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e léto, jsou dovolené, čas na vydechnutí a příležitost nabrat sílu a energii do dalšího rotariánského
roku. Každý Rotary klub má svého nového prezidenta, který jako lídr klubu buď už představil, nebo
brzy představí své ideje na tento nový rok. Každý nový
prezident má své cíle, které probere a prodebatuje nejen
s výborem klubu, ale hlavně se členy, aby se všichni dohodli,
čemu se chce klub věnovat v tomto novém rotariánském
roce, kromě příjemného setkávání přátel. Které místní, mezinárodní nebo mládežnické projekty budete podporovat
nebo vést, jak „vtáhnout“ všechny členy do klubových aktivit. Navrhuji, aby se každý klub na jednom ze svých nejbližších setkání zabýval námětem, co pro nás v klubu znamená
Rotary a co znamená Rotary pro každého z nás! Čeho chceme letos dosáhnout, jak chceme svými projekty oslovit širší
okolí a nové členy. Hlavní je, aby se přátelé v klubu dohodli,
jak se budou bavit a zároveň pomáhat okolí!
Víme, že většinou je v klubu jen část členů, kteří jsou
aktivní. Pak je část, která není tak aktivní nebo není aktivní vůbec. Proč je tomu tak? Proč se jich rovnou nezeptat?
Možná mají nápady, které by pomohly dobrým věcem!
Ať si každý rotarián najde alespoň jeden klubový projekt,
kde by se mohl angažovat, nebo si vymyslet něco, k čemu
by mohl pozvat ostatní – může to být aktivita v rámci Rotary Fellowship, komunitní či mezinárodni projekt nebo
příležitost více se spřátelit, dobrý nápad je uspořádat gurmánskou večeři!
Jako rotariáni znáte někoho z vašeho profesního nebo
osobního života, kdo je eticky na úrovni, kterého byste
chtěli mít jako člena klubu, kde by se mohl stejně jako
vy dobře cítit mezi přáteli. Co kdybyste právě vy během
nového rotariánského roku pozval alespoň jednoho člověka, kterého znáte a máte rád! Aby také poznal klubový
projekt nebo setkání Rotary klubu. Někoho, kdo je přítel

nebo kdo by se mohl přítelem stát,
někoho, kdo by se rád zúčastnil klubových aktivit, kdo by se mohl stát
členem Rotary!
Pozvete-li hosta do svého klubu nebo k účasti na klubové aktivitě, a jestliže se mu bude v klubu líbit, jestliže
naopak váš klub bude mít o něho zájem, pozvěte ho, aby
se stal členem. Ale nezapomeňte ho od samého začátku
angažovat v konkrétních aktivitách a pomozte mu, aby
ho i ostatní poznali. Z nových přátel se určitě brzy stanou
staří dobří přátelé!
Letos je mottem Rotary International: „Aktivní Rotary
mění životy!“ Více rotariánů, více klubů – to znamená
i větší počet přátel, kteří mohou pomoci více lidem. Ať
už v místě nebo v mezinárodním měřítku. Společně i jednotlivě můžeme vše kolem nás měnit k lepšímu. Měnit
k lepšímu životy ostatních i své vlastní!
Kdo se koncem června zúčastnil Světového kongresu
Rotary International v Lisabonu, poznal sílu toho velkého
setkání. Tolik rotariánů – více než 25 tisíc z celého světa,
tolik diskuzí a zajímavých setkání! Ať se také kluby v našem distriktu v Česku i na Slovensku navzájem navštěvují, přátelí, ať proberou možnosti spolupráce na dobrých
aktivitách, buď jako klub, nebo jako jednotlivci! Každý
rotarián má možnost kladně působit na své okolí svými
rotariánskými aktivitami.
Těším se na setkání s vámi, na klubová setkání a na aktivity během tohoto roku.
Hodně štěstí a zdaru všem, i novým prezidentům,
v tomto novém rotariánském roce! Vždyť aktivní Rotary
mění životy!
Irena Brichta,
GUVERNÉRKA DISTRIKTU

ROTARY INTERNATIONAL (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.

rotary good news | ČERVENEC–SRPEN 2013

3

DOPISY PREZIDENTA

MOJI DRAHÍ ROTARIÁNSKI PRIATELIA

PREKLAD
Z ANGLIČTINY:
Ivan Belan, PDG

ENGAGE
ROTARY,
CHANGE
LIVES

Ron Burton,
PREZIDENT ROTARY
INTERNATIONAL

Více o aktivitách
prezidenta RI Rona Burtona
naleznete na:
www.rotary.org/president
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pre rotariánov nastáva v súčasnosti neuveriteľne
vzrušujúce obdobie. Tento rotariánsky rok môže
byť jedným z najvýznamnejších rokov, aké sme
kedy v Rotary zažili – záleží však na každom z nás.
Už píšeme poslednú kapitolu v boji proti detskej
obrne. Hoci sme prešli obrovský kus cesty, ťažkej
cesty, dostali sme veľa cenných lekcií. Došli sme
k poznaniu, že ako celok pohneme svetom, môžeme priaznivo ovplyvniť životy ľudí a môžeme reálne zmeniť svet k lepšiemu. Snáď najväčšie ponaučenie pre nás bolo, že čím viac budeme nabádať
sami seba pri dosahovaní vytýčených cieľov, tým
viac môžeme dosiahnuť.
Zároveň začíname písať novú kapitolu v legendárnej histórii našej Nadácie Rotary. Máme vzácnu príležitosť uviesť do života úplne novú grantovú štruktúru, ktorú sme nazvali Vízia budúcnosti. Vďaka nej
máme možnosť stanoviť si ambiciózne ciele, na dosiahnutie ktorých vynaložíme maximálne úsilie. Stačí
si pomyslieť, čo všetko by sme mohli ešte zastrešiť so
silnejšou nadáciou, so silnejšími klubmi, s rastúcim
počtom členov, ktorí sa naplno zapájajú do rotariánskej služby. Je nanajvýš aktuálne, aby sme si uvedomili, že skutočná výzva, ktorej čelíme, nespočíva iba
v získavaní nových členov do Rotary. Skutočnou výzvou je motivácia všetkých členov, aby sa stali zanie-

