, a zdrojem dřeva; je to ráj ryb 

korálových útesů a zároveň ochranná 

hráz před tajfuny. V listopadu uzavřel 

RC Bacolod-Marapara dohodu s RC 

Victorias, RC Marapara, Rybářským 

sdružením v Pasilu a s dalšími míst-

ními organizacemi k dosažení dvojího 

cíle: Podpořit růst přímořských stro-

mů zároveň s rozvojem pobřežního 

ekoturismu. Společně vysázeli přes 

1000 sazenic mangrovů. „Všude na 

světě jsou mangrovy ohrožené, přes-

tože jsou tak důležité,“ říká Rolando 

Corona, prezident RC Bacolod-Mara-

para. „Jejich ochrana a obnovování 

má vysokou prioritu.“

Anglie
Po dlouhé pandemické přestávce se 

v září opět shromáždilo kolem 

150 nadšených vodáků, aby se zú-

častnili každoročního závodu dračích 

lodí, sponzorovaného Rotary klubem 

Skipton. Třináct posádek – s přezdív-

kami jako Komodorští draci, Zbabělí 

krkavci (Craven Ravens) a Duhová ra-

keta – přispělo zápisným spolu s dal-

šími shromážděnými dary částkou 

téměř 17 000 dolarů na potřeby cha-

ritativních organizací určených orga-

nizátory. Člen klubu Andrew Gold při-

pomíná, že podobné soutěže v letech 

2018 a 2019 umožnily vybrat celkem 

30 000 dolarů. Letošní závod inicioval 

prezident klubu z roku 2017–18, Mark 

Ludlam, k uctění svého zesnulého 

otce Briana, který soutěže dračích 

lodí dříve organizoval. Na zajištění 

závodu na 200 metrů se podílela po-

lovina ze 40 členů klubu.

India
Viac ako 250 mladých ľudí zo škôl  

a Interact klubov v niekoľkých indic-

kých štátoch sa pohralo s farbami 

a pastelkami v rámci súťaže v plagá-

tovej tvorbe, ktorú sponzoroval čisto 

ženský Rotary klub Ahmednagar 

Priyadarshini. Umelecká súťaž Free-

dom from Polio (Svet oslobodený od 

detskej obrny) apelovala na „dôleži-

tosť užívania kvapiek proti detskej 

obrne, aby sme nášmu svetu pomohli 

navždy sa oslobodiť od detskej obrny,“ 

hovorí členka klubu Bindu Shirsath, 

ktorá bola členkou päťčlennej poroty. 

Klub spolupracoval s predsedom 

dištriktového PolioPlus výboru a na 

publikovanie svojho inauguračného 

projektu využil Facebook a WhatsApp. 

„Keďže išlo o online súťaž, klubu 

okrem výdavkov na vytvorenie elektro-

nického certifikátu pre víťazov a zve-

rejnenia výsledkov v miest nych novi-

nách nevznikli žiadne náklady,“ dodáva 

Shirsath. Výsledkom projektu je ceno-

vo dostupný spôsob, ako skĺbiť kreati-

vitu a šírenie dôležitého posolstva.

300

110

80%
PROVINCIÍ FILIPÍN 
MÁ NA SVÉM ÚZEMÍ 
MANGROVÉ HÁJE

POČAS TROCH DNÍ 
V JANUÁRI 2021 BOLO 
ZAOČKOVANÝCH 110 MIL. 
INDICKÝCH DETÍ

DRAČÍCH ZÁVODŮ 
JE POŘÁDÁNO 
V EVROPĚ

TIS.

MIL.
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Houston do torny
Až pojedete do Houstonu na Mezinárodní kongres Rotary 
2022 ve dnech 4. až 8. června, měli byste si přibalit jednu 
tornu navíc. Město je totiž proslavené svými obchody 
a každému něco nabídne, od luxusní módy až po půvabné 
klenoty z místních drahých kamenů.

Text: MIYOKI WALKER, překlad: PETR J. PAJAS, PDG (CZ), IVAN BELAN, PDG (SK)

obchodním areálu Galleria na před-
městí Houstonu je na úctyhodné 
ploše 2 hektarů rozprostřeno ně-

kolik stovek obchůdků. Je to největší ob-
chodní centrum v Houstonu a jedno z nej-
větších v celých Spojených státech. Turisté 
i místní vyhledávají tamní obchody jako 
např. Neiman Marcus, Nordstrom, Chanel, 
Gap, H&M a Saks Fifth Avenue. K těm star-
ším, ale nejstylovějším v Houstonu patří 
obchodní centrum River Oaks, vybudo-
vané v roce 1937. Je proslavené secesními 
budovami, koncepcí otevřeného prostoru, 
slavným festivalovým biografem a vybra-
nou estetikou – nemluvě o obchodech a re-
stauracích na více než 70 poschodích – to 
jen zvyšuje působivou a povznášející zku-
šenost, již vám návštěva centra poskytne. 

Také předměstský Uptown Park v Hous-
tonu je elegantním sídlem několika desítek 
milých a oblíbených obchůdků s domácími 

produkty. Jeho unikátní nabídka zahrnuje 
prodejnu cigaret, kavárnu, jejíž výzdoba 
vyvolává představu návratu do objevitel-
ských dob, a také klenotnictví nabízející 
šperky od místních i zahraničních uměl-
ců. Tohle obchodní centrum je oblíbeným 
místem nákupů mnohých Houstoňanů. 
Až vás přejde chuť nakupovat a vystřídá ji 
chuť na jídlo, využijte docela slušný výběr 
restaurací nabízejících jídla od autentické 
francouzsko-středomořské kuchyně přes 
suši až po produkty prodávané na ulicích 
v Mexiku.

estrá ponuka gastronomických služieb 

v Houstone spôsobuje návštevníkom 

klasickú dilemu: veľa reštaurácií – málo času. 

Počas pobytu v Houstone pri príležitosti Sve-

tového kongresu Rotary International 2022, 

ktorý sa bude konať v dňoch 4.–8. júna, určite 

zájdite do týchto podnikov v blízkosti centra 

mesta, kam sa taxíkom dopravíte za pár minút.

Reštaurácia Original Ninfa's on Navigation 

ponúka typickú kuchyňu Tex-Mex. Tejto tradič-

nej houstonskej stálici, ktorú ešte v roku 1973 

založila „Mama“ Ninfa Laurenzo, sa pripisujú 

zásluhy za to, že fajitas sa natrvalo etablova-

li na národnej gastronomickej scéne. Určite 

ochutnajte ich slávne queso flameado a tacos 

al carbón, pálenie v hrdle vám následne uhasí 

agua fresca.

Brennan's of Houston ponúka autentickú 

kreolskú kuchyňu, čo v kombinácii s nóbl pro-

stredím vytvorí jedinečný kulinársky zážitok. 

Vychutnajte si ich slávnu korytnačiu polievku 

a ustrice z miestnych zdrojov v zálive Mata-

gorda. Táto sesterská reštaurácia presláve-

ného Commander’s Palace v New Orleans cez 

víkend ponúka aj jazzový brunch, ideálny na 

servírovanie beignets (pečivo smažené v oleji 

ako fánky), alebo kreviet s krúpami.

Nobie’s sa profiluje ako reštaurácia ponú-

kajúca novodobé americké jedlá. Suroviny sa 

lokálne pestujú a spracovávajú, stolovanie je 

ladené v modernom štýle a uvoľnenej atmo-

sfére. Eklektické menu sa často mení, môžete 

tu očakávať inovatívne jedlá, ako napríklad 

vyprážanú prepelicu, alebo tatársky biftek po-

liaty krémom z diabolských vajec. Nasávajte 

párty atmosféru pri popíjaní kokteilu či vína 

z bohatého vínneho lístka.

Elegantná, no zároveň neformálna reštau-

rácia Rosie Cannonball podáva európske jedlá 

s nádychom talianskej kuchyne. Začnite s fo-

caccia di recco alebo modrým krabím carbo-

nara, potom sa zahryznite do pizze, opeče-

nej chobotnice, alebo inej delikatesy z pece 

a grilu na drevo. Odídete s pocitom, akoby 

vás vrúcne objal ten najmilší Talian, akého 

ste kedy stretli.

Chute mesta

Více informací najdete 
na stránce 

www.convention.rotary.org

ze světa

V

P
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se universum stále rozpíná, rozpínalo se 
i to mé rotariánské. Přišla práce v Zóně, 
kde zažijete spolupráci lidí ze skupin, 
o nichž se v mediích mluví jako o nepřá-
telích. Palestinci spolupracují s Izraelci, 
Rusové s Ukrajinci, Arabové s Křesťany, 
věřící s bezvěrci. A to vše pro zlepšení 
podmínek těch, kdo neměli tolik štěstí 
v životě jako my. To vše pod hlavičkou 
organizace, kde slovo lidství překonalo 
svou učebnicovou definici. Mé chápání 
rotariánských hodnot se ještě rozšířilo při 
pořádání Rotary Institutu, kdy rotariáni 
z osmi zón se sešli v Praze, aby ještě dál 
posunuli svou humanitní a humanitární 
práci na podporu a služby lidství. Byl to 
další vrchol, a to i z osobního setkání 
s tím nejvyšším a nejvíce inspirujícím 

vedením našeho celosvětového spole-
čenství. Taková setkání vlévají slunce do 
duše a pomáhají překonávat pochyby 
a zklamání. Je velikou škodou, že tuto 
atmosféru nezakusili všichni ti, v jejichž 
srdcích jsou pochyby o tom, že přátelství 
a pomoc je důležitější než cokoliv jiného. 
Přál bych všem, aby si dokázali v Rotary 
dobít baterky, aby plně důvěřovali ro-
tariánským přátelům kolem sebe a aby 
našli v sobě tu prvotní jiskérku která je 
do našeho společenství přivedla. A tuto 
jiskérku znovu rozfoukali až bude plát 
jasným plamenem. Plamenem čestného 
jednání, plamenem respektu k různo-
rodosti, plamenem nezištné služby nad 
vlastním zájmem, plamenem schopnosti 
vést, plamenem přátelství. 

Začátek kalendářního roku je v rodi-
ně světových magazínů společenství 
Rotary vždy věnován rotariánským 
hodnotám a cílům. Hned prvním cí-
lem je navazování nových přátelství 
otevírající příležitosti ke službě nebo 
pomoci druhým. Když jsem před 24 lety 
toto začal objevovat, byl jsem v úžasu, 
že existuje taková organizace, která si 
své ideály udržuje již více než sto let. 
A byl jsem nesmírně poctěn, že jsem 
byl pozván ke klubovému stolu. Ke 
stejnému, kam chodím každý týden 
si nabít baterky. Vzniklo silné pouto 
přátelství v atmosféře vzájemné úcty 
a zcela automatické pomoci tam kde je 
to třeba. Moje rotariánské universum se 
postupně rozpínalo. Poznal jsem skvělé 
lidi, kteří ke službě svému klubu a ko-
munitě přidali službu distriktu, struk-
tuře, přinášející další možnosti pomoci 
v rámci programů jako je třeba Nadace 
Rotary nebo práce s mládeží. A jelikož 

PŘÁNÍ VŠEM 
ROTARIÁNSKÝM DUŠÍM

Text: GEORGE J. PODZIMEK, DGE
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PŘÁTELSTVÍ 
A POROZUMĚNÍ–

VÝCHOZÍ MYŠLENKY 
ZAKLADATELŮ 

ROTARY
Text: PETR J. PAJAS, PDG

téma

ěsíc únor má v kalendáři Rotary zvláštní 
postavení. Letos 23. února to totiž bude již 
117 let od setkání pěti přátel, které si my, 
kdo se hlásí k ideálům Rotary, každoročně 

připomínáme jako začátek historie Rotary. Tento vý-
roční den dnes nazýváme Den světového porozumění 
a míru. Je to pro nás zároveň příležitost připomenout 
si začátky našeho hnutí a ideály, které k jeho zalo-
žení vedly a díky kterým je dnes Rotary uznávaným 
iniciátorem trvalé snahy o lepší svět pro všechny, kdo 
čestně pracují a tím přispívají k blahu lidí a zachová-
ní naší planety pro život dalších generací vzdělaných 
a samostatných lidí.

Zkusme si představit tu dobu a vžít se do situace, 
kdy se advokát Paul Percy Harris (1868–1947) začal 
zabývat myšlenkou, že by bylo dobré, kdyby se lidé, 
kteří se dobře znají na základě svého podnikání, zača-
li pravidelně potkávat a tím své kolegiální přátelství 
dále rozvíjet. Jedním z těch, koho s touto svojí vizí či 
přáním Harris seznámil, byl důlní inženýr švédského 
původu Gustavus E. Loer. Na první schůzku, která se 
konala v Loerově kanceláři v centru Chicaga, byl Ha-
rrisem pozván také obchodník s uhlím Silvester Shi-
ele, původem z Německa, a výrobce konfekce Hiram 

Shorey, jehož předci do Ameriky přišli z Irska. O týden 
později se přidal také tiskař Herry Ruggles. Shiele byl 
pak zvolen prvním prezidentem nového klubu a Ru-
gglesovi byla v souladu s jeho zaměstnáním svěřena 
funkce klubového vydavatele – dnes bychom asi říkali 
tiskového mluvčího.

 Vznikl tak zárodek spolku profesionálů a podni-
katelů, který hned od počátku záměrně sdružoval 
osobnosti odlišných profesí, různého původu a ovliv-
něných odlišnými tradicemi náboženských vyznání, 
ať už katolického, protestantského nebo židovského. 
Pozoruhodné na skladbě těch prvních setkání, z nichž 
se zrodil první Rotary klub, byla právě ona rozma-
nitost národnostní, náboženská a profesní, což jistě 
nebylo nic neobvyklého v tehdejším dynamicky se 
rozvíjejícím industriálním Chicagu plném imigrantů 
v Evropy. Taková rozmanitost nicméně předpokláda-
la, že se členové nového klubu nebudou přít o to, co 
je může rozdělovat, ale naopak, že se jejich debaty 
ponesou v duchu vzájemné tolerance k názorům, pře-
svědčením a úcty k profesi druhých. 

Zakladatelé Rotary žili v převratné době, kdy tehdy 
nedávno zvolený prezident Theodor Roosevelt prosa-
zoval nutnost ochrany lesů a přírody, ničených inten-
zivním rozvojem železnice a průmyslu. Byla to doba, 
kdy podnikání bylo přímo vlasteneckým posláním, 
doba velkých přeměn vyvolaných převratnými obje-

M
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klubu zvali, promítá nepsaný požadavek, aby každý 
další člen klubu jej obohacoval tím, že je profesio-
nálem v nějakém dalším povolání. K čemu to bylo 
dobré? Jistě nešlo jen o to, dozvědět se více a tom, 
jak se může odvíjet jiná cesta životem, co přináší 
zajímavého nebo s jakými překážkami je na ní třeba 
počítat. Nepochybně patřili mezi ty, kdo měli v životě 
dost štěstí, aby jejich vlastní snaha byla korunována 
úspěchem. Myslím si, že právě díky tomu, v jak dy-
namické době žili a jak různorodé bylo sociální okolí, 
patřilo k záměrům zakladatelů také přemýšlení o tom, 
zda by něčím nemohli to okolí příznivě ovlivnit díky 
svým známostem v podnikání. Nejspíš si museli vší-
mat toho, že lidé kolem nich, nejen jejich zaměstnan-
ci nebo spolupracovníci, ale ti, jež potkávali v ulicích 
Chicaga nebo o nichž slyšeli v různých rozhovorech, 
nemají vždy takové štěstí – a položili si otázku, zda 
je to spravedlivé nebo jestli pro ně nemohou něco 
udělat.

Nevím, zda máte podobnou zkušenost, ale já si ta-
kovou zakusil v Praze v padesátých letech dost často. 
Se spolužáky jsme občas zašli na pivo a pak se roze-
šli do ulic, každý svou cestou. Piva se v mládí vypilo 
dost a brzo nastal problém, kam s přebytkem tekutin 
v těle? Dovedu si proto představit, že i v Chicagu za-
čátkem století těch možností učinit ono potřebné ve 
skrytu a na vhodném místě mnoho nebylo. Nedivím 
se proto, že prvním projektem, na kterém se první 
klub dohodl, bylo zorganizovat kampaň mezi známý-
mi k podpoře postavení pisoáru v okolí radnice, kde 
se schází mnoho lidí a často tu potřebu pociťují. Na 
obr. 4 je vidět zdařilý výsledek úsilí prvního Rotary 
klubu z roku 1906.

 Tak začalo trvalé a velmi důležité veřejné poslá-
ní Rotary klubů: Snažit se přispět ke zlepšení živo-
ta v obci, kde se klub schází, nějakým konkrétním 

vy vědy a rozvojem techniky. Vždyť právě v roce 1905 
Albert Einstein ohromil vědce a světovou veřejnost 
teorií relativity, Thomas Edison navrhoval elektromo-
bily a Nikola Tesla zkoušel dálkový bezdrátový pře-
nos informací radiovými vlnami. V té době se unijní 
správa ustavovala na územích získaných po vítězné 
válce se Španělskem a imperiální moc USA se začala 
upevňovat nad Filipínami, Havají, Aljaškou a další-
mi zeměmi daleko za hranicemi. Určitě i tato témata 
budila debaty mezi přáteli. Nemělo-li však přátelství 
ztroskotat na sporech o politiku či o užití technických 
novinek, určitě se brzo dohodli na tom, že politická 
a další sporná témata raději nechají jiným. 

 Každé pravidelné setkávání ztrácí na zajímavosti, 
není-li spojeno ještě s něčím, co přesahuje samotnou 
potřebu potkat se s přáteli nebo známými. Tmelícím 
poutem se jistě brzo stalo společné stolování u oběda. 
To ostatně potvrzuje i přiložená fotografie z jednoho 
společného oběda zakladatelů Rotary převzatá z bro-
žurky Fenomén Rotary, kterou ke stému výročí zalo-
žení Rotary pečlivě sestavil přítel Svatopluk Jedlička. 
Možná se pak ukázalo, že má-li to být únosné pro hos-
titele schůzky, je lepší, pokud se v pohostinnosti přáte-
lé střídají, nebo se začnou scházet na neutrální půdě. 

 Tak se nejspíš začalo s rotováním místa setkává-
ní – a odtud prý odvozujeme i název toho setkávání 
– klub postupně se střídajících mezi hostiteli rotují-
cích – míst setkávání a s tím spojených povinností 
svolavatele a hostitele. Odtud i název Rotary Club. 
Ostatně vznik a používání tohoto označení promítl 
Herry Ruggles do první verze znaku klubu – a protože 
si říkali Rotary, zvolil pro znak symbol kola lokomoti-
vy, která šíří pokrok napříč kontinentem.

 Výchozí ideou P. Harrise a jeho přátel bylo sice za-
ložit klub umožňující kultivaci přátelství mezi nimi, 
ale od samého počátku se do skladby těch, koho do 

Gustavus Loehr, 
Silvester Schiele, 
Hiram Shorey a Paul 
Harris, cirka 1905–12.
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počinem, něčím, čemu dnes říkáme projekt. A od 
počátku, jak vidíme, šlo o to, aby výsledek projektu 
byl užitečný dlouhodobě. Přitom vůbec nemusí jít 
o něco mimořádného, ohromujícího nebo nadměr-
ně nákladného. Důležité je, aby se jednalo o něco, 
na co síly klubu stačí. Stojí také za připomenutí, že 
již ten první projekt, byť jeho výsledkem byla stav-
ba, byl především koncipován jako iniciativa, jako 
přesvědčování spoluobčanů o důležitosti konkrétní 
akce sloužící všem, nejenom členům klubu nebo jiné 
vrstvě vyvolených. 

Realizace projektu s úsměvným kontextem byla 
určitě jedním z faktorů, kterými na sebe chicagský 
Rotary klub upozornil. A brzo se našli zájemci jak 
o vstup do klubu, tak i v jiných městech, kam se zvěst 
o klubu a jeho filozofie dostala.

Trochu jsem tady převyprávěl tu historku o vzniku 

prvního Rotary klubu, která se mezi rotariány traduje 
nejspíš od samého počátku jeho existence na mezi-
národní úrovni. Myslím si však, že je to dobrá ilust-
race těch základních ideálů, na nichž je naše Rotary 
postaveno.

 Zvětšující se počet obdobných klubů, hlásících se 
k myšlence Rotary, vedl v roce 1910 ke vzniku Národ-
ní asociace Rotary klubů v USA. Jejím prvním prezi-
dentem byl zvolen Paul Harris. V souladu s tím, že si 
vždy přál, aby se myšlenka Rotary šířila, bylo jedním 
z prvních společných počinů nového celonárodního 
sdružení založení vlastního časopisu, nazvaného The 
National Rotarian – dnes pokračuje tento nám určený 
oficiální časopis pod označením „Rotarian“. Pro naši 
jazykovou komunitu slouží jako jeho regionální ofi-
ciální verze naše Rotary Good News.

 První číslo z ledna 1911 začíná, jak jinak, úvodním 
slovem prezidenta Národní asociace Rotary klubů, 
Paula Harrise. Nazval jej „Racionální rotariánsví“. Po-
kusím se zde s odkazem na některé pasáže převzaté 
z Harrisova úvodníku ukázat, že v lecčems se i dnes 
z jeho úvahy můžeme poučit a lépe tak pochopit, 
čeho jsme se stali součástí a co se od nás očekává. 
Věřím, že nás to obohatí.

Harris začíná úvahou, čím by asi, pokud by to šlo, 
oslovil někdy v budoucnu fórum všech žijících rota-
riánů a přitom by směl použít jen jediné slovo. Od-
povídá si: „Bez váhání a hodně nahlas bych vykřikl 
‚TOLERANCE!‘.“ Tolerance, jak píše dál, byla silou, 
která přiměla předky Američanů, aby se vypravili 
v chatrných bárkách na cestu přes rozbouřené moře. 
Tolerance byla tím, co rozezněním líbezného tónu 
zvonu ve Filadelfii před stoletím otevřelo cestu ke 
svobodě, o níž tehdejší svět mohl jenom snít. „Má-li 
být osudem našeho Rotary stát se něčím více než jen 
dočasným a pomíjejícím jevem, bude to právě proto, 
že jsme si všichni, nehledě na nám vlastní individu-
ální nedostatky, uvědomili, jak důležitou sdílenou 
hodnotou je tolerance. (…) Přejme si, abychom nikdy 
v budoucnu neopustili bezpečnou cestu racionální 
tolerance a ohleduplného posuzování přesvědčení 

ostatních.“ Ve svém líčení předpokládaného Harris 
pokračuje: „Potom bych si dovolil obrátit se na pří-
tomné zástupce klubů s otázkou: ‚Co vy považujete 
za filozofii Rotary?‘. Určitě by se zvedlo mnoho rukou 
a brzo bych si uvědomil, jak bezvýchodný by byl po-
kus z té spousty různících se odpovědí dospět k ně-
jakému přesnému závěru.“

Harris pokračuje představou, že by tu základní 
otázku mohl položit i jinak, přesněji: „Kolik z vás si 
myslí, že podstatou Rotary je umožnit nebo ovliv-
nit něčí podnikání a získat možnost se na nějakém 
sám podílet?“ Asi by se k tomu hlásila většina pří-
tomných, domnívá se Harris a pokračuje ještě užším 
vymezením původní otázky: „A kdo z vás si myslí, že 
je nečestné nebo neetické vstupovat do klubu kvůli 
vlastnímu podnikání?“ Očekává, že jen málokdo by 
se k tomu hlásil. Přesto, z respektu k menšině, vyzval 
postupně několik fiktivních přítomných – nazval ty 
přátele případně: Standard Etický, Zásada Určitý, Ra-
domír Slevodávač a Altruista Rozvážný.

Pokusím se teď jen stručně shrnout, co by podle 
Harrise ti přátelé nejspíš řekli a jak by na to on reago-
val. Přítel Standard Etický by asi říkal něco ve smyslu: 
„Orientovat se na podnikání prostřednictvím klubu 

„MÁ-LI BÝT OSUDEM NAŠEHO ROTARY STÁT  
SE VÍCE NEŽ JEN DOČASNÝM JEVEM, 

BUDE TO PRÁVĚ PROTO, ŽE JSME SI VŠICHNI 
UVĚDOMILI, JAK DŮLEŽITOU SDÍLENOU 

HODNOTOU JE TOLERANCE.“
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To mi připadalo až neuvěřitelně dobré. (…) Když jdu 
do klubu, je to přece také byznys, i když trochu jiné 
povahy. (…) Pro mě je Rotary, tak jak já mu rozumím, 
obchodní nabídkou, a to je podle mě v pořádku a mělo 
by to tak zůstat.“

Přišel čas dát slovo i tomu, kdo do té diskuse dosud 
nevstoupil – nespěchal, raději napřed pozorně poslou-
chal, aby se s argumenty druhých seznámil. Přítel Al-
truista Rozvážný by nejspíš začal tvrzením: „Záleží na 
úhlu pohledu. Pro někoho, kdo rozlišuje mezi dolarem 
a centem, jde určitě především o klub určený ke sjed-
návání obchodu. Já sice chápu předřečníky, ale pro 
mě je klub příležitostí něco udělat pro obec – jen za 
režijní náklady a případně udělat i něco navíc. To se 
přece děje ve většině klubů všeho druhu. (…) Rotary 
nám vlastně umožňuje důstojně se vyrovnat se svě-
tem, aniž by nás to stálo spoustu peněz a příliš času. 

mi pro Rotary připadá nebezpečné. (…) Něco takového 
by bylo naprosto vyloučené v řadě jiných klubů, které 
znám! (…) Naopak! Jedním z hlavních účelů klubu je 
odvést jeho členy od utápění se v podnikatelských ak-
tivitách, poskytnout jim dávku odpočinku a rekreace. 
Jakékoli využívání klubu pro vlastní podnikatelské 
potřeby musí být přísně zakázané!“ Na to by se asi 
ozval cynický dotaz z pléna, zda jako argument stačí, 
že něco je jinde nemožné nebo to dřív nebývalo.

Přítel Zásada Určitý by nejspíš přišel s argumentací, 
že přijatelnost nebo nepřijatelnost pohnutek ke vstu-
pu do klubu záleží především na tom, kdo jsou jeho 
členové a podle jakých zásad klub funguje. Když ně-
kdo od někoho něco získá a někomu zase něco dá, je 
to výhodné pro oba. Kdyby se přítel Standard Etický 
trochu zamyslel, možná by přišel na to, že obchodo-
vání napřímo není nikdy špatné jako takové (manum 
per se), ale může být činností zakázanou (manum 
prohibitum) kvůli nějakým pravidlům nebo učiněným 
slibům. Žádný skutečný rotarián se přece nenechá 
zaskočit a na otázku, zda jde o byznys, odpoví hrdě: 
„Proč ne? Já se za svůj byznys nestydím a nezáleží na 
tom, jestli to dělám v obchodě nebo na klubu nebo 
v kanceláři. Vždyť je to právě byznys, co nám přines-
lo vše, co máme. Vygumujte byznys a vrátíte nás do 
starověku!“

Kdyby pak zazněla otázka „Podporuje Rotary ob-
chodní jednání mezi členy klubu nebo je nějak ovliv-
ňovat?“, pak by se nejspíš ozval přítel Radomír Sle-
vodávač s tvrzením „Poslyšte, já vám mohu do haléře 
vyčíslit, kolik jsem prostřednictvím klubu někomu dal 
a kolik dostal a kolik mě to skutečně stálo. Rozhodně 
na tom obě strany ušetřily. Všechno vám mohu do-
ložit, přijďte se ke mně podívat! (…) Ten, kdo mě do 
klubu doporučil, mi vysvětlil, že se tam potkám s lid-
mi z různých profesí, kteří se scházejí kvůli byznysu. 

První Rotary klub  
při obědě.

Titulní stránka 
prvního vydání 
magazínu The 
National Rotarian 
z ledna 1911.
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 Pokud Rotary nedokáže vyhovět očekáváním veřej-
nosti, pak ztrácí smysl a je čas pro změnu. Nikdo 
však není nikdy ideálně moudrý a vše vědoucí. Život 
je vývoj a nevyhnutelně přichází doba, kdy je leccos 
z toho, nač jsme byli zvyklí z minulosti, musíme od-
ložit a hledat nová řešení. Moudré je poučit se z ro-
zumné kritiky – ne snad proto, co si o nás lidé myslí, 
ale spíš proto, co nám tím o nás sdělují.“ 

„Pokud budeme někdy nuceni se bránit, nečiňme 
tak prázdnými honosnými frázemi, ale užívejme lo-
gické argumenty. Nemůžeme se přece domnívat, že 
nás nikdo nemá co kritizovat. V historii je dost příkla-
dů toho, že se nakonec z obviněných stávají žalobci. 
Dokud se nám bude dařit držet laťku Rotary tak vyso-
ko, jak to jen jde, určitě se najde dost těch, kdo budou 
svědčit v náš prospěch.“ 

„To však na naše bedra nakládá obrovskou zodpo-
vědnost. Když se zase vrátíme k tomu jednoslovnému 
výrazu, kterým jsme začali tuto diskusi, ke slovu TO-
LERANCE, pak to znamená, že vždy, než odpovíme, se 
musíme nejprve důkladně zamyslet a pak si odpověď 
velmi svědomitě připravit.“

Harrisův závěr: „Rotary je obrovský a mocný stroj. 
Není-li řízen, může způsobit více škody než užitku. 
Při dobrém řízení se může stát nástrojem zlepšování 
života lidí, za jehož užití se nemusíme stydět. Pama-
tujme, že s mocí se dostavují ta největší pokušení, 
ale když jim dokážeme odolat, dostane se nám toho 
nejsilnějšího uspokojení.“

Teď je jen na nás, abychom si ze slov našeho zakla-
datele vzali poučení.

Naučme se ctít jeden druhého, vážit si práce pocti-
vě pracujících lidí, nesuďme ty, kdo žijí a potřebují 
žít jinak, tolerujme rozličnost lidí i národů a slavme 
pak v přátelství a s tolerancí společně to, že Rotary 
mění životy.

(…) Každému přece občas pomůže i drobná pomoc. 
(…) Navíc, Rotary vlastně nabízí až neuvěřitelně lá-
kavou vidinu obchodování bez vlivu konkurence – já 
mám co nabídnout, někdo jiný ve velkém klubu to 
může potřebovat a někdo další zase nabídne něco, co 
se hodí mně. Tak se domluvíme a všichni na tom na-
konec vyděláme. (…) Položme si ale otázku, zda tohle 
je to pravé, co máme od Rotary klubu očekávat. (…) 
Bylo by bláhové zbavit se blahodárného vlivu konku-
rence. Kdyby klub nabízel obchodování bez konku-
rence, brzo by se nevyhnutelně do klubu vetřel někdo, 
kdo by z toho těžil výhody pro sebe, a další by jej pak 
rychle následovali. My ale potřebujeme lidi, kteří pro 
ty, koho si váží, učiní mnohé bez velkého rozmýšlení... 
Navíc, Rotary musí být symbolem vysoké kvality. (…)
Naše kluby mají velký vliv díky tomu, že sdružují tolik 
různých profesionálů a podnikatelů významných pro 
obec, kde žijeme. (…) Ale naše kluby budou mohutnět 
a déle se udržet, pokud budou něčím přispívat lidem 
v obci. Jakmile se něco takového jednou podaří, jsme 
najednou překvapeni tím, o kolik snadněji se pak daří 
obdobné věci. (…) A určitě je také pravda, že trochu 
špásu a radosti občas potřebujeme, a i to nám klub na-
bízí. (…) Má-li někdy být Rotary klubu vytýkán nějaký 
nevhodný projev, pak by to nejspíš bylo zdůrazňování 
naší výjimečnosti, což je obvykle chápáno jako sklon 
k sobectví. Právě proto je pro nás tak důležitý altruis-
mus – je protiváhou sobectví. (…) Klub mi v mnohém 
něco dal a já proto také rád dávám jiným v klubu, ale 
také pak toužím dávat něco i celé komunitě – to je ten 
správný pocit rotariána. (...) I když i já věřím, že je to 
právě podnikání, co nás stmeluje, přesto si myslím, že 
to zdaleka není vše.“ Tolik Altruista Rozvážný.

S jakým závěrem nakonec ve svém úvodníku při-
chází sám Paul Harris? Připouští, že „se zájmem a res-
pektem vyslechl vše, s čím vystoupili přátelé Standard 
Etický, Zásada Určitý, Radomír Slevodávač a Altruista 
Rozvážný, a ví, že mnozí z členů kteréhokoli Rotary 
klubu by se bez váhání přidali k jedné ze tří skupin: 

První skupinu by tvořili ti, kdo jako přítel Standard 
Etický jsou přesvědčení o tom, že otázky byznysu do 
Rotary zásadně nepatří.

V té druhé skupině by byli ti, kdo souhlasí s Rado-
mírem Slevodávačem v tom, že řádně vedené trans-
akce typu má dáti – dal jsou tím pravým, čím se má 
život Rotary klubu řídit.

Do té třetí skupiny by se nejspíš hlásili příznivci Al-
truisty Rozvážného, pro které je samozřejmostí, že ži-
vot Rotary klubu má být rozumnou směsí podnikatel-
ských zájmů, občanské aktivity a dobrého přátelství.“ 

Podle Harrise jsou všechny tři z těch pohledů blízké 
tomu, co sdílíme jako filozofii Rotary, kterou všichni 
uznáváme a jakou u nás předpokládá veřejnost. „Ro-
tariáni by se určitě neměli scházet někde v tajnosti. 

téma

Výsledek pilotního 
projektu prvního 
Rotary klubu.
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ne 17. 1. 2022 proběhl první tzv. seznamovacího kick off seminář v pardubické 
nemocnici. Seminář probíhal hybridní formou, z finského Turku byli účastníci 
přítomni online a v Pardubicích se všichni sešli v zasedací místnosti. Ředitel ne-

mocnice MUDr. Jiří Skalický a člen Rady Pardubického kraje Ing. Ladislav Valtr účastní-
ky přivítali, jednání dále vedl primář oddělení MUDr. Marian Šenkeřík. Personál byl roz-
dělen na dvě poloviny – jedna byla na semináři, druhá zajišťovala chod JIP; následující 
den se tyto skupiny vyměnily. Koncem týdne pak proběhly první tréninky s pacienty.  
Oba lékařské týmy přínos Rotary velmi oceňují a po prvotních rozpacích panovala vel-
mi pozitivní atmosféra.

ýbor Nadace 2240 v současné 
chvíli pracuje na online žádosti 

pro Distriktní granty, která bude mít 
letos premiéru. Žádost testujeme, 
a jakmile budeme mít hotovo, rozešle-
me potřebné informace všem zástup-
cům klubů, kteří se účastnili školení 
Nadace v listopadu 2021. Forma online 
podání našemu týmu umožní rychlejší 
a efektivnější zpracovávání a vyhodno-
cování žádostí pro celý distrikt. 

Termín podání žádosti na distriktní 
grant 2022–2023 je jako každý rok 31. 3. 
2022 a připomínáme, že termín pro ode-
vzdání závěrečné zprávy distriktních 
grantů 2021–2022 je do 30. 4. 2022. 

Aktuálně 
z Nadace Rotary 
D2240

NADACE 

Globální grant 
RC Pardubice 
zahájen

V

D
Text: HANA GAMROT
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Filosofie 
Rotary

oudrý a zodpovědný hospo-
dář tu a tam obejde grunt 
a podívá se, jak vypada-
jí základy, opěrné pilíře 

a krovy. To platí nejen pro stavby z kamene 
a cihel, ale i pro stavby duchovní, lidská 
díla a pospolitosti. Co jsou a v jakém stavu 
jsou ony naše základy a pilíře, i to, co je na 
nich postaveno? To jsou dobré a důležité 
otázky. Stavba z myšlenek a lidského úsilí 
sice nemůže spadnout jako třeba stodola, 
ale může ztratit z očí cíl i poslání a i nadále 
sice existovat, ale pouze jakousi spolkovou 

setrvačností, což se leckdy stává. Které jsou 
však ty nosné pilíře našeho úsilí, kde je dáno 
a psáno, co chceme a kam míříme? Právě ta-
kové otázky je dobré si klást vždy při vstupu 
do nového úseku času. To je tedy ten čas, 
kdy se ze skříní a trezorů vytahují zakla-
datelské listiny a dokumenty a nad nimi 
se uvažuje a zkoumá, jdeme či nejdeme-li 
tím směrem, kterým nám ukazují. Jak by 
taková snaha vypadala v Rotary? 

A zde jsme již u jedné základní a veledůle-
žité skutečnosti, kterou je dobré si uvědomit 
i s jejími dalekosáhlými důsledky. Všech-
na jiná hnutí, slibující a snažící se změnit 
a opravit svět začínají tím, že si ten svět 
z gruntu jinak namalují, zavedou nové bohy 
a nové hodnoty, a všechno postaví úplně 
jinak vzhledem k tomu, jak ho vidí minulost 
i jejich doba. Čím více se ten jejich nový 
obraz světa bude lišit od toho starého, tím 
lépe! Zakladatelé Rotary ale nic takového 
neudělali! Neudělali to asi i proto, protože 
každý byl svými duchovními kořeny jinde 

a těžko by se v této rovině domlouvali, ale 
i proto, protože to byli mužové praxe, ži-
votního zápasu, a takové věci jako vymýš-
let nějakou ideologii nebo filosofii jim ve 
správném duchu amerického pragmatismu 
byly cizí a připadlo jim to zcela zbytečné. 
Nezaložili žádné nové náboženství, a dokon-
ce ani ne nějakou odnož, platformu nebo 
sektu, která by po svých vyznavačích chtěla, 
aby opustili starou víru a přimkli se k ní. 
Nevyhlásili žádné články víry, nesestavili 
žádný katechismus, což by patrně nasta-
lo, kdyby některý z nich byl teolog. Nebo 
filosof. To všechno oni si odpustili a svoji 
myšlenku vyjádřili s onou pravou amerikán-
skou podnikatelskou přímočarostí – sloužit 
nad vlastní zájmy a podporovat přátelství. 
Jednodušeji to již vyjádřit nelze. Každý pas-
tor by jim k tomu jistě rád a ochotně opatřil 
alespoň pěkný soubor opěrných biblických 
veršů a příkladů, a snad by jim udělal i ně-
jakou tu věrouku. To se ale nestalo, a je moc 
dobře, že se to nestalo.

Otcové zakladatelé se soustředili na je-
den pojem, na jednu hodnotu – přátelství 
a služba nad vlastní zájmy. To nejsou dvě 
věci, to je v podstatě jedno a totéž, proto-
že přátelství je vlastně v tom, že se člověk 
pro ty druhé „rozdá“, že bude hotov dělat 
něco, co jemu samému v přímém a bezpro-
středním smyslu, i ekonomickém, žádný 
prospěch nepřinese. Takové jednání ovšem 
neladí s lidskou přirozeností. Výstižně to 
asi říká anglický sociolog Benjamin Kidd ve 
své knize „Sociální vývoj“. Tam můžeme na 
str. 85 číst: „Po veškeré trvání této soustavy 
(lidské společnosti) stále trvá v ní spor dvou 
nepřátelských sil: dezintegrujícího neboli 
rozkladného principu, jejž představuje ro-
zumová sebehájivost jedinců, a integrují-
cího neboli tvořivého principu, jejž zase 
představuje náboženská víra, zjednávající 
sankci pro chování sociální, kterážto sankce 
je vždy nadrozumová, má za úkol zabezpe-
čiti v zápase vývojném stálé podřizování 
zájmů jedinců pod širší zájmy tohoto delším 
životem nadaného sociálního organismu, 
ke kterému náležejí.“

Tváří v tvář této, patrně stav věcí věr-
ně odrážející tezi je ovšem nenábožen-
ská prezentace rotariánské myšlenky tím 
větším divem – i zakladatelé si byli pře-
ce vědomi jistých náboženských základů 
i východisek svých postojů! Ano, možná 

Text: MILAN KLAPETEK

M
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právě proto vsadili na něco, co vyšlo. My-
šlenku přátelství vyslovuje a hlásá každé 
náboženství s alespoň špetkou nějakého 
etického náboje. Výjimkou snad je pouze 
manichejství a satanismus. Zakladatelé Ro-
tary se v podstatě spolehli na to, že jako 
onen nezbytný náboženský základ poslouží 
jakékoliv náboženství, které je v Americe, 
v západní kultuře a nakonec na celém tomto 
světě nějak uchyceno. Oporu i posilu pro 
myšlenku univerzality přátelství a souná-
ležitosti je totiž možno nalézt stejně dobře 
v Bibli i Koránu, stejně dobře v buddhismu 
i v taoismu. A to je právě ona úžasná věc, 
která se v Rotary projevuje. Každý si může 
tuto myšlenku naroubovat na tu svoji vlast-
ní podnož! Na rozdíl od většiny opravných 
a nápravných snah také nevyhlašuje Rota-
ry žádnou křížovou výpravu proti „starému 
světu“ a nevolá nikoho k tomu, aby opustil 

nějaký „tábor zla“ a přidal se k tomu naše-
mu jedině správnému „dobru“. Ne – každý 
ať zůstane tam, kde je, a právě tam, kde 
je, ať také nalezne onen svůj náboženský 
základ, onu sankci pro onen integrující po-
hled a postoj, mající před očima něco více 
než jen vlastní prospěch. A právě tam ať 
také podporuje a posiluje právě ty směry 
a pohledy, které přátelství přejí a podporují, 
byť bývají doslova hluboko zahrabány. Ještě 
bych připomenul, že svoji náboženskou víru 
nemusí člověk nutně manifestovat nějakou 
církevní příslušností. Myšlenku přátelství 

mezi lidmi a národy by jistě bylo možno 
již při zakládání zdůvodnit nábožensky i fi-
losoficky, ale co by následovalo vzápětí? 
Jak můžeme vidět na jiných hnutích, která 
šla tímto směrem a vybudovala kanonickou 
soustavu učení a dogmat, nastane pak spor 
o tato dogmata, mnohdy přímo spor o slo-
víčka, ba i o nějakou pouhopouhou tečku 
nebo čárku, a ten boj spotřebuje i polovinu 
energie, kterou takové hnutí disponuje. Za-
kladatelé nás těchto smutných dogmatic-
kých sporů ušetřili právě tím, že žádnou 
filosofii ani náboženství nezaložili. 

Myšlenka přátelství ovšem představuje 
výrazně odlišný koncept lidské společnosti 
a jejího vývoje, než je ten běžný, známý 
a rozšířený. Tím běžným (i nám!) je koncept 
boje. Jenomže, kdyby šlo pouze o boj, tak 
by to ještě nebylo tak zlé. Boj „zavedla“ pří-
roda, ale člověk k tomu přidal něco dalšího 

a mnohem horšího – nenávist. Rotary sází 
na jiné základní paradigma, spojené s jiný-
mi vztahy i jiným myšlením. Tak třeba dobrá 
vůle, která je přímo podstatou přátelství, ta 
je schopna rozeznat a především pochopit, 
že nakonec o nějaké dobro jde vlastně kaž-
dému, pouze se od sebe lišíme tom, v čem 
člověk bude ono dobro vidět a jakou cílovou 
skupinu adresátů onoho dobra bude mít na 
mysli. A i v tom je Rotary nastaveno prozí-
ravě a moudře. Neangažuje se v oblastech 
kontroverzních a doslova neverifikovatel-
ných, jakými jsou politické a náboženské 

spory, ale pouze tam, kde je možný jednodu-
chý a jasný konsenzus – odstranění nemocí, 
pomoc potřebným, strádajícím a trpícím. 
Kdo se chce angažovat například v politice, 
dělá to na svůj účet za svou jinou tvář, niko-
liv jako rotarián. Rotary nikoho nežene na 
nějaké barikády, nanejvýše za ně, ovazovat 
rány, a to těm i oněm. 

Přátelství je dějinotvorná síla. Služba nad 
vlastní zájem je jedním z jeho aspektů, je to 
způsob bytí, který se latinsky nazývá „pro-
existence“ – bytí ne pro sebe sama ani ne 
bytí pro bytí, ale bytí pro něco, co člověka 
přesahuje, bytí pro někoho. To není v lid-
ské predátorské přirozenosti ani běžné, ani 
normální. To nevyplývá z rozumové sebehá-
jivosti, která je člověku vlastní. Jistě, přátel-
ství je možné i mezi příslušníky zločinného 
gangu, ale to rotariánské je jiné v tom, že 
nemá hranic a vztahuje se ke všem, dokonce 
i k těm, kteří myslí jinak. Je nezdůvodnitelné, 
či, jinak řečeno, žádný důvod by nikoho „se-
behájivě rozumného“ nepřesvědčil. Rotarián 
tedy vždy bude tak trochu snílek, tak trochu 
idealista, tak trochu vizionář a utopista. Tak 
se ostatně také rotarián v literatuře maluje. 
Proto se také snaží pracovat a sloužit nad své 
zájmy, i když to po něm nikdo nechce a ne-
může chtít a dost možná mu to ani leckdo 
neocení. A to vše dohromady není vnímáno 
jako chmurná povinnost, nýbrž radost a po-
slání. A je-li pak rotariánství dnes k něčemu 
dobré? Mám pocit, že svět upadá do bažin 
nedostatku vzájemné úcty, ba přímo do ne-
zdvořilosti a hulvátství. Odmítá „totalitu“, 
chce pluralitní společnost, ale nedovede se 
přitom smířit s odlišným názorem. Každý 
rotarián si jistě může ponechat své vidění 
věcí, jak by to či ono mělo být správně, ale ve 
„věci společné“ má pravdu doma maminka, 
v divadle režisér, a zde guvernér. I námitku 
nebo nesouhlas lze vyjádřit přátelsky, neu-
rážlivě a konstruktivně, prostě rotariánsky. 
I to je přátelství a důvěra. K tomu opravdu 
není potřeba žádná složitá filosofie. To je 
obsaženo v pojmu v přátelství a čtyřech 
otázkách zakladatelů. Zkusme si to někdy, 
třeba by to šlo!

Ano, je radostné být rotariánem, být 
poutem přátelství a přejné sounáležitosti 
spojen s Univerzem! To je celá filosofie hnutí 
Rotary. V tomto světě čím dál potřebnější. 
Ostatně, i v Rotary. Sibyla pravila, že konec 
světa nastane, až se budou i rotariáni hádat.

z domova

Otcové zakladatelé se soustředili 
na jeden pojem, na jednu hodnotu – 
přátelství a služba nad vlastní zájmy. 
To nejsou dvě věci, to je v podstatě 
jedno a totéž, protože přátelství je 
vlastně v tom, že se člověk pro ty 
druhé „rozdá“, že bude hotov dělat 
něco, co jemu samému v přímém 
a bezprostředním smyslu žádný 
prospěch nepřinese.
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Členové Rotary působí na místní i celosvětové 
úrovni a pomáhají lidem v nouzi – a to i v době 
krize, jako je ta současná.

Zdravotničtí odborníci sdílejí strategie pro 
vymýcení dětské obrny.

ezinárodní zdravotničtí odborníci a vedoucí předsta-
vitelé Rotary Polio Eradication Campaign oznámili 
pozitivní zprávy o našem příslibu světa bez dětské 
obrny na Světový den dětské obrny 2021. 

Počet případů divokého polioviru v Afghánistánu a Pákistánu 
je v roce 2021 rekordně nízký. Dr. Hamid Jafari, vedoucí progra-
mu WHO pro vymýcení dětské obrny ve východním Středomoří, 
vyjádřil přesvědčení, že se nyní naskýtá jedinečná příležitost 
jednou provždy ukončit nákazu dětskou obrnou v posledních 
dvou endemických zemích, a to zintenzivněním úsilí. Předsedo-
vé národních výborů Rotary PolioPlus v Afghánistánu a Pákis-
tánu vysvětlili svůj přístup k výzvám spojeným s pokračováním 
imunizačních kampaní.

Jafari nastínil různé strategie, které se v současné době po-
užívají k pokračování boje proti dětské obrně, jako je zavedení 
nové vakcíny proti poliovirům odvozeným od vakcíny a začleně-
ní očkování proti dětské obrně do všeobecných zdravotnických 
služeb. Zjistěte více o strategiích Rotary a jejích partnerů pro 
řešení zbývajících problémů na cestě k vymýcení dětské obrny.

oj proti nemocem je jednou z priorit činnosti Rotary. 
Proto jsme dobře připraveni reagovat na současnou 
zdravotní krizi. Rotariáni již dříve podpořili hygie-
nické iniciativy, které učí správné techniky mytí ru-

kou, učí lidi, jak pečovat o své zdraví, a poskytují lékařům ško-
lení a důležité lékařské vybavení. Nyní pomáhají zdravotnickým 
pracovníkům předávat životně důležité informace o covidu-19 
a darují ochranné oděvy a další potřeby klinikám a nemocnicím, 
které jsou v důsledku pandemie ve stresu.

Zintenzivňují rovněž podporu opatření pro další fázi pande-
mie covid-19: imunizaci. Rotary využije své dlouholeté zkuše-
nosti s vymýcením dětské obrny, aby lidi přesvědčila o účinnosti 
a efektivitě vakcín. Díky své houževnatosti, strategickému part-
nerství a inovačnímu duchu je Rotary obzvláště vhodná k pod-
poře úsilí o ochranu lidí před covidem-19.

Členové a příznivci Rotary spojili 
své úsilí, aby 24. října informo-
vali veřejnost a získali finanční 
prostředky na Světový den proti 
dětské obrně.

Do aktivit Světového dne proti 
obrně se zapojilo více než 4260 
klubů Rotary, Rotaract a Interact 
z celého světa. Dárci poskytli 
více než 748 000 USD. Díky ztroj-

násobení částky Nadací Billa 
a Melindy Gatesových se podaři-
lo vybrat přes 2,3 mil. USD.

Příspěvky Rotary Global Up-
date ke Světovému dni dětské 
obrny 2021 na našich stránkách 
na Facebooku a kanálu YouTube 
zaznamenaly téměř 6,2 milionu 
zhlédnutí a byly staženy více než 
4250krát.

POMOZTE NÁM

Možná se i vy ocitnete mezi 
1,2 mil. členů Rotary. Jako rota-
riáni vidíme svět, kde lidé začí-
nají spolupracovat na vytváření 
trvalých změn – ve všech zemích, 
v našem okolí i v nás samotných.

ROTARY INTERNATIONAL 
A THE ROTARY FOUNDATION 
ZVEŘEJŇUJÍ STANOVISKO 
K OČKOVÁNÍ

Jako první organizace, která se 
přihlásila k vizi světa bez dětské 
obrny, Rotary věří, že rozhodnutí 
očkovat je humanitární nutností. 
Představenstvo Rotary Interna-
tional a správci nadace Rotary 
Foundation věří v následující:

1) Celosvětové očkování je ces-
tou k ukončení pandemie a my 
důrazně vyzýváme všechny lidi, 
včetně našich členů, aby se 
nechali očkovat.

2) Dezinformace brání boji proti 
covidu-19, proto se zavazu-
jeme poskytovat našim členům 
vědecky podložené informace.

3) Rotary se zavazuje k rovnému 
přístupu k vakcínám. Díky spo-
lečnému úsilí s Gavi, Aliancí pro 
očkování, využíváme našich pří-
mých zkušeností s dětskou obr-
nou k usnadnění dodávek vakcín.

4) Rotary vzdává hold zdravot-
nickým pracovníkům na celém 
světě. Vyzýváme kluby, aby úsilí 
těchto hrdinů zvlášť ocenily 
a podpořily.

5) Kluby Rotary a Rotaract se 
vyzývají, aby podporovaly pre-
venci a očkování proti covidu-19.

6) Vakcíny jsou jedním z největ-
ších pokroků moderní medicíny. 
Díky nim se podařilo vymýtit 
nebo dostat pod kontrolu řadu 
nemocí, jako jsou neštovice, 
dětská obrna, spalničky a ebola, 
a nyní se naskýtá příležitost 
porazit pandemii covidu-19 pro-
střednictvím očkování.

7) Vymýcení dětské obrny 
zůstává pro Rotary cílem číslo 
jedna. Poučení z boje proti dět-
ské obrně můžeme nyní uplatnit 
v boji proti covidu-19.

REAKCE ROTARY 
NA PANDEMII

CO NOVÉHO 
V POLIOPLUS

M

B

ze světa

ČLENOVÉ ROTARY MOBILIZUJÍ 
VEŘEJNOST U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO 
DNE DĚTSKÉ OBRNY

Text: RI, 
překlad: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
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VÝSLEDKY
ANKETY 
RGN

Kolik let jste členem Rotary?

více než 20 let
1–5 let
6–10 let
11–15 let
16–20 let

Do RGN píši

Nikdy a ani o tom 
nepřemýšlím
Jen když se děje něco 
zajímavého v klubu
Ano, přiznávám, že 
jsem jednou napsal
Napadlo mě to již 
několikrát, ale nějak 
jsem se k tomu 
nedostal
Pravidelně

Dostáváte RGN do schránky, nebo jej čtete on-line?

Do schránky
Do schránky, ale 
pracuji i s on-line 
verzí
On-line
Vůbec
Nedostávám on-line 
– dával/a bych tomu 
přednost, tištěná 
verze je přežitek
Doposud jsem o RGN 
nevěděl
Dostávám do 
schránky, ale pracuji 
primárně s on-line 
verzí

Vážení Rotariánští přátelé,
děkuji vám všem 205 co jste odpověděli na dotazník „našeho“ 
magazínu. A posílám vám (ale i všem ostatním členům našeho 
distriktu) výsledky tohoto dotazníku. Při 15 % respondentů by 
dotazník měl být již dobře vypovídající. Doufám, že výsledky 
dotazníku pomohou i těm, kteří se rozhodli se jej nezúčastnit.

Také bych rád upozornil na malou skupinu, která je pro vy-
dávání pouze elektronickou formou. Přechod na pouze elektro-
nickou versi je v zásadě připravený pro okamžik, kdy většina 
z vás si na svém profilu na www.rotary2240.org zaškrtne, že 
chce dostávat pouze elektronickou verzi. Distribuční seznam, 
se nově generuje pro každé číslo právě proto, aby zaznamenal 
změny adresy od posledně. Takže v okamžiku, kdy by se mělo 
tisknout pouze pro malou skupinu lidí, budeme řešit co s tím. 
Pro ty, kteří chtějí dostávat RGN pouze elektronicky, stačí tuto 
možnost zaškrtnout ve svém profilu.

Také ještě připomenu, že každý Rotarián musí odebírat oficiální 
magazín Rotary International, což pro český a slovenský jazyk je 
právě RGN. Kdybychom přestali magazín vydávat, tak by se musel 
začít odebírat The Rotarian. Náklady na předplatné a poštovné, 
převyšují současné náklady na RGN. Navíc bychom ztratili cca. 
600 čtenářů v Česku a na Slovensku z okruhu mimo členů Rotary.

V případě, že budete mít jakékoliv otázky, jsem vám plně 
k dispozici. Neváhejte volat nebo i psát, i když v písemné formě 
odpovídám později z důvodu zahlcenosti.
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Jsem si vědom/a toho, že si sám mohu on-line  
(v osobním profilu na rotary2240.org) již více než 
sedm let určit, zda budu dostávat tištěnou, nebo 
elektronickou formu magazínu

Ano
Ne

RGN je pro mě oknem do Rotary v zahraničí
205 odpovědí

RGN je pro mě zdrojem inspirace
205 odpovědí

Nejraději z celého časopisu mám rubriku

Zprávy z klubového 
života
Výměna mládeže
Rozhovory
Hlavní téma
Aktivity (kalendář akcí) 
Z historie
Ostatní

RGN je designově zajímavý lifestylový časopis
205 odpovědí

Kdo čte u vás RGN?

Já a členové rodiny
Jenom já
Po přečtení je beru do 
recepce mé kanceláře 
či do čekárny v mé 
ordinaci
Jenom členové rodiny
Bez čtení jej 
automaticky beru do 
recepce mé kanceláře 
či do čekárny v mé 
ordinaci
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Plně 

souhlasím
Spíše 

souhlasím
Nejsem si 

jist
Spíše 

nesouhlasím
Vůbec 

nesouhlasím

Plně 
souhlasím

Spíše 
souhlasím

Nejsem si 
jist

Spíše 
nesouhlasím

Vůbec 
nesouhlasím

Plně 
souhlasím

Spíše 
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Nejvíce mě na časopisu štve rubrika:
205 odpovědí

Vůbec žádná
Poselství světového 
prezidenta RI
Poselství předsedy 
Nadace Rotary
Poselství guvernéra
Hlavní téma
Rozhovory
Zprávy z klubového 
života
Sloupek předsedy 
redakční rady

Poselství předsedy Nadace Rotary čtu vždy celé
205 odpovědí
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Rozhovory jsou mojí oblíbenou rubrikou
205 odpovědí

80

40

60

20

0

Poselství světového prezidenta čtu vždy celé
205 odpovědí

60

40

20

0

33

Poselství guvernéra distriktu čtu vždy celé
205 odpovědí

Hlavní téma je vždy zajímavé
205 odpovědí
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Redakce české a slovenské  
mutace oficiálního časopisu 
Rotary International – magazínu 
RGN – nabízí starší až staré 
výtisky časopisu od začátku 
vydávání až dosud. Nabídka je 
určena kronikářům Rotary klubů, 
archivářům i členům klubů, 
kterým unikla některá událost 
z historie našeho distriktu.

rynes.f@seznam.cz

ivanbel1945@gmail.com

good news
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ROTARY INTERNATIONAL • Distrikt 2240 • Česká republika a Slovenská republika
www. rotary2240.org

ROTARiáni 
A JEJiCH ZáJMOVÉ

AKTiViTY

���. 12–16

01_TITUL_OK.indd   1 6/6/13   9:48 AM

Nabídka je časově omezená.  
Za dva měsíce dojde ke skartaci 
starých čísel, redakce již nemá 
skladovací prostory. 

Zájemci o nabídku se mohou 
obrátit na šéfredaktora 
PDG Františka Ryneše 
nebo na člena redakční rady 
PDG Ivana Belana.
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Díky bohu za Aktivity (kalendář akcí), 
bez nich bych byl ztracen
205 odpovědí

Grafická úprava je jasná a čitelná a měla by 
být zachována
205 odpovědí
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Současná podoba časopisu mi plně vyhovuje
205 odpovědí

Bez sloupku předsedy redakční rady by to nebylo ono
205 odpovědí

Kvalita papíru a tisku by měla být zachována
205 odpovědí
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Kdybych mohl něco na RGN změnit, bylo by to:
205 odpovědí

Neměnil bych vůbec nic. 

Vydával bych RGN pouze digitálně, i když se tím výrazně 
omezí čtenářský okruh mimo i uvnitř Rotary. 

Vydával bych RGN na horším papíru, i když tím ušetřím 
pouze cca 7 % nákladů a zhorším image časopisu. 

Omezil bych grafiku ve prospěch textu, i když to jde proti 
současným trendům u magazínů. 

Snažil/a bych se více informovat o dění v distriktu, i když 
dle licenční smlouvy to není úplně jednoduché. 

DALŠÍCH 27 ODPOVĚDÍ 
(NĚKTERÉ Z NICH OBSAHOVALY 
I VÝŠE JMENOVANÉ ODPOVĚDI):

Chybí v anketě možnost sní-
žit náklady cestou snížení 

počtu tištěných čísel vydaných za 
rok v kombinaci s produkcí elek-
tronického magazínu/zpravodaje. 

Dále bych se snažil zvyšovat 
kvalitu výběru zpráv ze zahra-

ničí a od klubů. 
Zrušit tištěné vydání by byla 
PR sebevražda. 
Nepáči sa mi formulácia otá-
zok v tomto dotazníku. Nedá 

sa na základe nich riadne vyjadriť 
komplexný názor na problematiku 
časopisu. Nie je možné jednoznač-
ne odpovedať na uvedené otázky, 
veľa z nich je sugestívnych. Popro-
sil by som o alternatívne riešenie 
niekedy v budúcnosti. 

Nerelevantní 

Periodicita (1× za 2 měsíce či 
kvartál) 
Otázky jsou návodné (a ten-
denčně formulované) a nepo-

skytují celou škálu variant, např. 
jaké jsou náklady pro distrikt i jed-
notlivé členy v případě úplného 
zrušení české mutace RGN.

Otázky sú položené tendenč-
ne, manipulatívne. 7 % je cca 

70 000 Kč – to nie je zanedbateľná 
suma. Chýba mi zásadná možnosť 
voľby: predplácať si RGN alebo The 
Rotarian. Je na zváženie či vyrábať 
tendenčný  časopis  za  cca 

950 000 Kč a na projekty dávať cca 
150 000 Kč. Bolo by vhodné urobiť 
aj štatistiku o zaslaných a zverej-
nených klubových príspevkoch 
a porovnať s výtlačkami z pred cca 
10–15 rokov a teraz.  

Preferuji tištěnou verzi, ale 
u jiných časopisů i elektronic-

ký formát (podporuji např. Nový 
prostor). 

Prestal by som vydávať vlast-
ný časopis. Nemajú ho ani 

rotariáni v Rakúsku či Škandinávii, 
kde je oveľa viac rotariánov. Na 
informácie o RI a zo sveta stačí The 
Rotarian (s prípadným prekladom 
kľúčových info na web stránke). 
Pre PR a informácie pre širokú ve-
rejnosť by stačila 1 (príp. 2krát 
ročne) tlačená „ročenka“ o činnos-
ti Rotary klubov. Na informovanie 
klubov či diskusie k problémom 
netreba RGN (aj tak je neaktuálne). 
K tomu by mal slúžiť online 
priestor, napr. Workplace. 

Snažil bych se o správné 
označování „Rotaractu“, opa-

kovaně je Rotaract označován 
nesprávně, např. číslo 6/2021, s. 
30, „Roract“, číslo 3/2021, s. 4, 
„Rataract“, obdobně č. 2/2021. 
Detail, ale správné označování je 
třeba. 

Články jsou nudné, nevyuží-
vají se různé novinářské žán-

ry (od fejetonu až po komentář), 

články nejsou aktuální, jsou bez 
„vůně“. Hezká obálka a ilustrační 
foto to nezachrání. 

Doplnit rubriku Tvorba/hobby 
člena Rotary (poviedky, kres-

by, kreslený humor apod.).
Dotazník je neprofesionálne 
a zaujato urobený! 
Navrhuji, aby každý dostával 
elektronickou verzi do svého 

e-mailu automaticky. Je pak na 
každém, zda si objedná tištěnou, 
a tu zpoplatnit. Ostatní, jako jsou 
studenti na výměně, aby po dobu 
své výměny dostávali domů časo-
pis a poté aby dostávali elektro-
nickou verzi. 

Viac by som sa snažila reš-
pektovať to, čo chce člen 

Rotary/Rotaract klubu odpubli-
kovať. Už viackrát sa stalo, že ste 
článok/fotky pozmenili a neuve-
rejnili to, čo bolo pre nás naozaj 
dÔležité. A to je veľká škoda 
a sklamanie. 

Zrušil by som cenzúru a uve-
rejnil aj príspevky, ktoré ne-

korešpondujú s názormi vedenia 
redakčnej rady. V prípade pokra-
čovania šírenia nekorektných a ne-
pravdivých príspevkov by som 
vymenil zodpovedných činovníkov. 
V redakčnej rade by som zaviedol 
rotáciu členov tak, ako je to bežné 
v iných dištriktoch. 

Umožnil by som objednávať 
časopis The Rotarian na-

miesto RGN, správy z dištriktu 
publikoval v elektronickej forme 
a RGN vydával 1× ročne na kriedo-
vom papieri ako ročenku, reprezen-
tujúcu náš dištrikt navonok a pre 
archív členov. 

7 % nie je zanedbateľná 
čiastka, RGN by mal mať 

3 úrovne: informačnú z RI a RID 
smerom k RC, informačnú medzi 
klubovú o aktivitách RC a tiež PR 
smerom k verejnosti RC vo vyvá-
ženej proporcionalite. 

Videla som časopisy v Talian-
sku, Španielsku a Maďarsku 

online a sú oveľa zaujímavejšie, 
pútavejšie, menej populistické, 
a nie také zastaralé ako u nás. 

Vydávať viac informácií o klu-
boch. Určite sú aj iné mož-

nosti, ako ušetriť náklady, než tuna 
dávať smiešné príklady ako horší 
papier. Čo je horší papier? Aká gra-
máž? Možno ekologickejší, čo by 
sa dalo predat? 

Vadia mi tieto sugestívne 
otázky s návrhom odpovedí, 

akoby rotariáni neboli svojprávni. 
Vymeniť celú redakčnú radu 
aj šéfredaktora. 
Vypracoval by som dotazník, 
ktorý nie je tak jednostranne 

navádzajúci a zavádzajúci ako 
tento. 

Zajímaly by mě pohledy na 
věc členů z různých klubů; 

mladých či starých, zkušených 
i nezkušených, mužů i žen. 

Zlepšit kontrolu chyb před 
vydáním. Čas od času nalez-

nu chyby v textu, ale především by 
se měla zvýšit kontrola nadpisů 
textů, kde jsem již několikrát za-
znamenal chyby. Kupříkladu v po-
sledním RGN je „Distriktní konfe-
rence Roract klubů“, je to docela 
pěst na oko. 

Zvětšit písmo.
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z domova

RYLA

Svetlo 
v ťažkých 
časoch 
pandémie

ěli jsme chuť znovu se setkat, 
zavzpomínat na společně prožité 
chvíle a podpořit se v nových 

plánech a snech. On-line RYLA setkání 
proběhlo 12. ledna. Optimistická atmosféra 
a pozitivní energie, zajímavé přednášky 
k sebepoznání a seberozvoji, inspirativní 
hosté – Mgr. Jiří Klein, MUDr. Karel Nešpor, 
PhDr. Pavel Motyčka, zážitková hra Labyrint, 
týmové aktivity a výlet do Štramberka 
i pokec s lidmi na stejné vlnové délce 
i mimo ni, jsou tím, co dává RYLA programu 
hodnotu i atraktivitu. A na co účastníci 
nejvíce vzpomínali. Protože i na RYLA platí, 
že diverzita v lidech a názorech a jednota 
v hodnotách a cílech je životaschopnou šancí 
a trvale udržitelným klíčem k úspěchu. Přeji 
vám všem úspěšný rok 2022, hodně zdraví, 
štěstí, radost každý den a ať potkáváte 
v Rotary i na cestě životem inspirativní lidi.

M

KONTAKT

Mgr. Blažena Mačáková, lektor & kouč
mobil: +420 602 788 177 

www.bbcoaching.cz

Text: BLAŽENA MAČÁKOVÁ

ŠIMON SISKA,
councelor RYLA 2021

„Kedy je aktuálnejšia téma ‚život bez masky‘ ako  
počas pandémie? Nie, nie masky v podobe rúška,  
ale tej, ktorá sa skrýva pod ním. Hnev, smútok, strach. 
Emócie, ktoré sú vo svojej podstate úplne v poriadku 
a prirodzené, avšak ak ich necháme hromadiť sú veľmi 
nebezpečné. Aj o tom, ako sa vyrovnať so svojím 
vnútorným strachom bola téma tohtoročnej RYLA.“ 

ŠIMON SISKA,
councelor RYLA 2021

„Ak človek nepozná sám seba, ako môže viesť? Naučiť 
sa žiť so svojím strachom nie je šprint, ale maratón. 
A čo teda pred tým, ako sa dostaneme do cieľa? No 
predsa RYLA 2022 s témou Jána Amosa Komenského 
‚Moci, chtíti, uměti.‘ Pretože na to, aby sme zvládli 
výzvy 21. storočia musíme všetci vedieť, môcť, no 
hlavne chcieť nájsť spoločnú reč.“

FILDA, 
účastník RYLA 2021

„Je v poriadku mať strach,  
ale nie je v poriadku mať pocit, 
že to nie je v poriadku.“ 

TOMÁŠ TVRZNÍK, 
councelor 2021

„Jdeš-li po správné cestě, 
poznáš podle lidí, které na ní 
potkáváš. RYLA se vyznačuje 
pozitivní náladou a tvorbou 
nových přátelství.“
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FELLOWSHIP

RC Prague 
International 
zakončil 
letošní sezonu 
cyklistickým 
charitativním 
projektem

Podstatou tohoto projektu je 
cyklistika spojená s výsadbou stromů. 
Samotná výsadba stromů nejen 
utužuje vztahy, ale pomáhá také 
zadržovat vodu a chránit půdní erozi.

avázali jsme spolupráci s nadací Part-
nerství – organizací, která se stará 
i o tzv. Greenways/cyklotrasy napříč 

Evropou, propaguje označení Cyklisté víta-
ní v hotelech a restauracích a navíc se snaží 
vysazovat aleje v místech spjatých s naší ne-
dávnou historií. Tak byla v roce 2018 vysazena 
stromová alej v řipské oblasti k oslavě 100 let 
samostatnosti Československa, v Šatově na 
jižní Moravě v roce 2019 podél bývalé železné 
opony a v Památníku Příbram-Vojna v roce 
2021 na památku pohnuté historie komunis-
tických pracovních táborů. Naším modelem 
bylo vybrat 1 korunu za jeden ujetý kilometr 
a společně s našimi podporovateli jsme tak 
získali a předali 100 000 Kč na podporu le-
tošního ročníku. Doufáme také, že nadace 
Partnerství bude v roce 2024 naším hlavním 
partnerem pro českou edici 4denní cyklistické 
akce Rotary Fellowship v roce 2024.

N

Rotary Cycling Fellowship pořádá 
4denní rotariánské cyklistické setkání 
v italské Sieně ve dnech 2.–5. 6. 2022. 

Veškeré informace a pokyny k registraci 
naleznete zde:

https://www.4days-montaperti.org

SIENA, ITÁLIE
2.–5. 6. 2022

Text: HELENA KOVARIKOVA
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V Ý M Ě N A  M LÁ D E Ž E 
2 0 0 1 – 2 0 0 2

ZÁSADNÍ ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST

z domova

dyž jsem v létě roku 2001 díky mým 
rodičům a  sponzorskému Rotary 
Clubu Jindřichův Hradec odjížděl 

na výměnný pobyt do USA, byl svět v mno-
ha ohledech jiný, než je dnes, a  zároveň 
byla díky tomu i moje zkušenost z výměn-
ného pobytu možná dosti odlišná, než jak 
ji zažívají studenti v posledních letech. Ne-
existoval Facebook ani Skype a zdaleka ne-
byly tak rozšířené mobilní telefony, jako je 
tomu dnes, takže pokud jsem z výměnné-
ho pobytu chtěl mluvit s rodiči, nezbývalo 
mi než zavolat z pevné linky. Dnes působí 
skutečně úsměvně, když někomu řeknu, 
že když jsem se dozvěděl, kam jedu na vý-
měnu, hledal jsem stát Wisconsin v atlasu, 
protože na chalupě jsme neměli počítač 
s  internetem a  nic jako mobilní internet 
ještě dlouho neexistovalo. Po zhruba 3 týd-
nech mého výměnného pobytu došlo k te-
roristickému útoku na World Trade Center 
v  New Yorku, a  ačkoliv jsem byl od New 
Yorku skutečně daleko, zůstal ve mně ten-
to zážitek a vše, co se dělo bezprostředně 
poté, hluboce zakořeněn, a to včetně toho, 
jak jsem nebyl scho pen 
se celý den dovolat rodi-
čům, protože telefonní 
sítě byly přetížené. I  po 
výměně se mi dařilo udr-
žovat kontakt s  mými 
hos titelskými rodinami 
i  některými kamarády 
a  ostatními výměnnými 
studenty. Několikrát jsem se do Wisconsinu 
vrátil a  vždy to bylo velice příjemné a  měl 
jsem vždy pocit, jako kdybych se vracel 
domů. Moje první hostitelská rodina přijela 
po 17 letech od mého výměnného pobytu do 
České republiky a setkala se i s mou rodinou, 
což bylo velice příjemné a dojemné setkání.

Výměna mi samozřejmě v mnoha ohle-
dech prospěla. Kromě toho, že jsem se na-
učil velmi dobře anglicky, tak jsem během 
mého výměnného roku určitým způsobem 
dospěl. Dosud to vnímám tak, že jsem od-
jížděl v 16 letech jako relativně nezkušený 
kluk a vrátil jsem se v 17 letech jako někdo, 

kdo už byl zvyklý se sám o sebe postarat, 
nebál se neznámého, neměl problém se 
seznamovat s cizími lidmi a díky výměně 
zažil mnohem více než jeho vrstevníci. Sa-
mozřejmě jsem byl také jazykově výrazně 
lépe vybaven než mnoho mých spolužáků 
a vrstevníků. Domnívám se, že spousta 
těchto zkušeností mi následně byla pro-
spěšná při studiu na vysoké škole i při pří-
pravě na moji budoucí profesní kariéru 
a určitě i během mé advokátní praxe.

Již na mém zcela prvním pracovním po-
hovoru do největší české advokátní kance-
láře přišla řeč na můj výměnný pobyt a i bě-
hem mé praxe jsem se setkal s několika 
bývalými absolventy výměnného programu 
nebo členy Rotary International a absolvo-
vání výměnného pobytu bylo téměř vždy 
téma, které jsme měli společné nebo jsme 
o něm byli schopni společně mluvit.

Kromě výměny považuji za důležitou 
i možnost působit po výměně v Rotexu, 
tedy mezi dalšími absolventy výměnného 
programu. Díky tomuto jsem si našel 
spoustu kamarádů, zažil spoustu zábavy, 

úspěšně absolvoval mnoho beerpongo-
vých turnajů, a hlavně si díky tomu našel 
mou současnou snoubenku, se kterou plá-
nujeme svatbu.

Výměnný pobyt je něco, co dosud považu-
ji za zcela zásadní zkušenost v mém životě, 
která mě určitě posunula dál, a i díky ní jsem 
nyní tam, kde jsem, za což jsem velice vděč-
ný. Doufám, že již brzy bude možné výměn-
né pobyty znovu uskutečnit, a proto bych 
určitě doporučil všem, kteří účast na výměn-
ném pobytu zvažují, aby se nebáli, opustili 
svou komfortní zónu a rozjeli se do světa.

JAN MLČÁK

K

KDYŽ JSEM SE DOZVĚDĚL, 
KAM JEDU NA VÝMĚNU, 

HLEDAL JSEM STÁT 
WISCONSIN V ATLASU, 

PROTOŽE MOBILNÍ INTERNET 
JEŠTĚ NEEXISTOVAL.
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V Ý M E N A  M LÁ D E Ž E 
2 0 0 4 – 2 0 0 5 

OD ZAHRANIČNEJ VÝMENY 
K OTVORENEJŠIEMU ŽIVOTU

d výmenného programu s Rotary sa opakovane vraciam do zahraničia, či 
už počas vysokej školy, študentskej pracovnej stáže, alebo aj teraz ako 
pracujúci. Ročný výmenný pobyt na strednej škole mi dal silný základ, 

z ktorého som každou ďalšou skúsenosťou ťažil. Nateraz si ma získalo Nemecko, 
od roku 2017 žijem v Düsseldorfe. Som rád, že prvú väčšiu skúsenosť so životom 
v zahraničí som zažil už ako tínedžer. Výmenný pobyt v USA v rokoch 2004-2005 
ma pripravil na najdôležitejšie aspekty pobytu a života v zahraničí. Pobyt v hos-
ťovskej rodine doteraz považujem za jedinečný a neopakovateľný. A život v troch 
takýchto rodinách ma určite naučil rýchlo a dobre sa adaptovať. Jazyková zna-
losť je základnou podmienkou dorozumievania sa. Pod povrchom rozdielnych 
jazykov sa však skrývajú aj hlbšie odlišnosti vo zvykoch, ktoré som sa naučil po-
merne dobre rozpoznávať. Vďaka tomuto sa aj v súčasnosti cítim v medzinárod-
nom prostredí skvele a vyhľadávam ho. S týmto základom a nastavením mysle 
som si našiel pracovné 
uplatnenie v medzinárod-
ných firmách a projektoch 
v  oblastiach marketin gu 
a pro   jektového manaž  men-
tu. Mám skúsenosť, že ta -  
kéto prostredie priťahuje 
ľudí s po  dobným profilom. 

V  súčasnom pra cov-
nom kolektíve sme sa v tíme dvadsiatich kolegov stret li traja, ktorí absolvova-
li s Rotary rok v zahraničí. Okrem mňa dvaja nemeckí kolegovia, jeden v Brazílii, 
ďalšia v Japonsku. A do rastúceho tímu nám pribúda čoraz viac kolegov z krajín 
mimo Európy. Vo voľnom čase som tiež obklopený pestrou zmesou jazykov, kul-
túr a národností. Všetky tieto skúsenosti mi určite pomohli posilniť niekoľko 
kľúčových osobnostných vlastností –otvorenosť, toleranciu, rešpekt. Verím, že 
tieto vlastnosti nás robia lepšími, ľudskejšími. V česko-slovenskom prostredí 
ich žiaľ dlhodobo vnímam ako nedostatkové. Keby každý z nás, nielen medzi 
politikmi a novinármi, ale každý jeden obyvateľ, prejavoval viac otvorenosti, 
tolerancie, rešpektu, mohli by sa aktuálne spoločensko-politické témy vyvíjať 
výrazne iným smerom. Verím, že tí z nás, ktorí strávili rok v úplne inej kultúre, 
sme v tomto o krok napred. Ostáva preto v našich rukách, aby sme svojím sprá-
vaním a činnosťou išli svojmu okoliu príkladom. 

IVAN POLÁK

O

SOM RÁD, ŽE PRVÚ 
VÄČŠIU SKÚSENOSŤ 

SO ŽIVOTOM 
V ZAHRANIČÍ SOM 

ZAŽIL UŽ AKO 
TÍNEDŽER.
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KLUBOVÉ

Více fotografií z akcí najdete 
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz
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V červenci letošního roku byl na Malé  

Straně založen nový Rotary klub: satelitní 

klub RC Telč pod názvem Rotary klub Prague 

Golf/NGW. Pod heslem Rotary prezidenta 

„Pomáhat k lepšímu životu“ se ihned vrhl do 

práce a zorganizoval charitativní gala večer 

v Obecním domě s bohatou aukcí děl 

fotografa Jadrana Šetlíka, paní Helenky 

Leisztner-Kroft, Blanky Matragi. Nad akcí 

převzal záštitu místostarosta MČ Praha 1, 

pan Petr Burgr.

častníci si večer náramně užili a v auk-
ci byli velmi štědří. Výtěžek ve výši 

275 000 Kč byl použit na zlepšení pobytu 
dětských pacientů na v současné těžké co-
vidové době přeplněné Dětské psychiatrické 
klinice v nemocnici Motol. Klinika obdržela 
dvě pianina, ozvučení 3 jídelen, sportovní 
vybavení do tělocvičny a dostatečné množ-
ství stolních her a jiných praktických pomů-
cek pro kvalitní trávení volného času. Slav-
nostní předání darů proběhlo dne 24. 11. 

2021 za účasti bývalého guvernéra Rotary 
pana Ilji Chocholouše a náměstka nemoc-
nice MUDr. Martina Holcáta, MBA. Nadšení 
a krásná pozitivní energie, kterou dárci-ro-
tariáni na místě od vedení kliniky a perso-
nálu obdrželi, se překrásně hodily do ad-
ventní atmosféry předvánočního času.

Dvojjazyčný Rotary klub Prague Golf/
PNGW se schází 1. a 3. úterý ve 12 hodin 
v Obecním domě, hosté jsou vítáni (po 
předchozí domluvě) a věříme, že náš klub 
se stane platným členem široké celosvěto-
vé rodiny rotariánů svým aktivním přístu-
pem k pomoci potřebným. 

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

P R A H A 

Charitativní gala večer

Ú

N O V Ý  K L U B

275 000 Kč
Výtěžek aukce v Obecním domě byl použit 
na zlepšení pobytu malých pacientů Dětské 
psychiatrické kliniky v Motole.
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Členovia Rotary klubu Poprad vypočuli 

podnet Územného spolku Slovenského 

Červeného kríža v Poprade, preto 26. 11. 2021 

mohli tomuto spolku slávnostne odovzdať 

3 kyslíkové koncentrátory v hodnote 4000 EUR. 

va profesionálne a jeden mobilný 
koncentrátor kyslíka poslúžia klien-

tom zariadenia opatrovateľskej služby 
Domu Červeného kríža v Spišskej Sobote 
pri liečbe postcovidových stavov. Táto po-
moc prichádza v najťažšej fáze pandémie 
COVID-19, preto ju Oblastný spolok SČK 
Poprad veľmi ocenil. Členovia Rotary klu-
bu Poprad svojimi príspevkami, príspevka-
mi 2% z dane z príjmu i prispením Nadácie 
Rotary dokázali počas niekoľkých mesia-
cov zhromaždiť požadovanú čiastku a do-
dávkou kyslíkových koncentrátorov pri-
spieť k pomoci pacientom s následkami po 
ochorení koronavírusom. Územný spolok 
Slovenského Červeného kríža v Poprade je 
spoľahlivým partnerom Rotary klubu Po-
prad. Pomoc Rotary klubu Poprad tomuto 
spolku smerovala i v predchádzajúcich ro-
koch a to predovšetkým pri dodávkach 
polohovateľných postelí a antidekubitál-
nych matracov.

Text: ONDREJ KOLLÁR

P O P R A D

Kyslíkové 
koncentrátory 
pre Červený kríž

D

4 000 EUR
Hodnota kyslíkových koncentrátorov 
pre Slovenský Červený kríž v Poprade.
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Koncertní síň Trojice v Písku patřila v pondělí 

večer Benefičnímu vánočnímu koncertu 

píseckého Rotary klubu. Akce proběhla ve 

spolupráci s Domovem pro osoby se 

zdravotním postižením Zběšičky, který od 

organizace dostal šek na dvacet tisíc korun.

ěhem večera zazněly skladby zná-
mých autorů, například Mozarta 

nebo Bedřicha Smetany. „Původně jsme si 
mysleli, že kvůli epidemii přijde málo lidí, 
ale byli jsme nakonec překvapení. Odhadu-
ji, že takových sto lidí dorazilo. Koncert se 
moc povedl a měli jsme z toho radost,“ 
chválil si prezident píseckého Rotary klubu 
Menberu Abera. Výtěžek Benefičního vá-
nočního koncertu dosáhl přibližně 30 tisíc 
korun. O tom, která organizace peníze do-

stane, rozhodnou členové Rotary klubu 
během ledna. „V minulých letech už jsme 
dávali peníze pro Farní charitu Veselíčko 
na nákup osobního automobilu nebo Dia-
konii Písek. Poslali jsme peníze také na 
Moravu do oblastí zasažených tornádem,“ 
upřesnil Menberu Abera.

Text: MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ

P Í S E K

Benefiční koncert píseckého 
Rotary klubu se povedl, 
na charitu půjde 30 tisíc korun

B

Deti z Detského krízového centra 

Náruč prežili prvý októbrový týždeň na 

chate v Súľove. 

krásnej prírodnej scenérii od-
dychovali a venovali sa tvorivej 

činnosti. Projekt bol zameraný na 
zmiernenie príznakov prežitej 
traumy, budovanie sebadôvery ako 
aj zlepšenie komunikačných zruč-
ností. Vysporiadanie sa s týmito sku-
točnosťami, ako aj zlepšenie komu-
nikácie, dávajú deťom lepšiu šancu 
zvládnuť aktuálnu životnú krízovú 
situáciu a eliminovať odložené ná-
sledky traumy. Projekt sa uskutočnil 
vďaka dištriktovému grantu a prí-
spevku Rotary klubu Žilina.

Text: MARTIN BARČÍK 

Ž I L I N A

Oddýchnutá 
Náruč

V

30 000 Kč
Výtěžek Benefičního vánočního 
koncertu RC Písek.



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

zprávy

V E L K É  P A V L O V I C E

Narnie
V sobotu 18. 12. 2021 se v Ekocentru 

Trkmanka ve Velkých Pavlovicích uskutečnil 

Vánoční koncert hudebního uskupení 

DUENDE Band (duendeband.cz).

ořadatel Rotary klub Valtice-Břeclav 
tímto koncertem završil letošní čin-

nost na podporu Diakonie ČCE – středisko 
Betlém v Kloboukách u Brna. Výsledek le-
tošního snažení rotariánů činí 152 700 Kč, 
které budou podle slov organizátora kon-
certu a letošního prezidenta RC Valtice-Břec-
lav Jaroslava Bendy věnované na realizaci 
projektu Rekonstrukce a modernizace Do-
mova Narnie, Morkůvky (www. betlem.org/ 
nase-zarizeni/domov-narnie-morkuvky). 
Shromážděná částka je tvořena výtěžkem 
samotného koncertu ve výši 124 500 Kč, 
příspěvky členů RC Valtice-Břeclav a pod-
porou reklamních partnerů z řad podnika-
telské veřejnosti. Částka ve výši 2 800 Kč 
byla získána aukcí vín při červnové cyklis-
tické akci rotariánů a částka 25 400 Kč po-
chází z aukce vín při tradiční akci HUSA 
konané začátkem listopadu v Hotelu Kraví 
hora v Bořeticích.

Na otázku ve věci dalších letošních akti-
vit se nám prezident RC Valtice-Břeclav 
svěřil, že se klub velmi aktivně podílel na 
organizaci koncertu pro Betlém dne 30. září 
2021 v brněnském Českobratrském evange-
lickém chrámu Jana Amose Komenského, 
který skončil s  celkovým výsledkem 
230 180 Kč, které budou použity na dofinan-
cování rekonstrukce zázemí odlehčovací 
služby v Kloboukách u Brna, v tzv. Odstr-
čilově vile. Tento brněnský koncert pořáda-
ly společně RC Hradec Králové, RC Brno, 
RC Brno City, RC Valtice-Břeclav a Inner 
Wheel Morava. Koncert podpořili také Ji-
homoravský kraj a Statutární město Brno.

Za všechny klienty Diakonie ČCE, stře-
diska Betlém v Kloboukách u Brna děkuje-
me za podporu a držíme pěsti do další čin-
nosti ve prospěch potřebných.

P

152 700 Kč
Celkový výtěžek letošního snažení rotariánů 
bude věnovaný na rekonstrukci a modernizaci 
Domova Narnie v Morkůvkách.



R O T A R Y  G O O D  N E W S  1 | 2 0 2 2 35

Znova prišiel čas Vianoc a s ním aj naša 

motivácia zopakovať minuloročný projekt 

darčekov pre detičky z detského domova. 

Tento rok sme sa ale rozhodli podporiť ešte 

ďalšie dve cieľové skupiny v našom okolí. 

 
ak ako aj vlani, jedna z obdarovaných 
skupín boli detičky. Tentokrát sme sa 

skontaktovali s centrom pre deti a rodiny 
Srdiečko v Banskej Bystrici, ktoré sa stará 
o deti odobraté zo svojich biologických ro-
dín súdom a od pani riaditeľky sme zistili, 
čo by deťom urobilo radosť. Druhou časťou 
projektu boli chlpatí miláčikovia z Bystric-
kej Mačačárne, krásneho občianskeho 
združenia, ktoré sa stará o mačičky, ktorým 
zatiaľ nebola dopriata láska a bezpečie tr-
valého domova. No a v neposlednom rade 
sme chceli potešiť aj našich zlatých senio-
rov a tak sme sa zapojili do celoslovenské-

ho projektu „Koľko lásky sa zmestí do kra-
bice od topánok?“. Podarilo sa nám 
zabezpečiť darčekové krabice pre celý Do-
mov seniorov Hronov v Brusne pri Banskej 
Bystrici. Bez našich úžasných rotariánov 
z Rotary klubu Banská Bystrica a ich skve-
lých rodinných príslušníkov by to ale nebo-
lo možné. S entuziazmom, chuťou a hlavne 
s úsmevom sa aj oni sami pustili do naku-
povania a balenia darčekov a tak sa nám 
spoločne podarilo urobiť radosť 18 detič-
kám, mnohým mačičkám a 40 seniorom. 
Tento projekt sme sa rozhodli nazvať 
„Úsmev pod vianočným stromčekom“ 
a myslím, že sa ho podarilo vyčarovať na 
tvárach nielen obdarovaných, ale aj nám 
všetkým, ktorí sme sa do neho zapojili. 

Text: ĽUBICA HORVÁTHOVÁ

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Úsmev pod vianočným stromčekom

T

V decembri 2021 sa členovia RC 

Poprad s ich materiálnou pomocou 

vrátili do Domu Červeného kríža, 

ktorému pomáhajú už od roku 1998. 

odarilo sa im zhromaždiť sumu 
4 014 eur, za ktoré nakúpili šty-

ri polohovateľné kreslá, štyri invalid-
né vozíky, jednu polohovateľnú pos-
teľ, jednu chirurgickú odsávačku 
a jeden toaletný sprchovací stolík. 
Toto vybavenie 28. decembra odo-
vzdali v Dome Červeného kríža do 
rúk riaditeľky Územného spolku SČK 
Ing. Kučkovskej. RC Poprad pozná 
činnosť miestneho spolku SČK už 
viac ako 20 rokov a preto si členovia 
boli istí, že ich pomoc pomôže zefek-
tívniť a uľahčiť prácu zamestnancom 
a zlepšiť kvalitu života klientom 
Domu Červeného kríža v Poprade.

Text: ONDREJ KOLLÁR

P O P R A D

Polohovateľné 
kreslá, posteľ, 
invalidné vozíky 
a ďalšie vybavenie 
pre Dom 
Červeného kríža

P

4 014 EUR
Hodnota odovzdaných polohovateľných 
kresiel pre Dom Červeného kríža.

zprávy
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Členovia RC Banská Bystrica ocenili 

a povzbudili tentokrát kolektív II. Kliniky 

anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU 

(KAIM) vo Fakultnej NsP F. D. Roosevelta 

v Banskej Bystrici a pred Vianocami 

odovzdali jej všetkým pracovníkom malé 

vianočné darčeky. 

áto klinika, počtom zamestnancov 
cez 200 ľudí, je jedna z najväčších 

v nemocnici. Jej zamestnanci sa starajú 
nielen o 20 lôžok s intenzívnou starostli-
vosťou (z toho v súčasnosti 12 kovidových), 
ale aj na ďalších 34 operačných sálach 
a pracoviskách zabezpečujú chod chirur-
gických kliník, transplantačného centra 
a celej nemocnice. Pre pacientov, ktorí vy-
žadujú starostlivosť a pri záchrane ich ži-
votov veľké vypätie síl všetkých pracovní-
kov KAIM v neustálom kolobehu už dva 
roky, ostávajú títo lekári, sestry a personál 
väčšinou anonymní. Pacienti na kovido-
vých lôžkach, často v umelom spánku, ne-
majú žiaden obraz čo vyžaduje 24hodinové 
monitorovanie a starostlivosť o ich životy 
v boji s chorobou. Preto ako prejav spolo-

čenského uznania navštívil prezident RC 
Banská Bystrica Dominik Belko ešte s dvo-
mi členmi klubu pracovisko kliniky a do-
viezli všetkým členom kolektívu KAIM 
malé vianočné darčeky. Prednosta KAIM, 
MUDr. Jozef Valky, PhD, CETC, poďakoval 
za našu pozornosť nielen pri preberaní 
220 darčekových tašiek, ale aj prostredníc-
tvom rozhlasového vysielania Rádia Regina 
Stred. Odovzdania darčekov sa zúčastnila 
aj riaditeľka Rooseveltovej nemocnice pani 
Ing. Miriam Lapuníková, MBA, ktorej sme 
mohli zároveň pogratulovať k získaniu naj-
vyššieho ocenenia Nemocnica roka 2021 
v kategórii štátnych, univerzitných a fa-
kultných nemocníc už štvrtý rok po sebe, 
čo bolo zverejnené práve v deň odovzdania 
darčekov.

Text a foto: IVAN BELAN, PDG

B A N S K Á  B Y S T R I C A

RC Banská Bystrica ocenil prácu KAIM 
Rooseveltovej nemocnice

T

čase zahájení nového roku nás 
zaskočila zpráva, že nás ve věku 

92 let navždy opustil náš přítel Ing. 
Augustin Čermák, který byl před 
30 lety jedním ze zakládajících členů 
již po třetí obnovovaného Rotary klu-

bu Hradec Králové. 
Celé mládí a dětství byl veden k úctě 
k lidem, k dobrému chování, k lásce 
a velkému rodinnému soužití. Rodina 
byla velmi společenská, Gusta prožil 
dětství a mládí aktivně, ať už se jedna-
lo o jeho milované skautské tábory 
a skautské činnosti, které přenášel 
i na své dvě dcery (Zuzanu a Lucii) 
a později i na své dvě vnučky (Martinu 

a Karolínu). 
Gusta, jak jsme ho familiárně v klubu 
nazývali, byl profesí lesák, vystudoval 
lesnickou fakultu Vysoké školy země-
dělské v Brně a poté ještě v rámci 
postgraduálního studia čtyři semestry 
tohoto oboru ve francouzštině. V le-
tech 1954–1957 pracoval v podniku 
Stavoprojekt Hradec Králové, v letech 
1958–1990 byl zaměstnancem králové-
hradeckého podniku Agroprojekt. 
V letech 1980–1982 působil v zahrani-
čí jako československý odborník. Vel-
mi rád cestoval do zahraničí, což nej-
lépe zužitkoval u své profesní praxe 
vedoucího projektanta u Agroprojek-
tu. Zúčastnil se počátečních zavlažo-
vacích melioračních prací v Dubaji 
v  tehdejší úplné poušti, v  Jemenu 
a v Thajsku. V letech 1990–1993 praco-
val v Československé obchodní a prů-
myslové komoře, od roku 1993 byl za-

městnancem firmy AC Kontakt. 
Velice se věnoval četbě a rozvíjel se ve 
znalostech cizích řečí. Měl státní 
zkoušky z francouzštiny, angličtiny 
a němčiny. Celý svůj život miloval my-

slivost, měl rád lesy a přírodu. 

in memoriam

V

220 kusov 
darčekových tašiek pre všetkých členov kolektívu 
KAIM predal prezident RC Banská Bystrica 
Dominik Belko ešte s dvomi členmi klubu.

Odešel jeden 
z pilířů novodobé 
historie 
československého 
rotariánství – 
Augustin Čermák
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Po svatbě s Marií, krásnou, sportovní 
a energickou ženou, se spojili oba v neroz-
lučný svazek. Prožili spolu nádherných 
63 šťastných let manželství a po narození 
první dcery Zuzany se všichni přestěhova-
li na statek do Hvozdnice, odkud pochá-
zela jeho žena Marie. Zde prožili krásná 
léta, Gusta se okamžitě zapojil do spole-
čenského života ve zdejších vesnicích a byl 
aktivním myslivcem. Dělal jednatele spol-
ku Libčanská dubina, pro který také navá-
zal přátelství s mysliveckým klubem ve 
Francii. Po profesní praxi v Agroprojektu 
se stal Gusta spoluzakladatelem Hospo-
dářské komory v Hradci Králové a jezdil 
do rakouského Lince a celé Evropy na pro-

hlubování mezinárodních kontaktů.
Také se silně angažoval ve veřejné sféře. 
V letech 1990–1998 byl členem městského 
zastupitelstva v Hradci Králové, zvolený 
za formaci Hradecká demokratická koali-
ce – Občanské fórum a usedl i v městské 
radě. V komunálních volbách roku 1994 
byl zvolen do městského zastupitelstva za 
ODS, v roce 1998 kandidoval za Unii svo-
body. V parlamentních volbách roku 1992 
byl zvolen za ODS, respektive za koalici 
ODS-KDS, do české části Sněmovny náro-
dů za volební obvod Východočeský kraj. 
Ve Federálním shromáždění setrval do 
zániku Československa v prosinci 1992. Za 
Československo byl rovněž od září do pro-
since 1992 členem parlamentního shro-

máždění Rady Evropy. 
Pro náš klub však zůstane jako jeden 
z nejaktivnějších za celou dobu 30 let 
jeho působení v klubu. Rotary pro něj 
bylo víc než pouhé členství, bylo to jeho 
velké hobby, koníček, milovaná aktivita. 
Byl jedním z prvních prezidentů v rotari-
ánském roce 1994/95. Funkci prezidenta 
předával Stanislavu Novákovi, který zase 
byl jedním z prvních guvernérů nového 
samostatného česko-slovenského distrik-

tu 2240. Není divu, že Stanislav si Gustu 
díky jeho pracovitosti, odpovědnosti 
a „tahu na branku“ vybral za svého asis-
tenta. Ale nebyla to jen tato funkce asis-
tenta distriktního guvernéra, Gusta se 
podílel na činnostech distriktu v mnoha 
dalších oblastech. Pro nás, pro členy klu-
bu však byla rozhodující jeho nezdolná 
aktivita v rámci hradeckého klubu. Byl 
u všech větších humanitárních akcí klu-
bu, podílel se na projektu Slunečního 
domu ve Slatiňanech, byl iniciátorem 
projektu Život 90, působil jako člen 
správní rady jednoho ze dvou Nadačních 
fondu klubu. A když klub náhodou neměl 
sekretáře, jako jeden z nejstarších se této 
funkce ihned ujal. Byl i motorem vnitř-
ních klubových akcí a společných setká-
ní, každoročně pro vánoční setkání při-
pravoval všemi očekávanou tombolu. 
Nebyla schůzka, které by se nezúčastnil, 
často na ni přišel s novou myšlenkou, 
s novým nápadem a vyprovokoval nás 
ostatní členy, abychom se toho nápadu 
spolu s ním ujali. Není proto divu, že za 

své zásluhy byl dvojnásobně vyznamenán 
odznakem Paul Harris Fellow a také ce-
nou Tomáše Bati. Gusta byl velmi spole-
čenský člověk, srdcem i myšlením velmi 
čestný a upřímný. Byl také velice aktivní 
do svých 80 let. Své dcery doprovázel 
i v zahraničí na různé semináře a v rám-
ci studií a po studiích. Byl velice vitální 
člověk, plný energie. Ve jeho 85 letech pro 
něj nebylo problém zvládnout schody 
i v Paříži na Notre Dame a na Vítězný ob-
louk, případně se vydat z Lince vlakem do 
Benátek, tyto si celé pěšky prohlédnout 

a večer se vrátit vlakem do Lince zpět.
V Gustovi nám odchází nejen milovaný 
člověk a přítel, ale také kus novodobé 
historie hradeckého klubu. Jeho život byl 
bohatý a naplněný láskou ke svým bliž-
ním, který na své okolí působil velmi po-
zitivně a miloval lidi kolem sebe. Pokud 
se teď na nás všechny dívá z nebes, řekl 
by možná své oblíbené „Carpe diem, my-
slete na mě vesele a zůstávám ve vašich 

srdcích“. Čest jeho památce.
PETR NOVOTNÝ
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Rotary Response to the Pandemic

he fight against diseases is one 
of the priorities of Rotary acti-
vities. Therefore, we are well 
prepared to respond to the cur-

rent health crisis. Rotarians have been 
supporting hygienic initiatives which 
teach correct techniques of washing hands, 
how to care for one’s own health, and pro-
vide training to physicians and the needed 
medical equipment. They are now helping 
medical staff to pass on vitally important 
information about COVID-19 and donate 
protective clothing and other needs to cli-
nics and hospitals which work under stress 

due to the pandemic. They are now wor-
king hard to support measures for the next 
phase of the COVID-19 pandemic: immu-
nization. The Rotary will use its long-time 
experience in eradicating the poliomyeli-
tis, to convince people about the vaccine 
effectiveness. Thanks to its tenacity, stra-
tegic partnership, and innovative sprit, the 
Rotary is especially competent to support 
the efforts to protect people against 
COVID-19.

Translated by: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

Rotary members are active on the local and international levels and help 
people in need – even in crisis situations such as we face now. 

JAROSLAV ŠURANSKÝ
District Governor 2020/2021

T

G L O S S A R Y

Dear 
readers,

The Rotarian philosophy to which this 
edition is devoted, is marked with al-
truism, attitudes and activities aimed 
at the benefit of others. It is up to all of 
us what kind of environment and rela-
tionships we will build, what values we 
will share. Let’s ask ourselves what the 
association with the Rotary brings us? 
It is the feeling of usefulness, spiritual 
growth, new challenges, showing 
skills, personal development, or satis-
fying the need of self-realization. What 
motivates us to provide altruistic help? 
Last year, as a succeeding governor, 
I gave an interview to a journalist who 
asked me why I had become a Rotari-
an. A memory came to my mind of 
a book by Y. N. Harari entitled „Sapiens 
– A Brief History of Mankind”. In the 
book he says that the basic goals of 
human community are immortality 
and happiness. Inspired by the book 
I answered that I can feel personal 
happiness when I get pay rise at work, 
when I attend a beautiful concert, or 
when I win in a lottery. But the feeling 
when I can share the joy, the happiness 
with those in need is an irreplaceable 
feeling. In Václav Tille’s Rotarian fairy-
tales is a  fairytale called “Three 
Wishes”. You may well guess what kind 
of wish a poor man and a rich man will 
have. For thousand years smart people 
pondered what a wise man could wish. 
The Rotary also poses such a question. 
If I could wish three things for the 
world and for myself, who would be the 
recipient, and what would I wish for 
myself? For me, it is not at all easy to 
have an honest answer. 
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We have helped the center for children 
and families “Srdiečko” (Little Heart) 
in Banská Bystrica, tending to 
children taken away from their 
biological families by court. 

he second part of the project were 
furry pets from Bystrická mačačárňa 

which takes care of cats who have been 
deprived of love and safety of a permanent 
home. And finally, we wanted to please our 

senior fellow citizens, and so we joined the 
national project “How much love fits into 
a shoebox?”. We have managed to provide 
boxful of presents for the whole senior 
home Hronov in Brusno at Banská Bystrica. 
Without our wonderful Rotarians from RC 
Banská Bystrica it would not be possible to 
make 18 kids, many cats, and 40 seniors 
happy. 

Text: ĽUBICA HORVÁTHOVÁ

Smile 
under the 
Christmas 
Tree

On Monday evening, the Trinity 
Concert Hall in Písek was the site  
of a Charity Christmas concert 
organized by RC Písek. 

he event was held in cooperation with 
the Home for Persons with Impaired 

Health Zběšičky which received from the 
organization a  check for 20 thousand 
crowns. "We thought that few people would 
come due to the epidemic, but in the end, 
we were surprised. I guess that some one 
hundred people have attended the concert. 

The concert was a great success, and we 
were happy about it,” said the RC Písek Pre-
sident Menberu Abera. The proceeds from 
the Charity Christmas concert amounted to 
some 30 thousand crowns. Members of the 
Rotary Club will decide on what organiza-
tion will receive the money in January.

Text: MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Charity Concert Was 
a Success, Raising  
30 Thousand Crowns 

P Í S E K

T

T

RC Poprad members have heard 
the incentive of the Regional 
Association of the Slovak Red 
Cross (SRC) in Poprad and 
therefore, they could deliver 
three oxygen concentrators 
worth 4000 EUR to the 
association on 26 November 2021. 

wo professional  and one 
mobile oxygen concentrators 

will serve the clients of the Red 
Cross Home Care Service in Spišská 
Sobota in treatment of post-Covid 
conditions. The Regional Association 
of the SRC has appreciated the dona-
tion. RC Poprad members were able 
to raise the required amount of 
money within several months by 
their contributions, and 2% contribu-
tions of their income tax, as well as 
Rotary Endowment contributions, to 
provide oxygen concentrators for tre-
ating patients with post-Covid con-
ditions.

Text: ONDREJ KOLLÁR

P O P R A D

Oxygen 
Concentrators 
for Red Cross

T
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We have recently invited our 
Rotarians to participate in the 
magazine poll. With 15% of 
respondents, the answers to  
the questionnaire should have  
a good telling value.. 

he questions pertained espe-
cially to the satisfaction with 

the form and content of the maga-
zine, and with readers’ popularity 
and satisfaction with concrete 
columns or articles. The predomi-
nant majority of answers shows that 
Rotarians are satisfied with the 
magazine as it is published. Some 
respondents prefer the “publishing” 
of Rotary Good News only electroni-
cally, but as the poll result suggests, 
most respondents are satisfied with 
its distribution. With your permis-
sion we would like to remind you 
that every Rotarian must subscribe 
to the official magazine of Rotary 
Interrnational. RGN is the proper 
one for Czech an Slovak readers. If 
we cease publishing the magazine, 
we will have to subscribe to The 
Rotarian. The costs of subscription 
and postage exceed the current costs 
of RGN. Moreover, we would lose 
some 600 readers in the Czech 
Republic and Slovakia who are not 
Rotary members. Herewith we would 
like to thank all those who have par-
ticipated in the poll. 

Text: GEORGE J. PODZIMEK

R G N 

The Poll

T

RC Prague International winded up 
this year’s season with a charity cycling 
project – cycling for trees planting. 

e established cooperation with the 
Partnership Endowment – an organi-

zation which looks after the so-called 
Greenways/cycling paths across Europe, 
promotes signs “Cyclists Welcome” in 
hotels and restaurants, and plants alleys on 
sites associated with our recent history. 

Our model was to collect one crown for one 
kilometer travelled, and together with our 
supporters we have gained and passed on 
100 000 CZK in support of this year’s annual 
event. We also hope that the Partnership 
Endowment will be our main partner in 
2024 during the 4-day cycling event “Rotary 
Fellowship 2024”. 

Text: HELENA KOVARIKOVA

Rotary 
Cycling 
Fellowship

The Endowment 2240 Committee 
currently works on a premiered online 
District Grants application. 

e have been testing the application 
and once we are done with the tes-

ting, we’ll distribute necessary informa-
tion to all club representatives who took 
part in the Endowment training in Novem-
ber 2021. The online form of application 
will enable our team a faster and more 
effective processing and evaluation of 

applications for the entire district. The 
application deadline for the district grant 
for 2022–2023 is as always 31 March 2022. 
Please note that the deadline for the sub-
mission of the final report on 2021–2022 
district grants is 30 April 2022. 

Text: HANA GAMROT

F E L L O W S H I P

R O T A R Y  E N D O W M E N T

Up-to-date Report 
on Rotary Endowment 
D2240

W
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A new Rotary Club: satellite club of RC Telč under 
the name of Rotary Club Prague Golf/NGW was 
established in July.

nder the motto for this year’s Rotary 
President: “Serve to Change Life” the 

new club immediately took on the work 
and organized a Charity Gala Evening in 
the Municipal House, including a rich auc-
tion (works by Jadran Šetlík, Helenka 
Leisztner-Kroft, Blanka Matragi). The event 
was held under the auspices of Deputy 
Mayor of Prague One, Mr. Petr Burgr. The 
proceeds amounting to 275 thousand CZK 
were used to improve the sojourn of little 

patients at the currently overcrowded Chil-
dren’s Psychiatric Clinic at the Motol Hos-
pital. The clinic received two pianos, 
a sound system for three dining halls, 
sports equipment, and many desk games. 
The bilingual (English-Czech speaking 
members) Rotary Club Prague Golf/PNGW 
regularly meet every 1st and 3rd Tuesday at 
12:00 in the Municipal House. 

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

P R A G U E

RC Prague Golf

ur club will remember him as 
one of the most active mem-

bers in 30 years of his activities. To 
him, Rotary was more than a mere 
membership, it was his big hobby, 
a beloved activity. He was one of the 
first presidents in the 1994/1995 
Rotarian year. His invincible activity 
in the Hradec club was an inspira-
tion for us. He was instrumental in 
all bigger humanitarian events of the 
club, he participated in the project 
“Sluneční dům” (House of Sun) in 
Slatiňany, he initiated the project 
Život 90 (Life 90), he was a member 
of the board of directors of one of the 
two club’s Endowment Funds. He was 
a driving force of internal club’s events 
and joint meetings. He prepared the 
popular annual Christmas raffle. For 
his merits he was twice accredited the 
Paul Harris Fellow medal, and the 
Tomáš Baťa award. 
May he rest in peace.

 Text: PETR NOVOTNÝ

I N  M E M O R I A M

One of the Pillars 
of Modern History of 
Czechoslovak Rotary 
– Augustin Čermák – 

Has Passed Away

U
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aktivity

kluby

P O Č T Y  K L U B Ů

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

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

P O Č T Y  Č L E N Ů

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

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

Vzhledem k okolnostem koronavirové 
pandemie si prosím ověřte 

aktualizovaná data konání akcí na 
rotary2240.org

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

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

R O TA R A C T

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha 
Zlín

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

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

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

R O TA R A C T

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

R O T E X

Společně pro ČR a SR

január  RC Trenčín  Benefičná dražba kníh  on-line   

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

do 31. 3.  D 2240 Mimoriadna dištriktová konferencia  Per rollam   

březen/

/duben RYE CZ&SK OM III. pro outboundy a jejich rodiče – 

   příprava na výměnu on-line

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

20. 5. – 22. 5.  D 2240 Dištriktová konferencia  Zlín   

4. 6. – 8. 6.  RI RI Convention  Houston, USA  

červen 2022 RYE CZ&SK  OM IV. pro outboundy – příprava na odlet Valtice, Hodonín

30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2022 (vychází 10. 8.)  všeobecná aktivita
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Meetings

CZECH REPUBLIC´S  LEADING BUSINESS HOTEL,  

WITH PANORAMIC VIEWS ACROSS PRAGUE,

IS  THE PERFECT PLACE TO HOST BUSINESS MEETINGS
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