tenými rotariánmi. Treba zapájať členov Rotary do
rôznych rotariánskych činností, aby tak lepšie precítili potenciál, ktorý majú, a ako ich rotariánska služba
môže niekomu zlepšiť život. Musíme sa uistiť v tom,
že každý člen je aktívny a jeho práca je prínosom –
pretože keď ľudia robia zmysluplnú prácu v Rotary,
Rotary ako také sa pre nich stane zmysluplné tiež.
V okamihu, keď si uvedomíme, čo môžeme dosiahnuť v Rotary, ak sa budeme naplno angažovať v rotariánskych projektoch a aktivitách, sa nám zmení život. Meníme životy ľudí, ktorí nás potrebujú. To je
nevyhnutné. A popritom sa mení aj ten náš život. To
je tiež nevyhnutné. Najlepšie to vystihuje naše motto
v roku 2013-14: Aktívne Rotary mení životy.
Nastal čas otvoriť si oči a vnímať potenciál, ktorý
každý z nás v Rotary má. Rotary nám umožňuje dosahovať vyššie ciele, urobiť viac a byť súčasťou niečoho
väčšieho, než sme my sami. Nezáleží na tom, koľko
do Rotary investujeme, v konečnom dôsledku sa
nám vráti späť omnoho viac. A to je tiež nevyhnutné.
V roku 2013-14 pretavme celý náš potenciál do
reality. Je to len na nás. Môžeme to urobiť prostredníctvom zapájania sa do rotariánskej služby, celkovej angažovanosti, nadšenia pre vec, pripomínania
si sily, ktorú za sebou vďaka Rotary máme. Spoločne budeme s aktívnym Rotary meniť životy.

Naším cieľom v roku 2013-14 je aktívnym Rotary
meniť životy. Každý z nás vie, že Rotary má neuveriteľný potenciál na konanie dobra vo svete. Nastal
čas uvedomiť si, že je v našich silách dokázať oveľa
viac, a preto treba začať pracovať na nových spôsoboch, ako premeniť tento potenciál na realitu. Najlepší efekt dosiahneme tým, že zaangažujeme rotariánov – zapojíme ich do činností, inšpirujeme ich
a neustále sa budeme ubezpečovať, že všetci rotariáni vedia, aký dar v podobe Rotary majú.
Je nutné sa presvedčiť, že naša práca, ktorú v rámci Rotary odvádzame, má zmysel, je účinná a má trvalo udržateľný efekt. Keďže našou snahou je zabezpečiť, aby Rotary bolo silné aj v budúcnosti,
zaviažme sa dosiahnuť vytýčený cieľ – 1,3 milióna
rotariánov v našich kluboch do roku 2015. Táto
méta je trochu odlišná od cieľov týkajúcich sa členstva, aké sme mali v minulosti. Snahou nie je len získavanie nových členov. Cieľom je, aby Rotary rástlo.
Cieľom je, aby Rotary bolo väčšie, a to nielen z hľadiska počtu členov, ale hlavne z pohľadu prístupu
členov, od ktorých sa očakáva viac zanietenosti, angažovanosti, motivácie, pretože práve oni budú tí,
ktorí budú viesť Rotary v budúcnosti. Každý z nás

má vlastné dôvody, prečo vstúpil do Rotary. Verím
však, že spoločným menovateľom našich dôvodov
je, že chceme niečo zmeniť.Všetci chceme robiť niečo zmysluplné. Práve v tom tkvie absolútna podstata, ktorú treba vyzdvihnúť, keď hovoríme o členstve.
Členstvo v Rotary neponúkame hocikomu. Naším zámerom je osloviť a získať zapálených, úspešných, motivovaných ľudí, ktorým na veciach záleží.
Žiadame ich, aby svoj drahocenný čas venovali Rotary. Takže ak súhlasia a stanú sa členmi nášho klubu, je na nás, aby sme ich presvedčili, že čas venovaný Rotary je dobre investovaný čas. Musíme
zabezpečiť, aby mal každý rotarián v každom klube
zmysluplné poslanie – aby dokázal meniť veci
k lepšiemu na úrovni klubu či komunity. Pretože keď
ľudia robia niečo zmysluplné v Rotary, Rotary pre nich
nadobúda úplne iný rozmer, stáva sa zmysluplným.
V rámci Rotary všetci máme príležitosť niečo odovzdať. Rotary nám všetkým v každej fáze nášho života
či kariéry niečo ponúka – umožňuje nám vykonať
viac, byť niekým viac a dať viac. Rotary dáva našim
životom hlbší zmysel, dáva nám cieľ a väčší pocit spokojnosti a zadosťučinenia. Čím viac do Rotary vkladáme, tým viac nám Rotary vracia na oplátku späť.
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SVĚTOVÁ
SETKÁNÍ
PŘEKLAD:
Dobroslav Zeman, PDG
Ivan Belan, PDG

VZHŮRU DO
SYDNEY!
Jeden Světový kongres RI skončil a už na dveře klepe
další. Uskuteční se 1. – 4. 6. 2014 u našich „protinožců“,
v Sydney. Tyto svátky Rotary se připravují s více jak
dvouletým předstihem, a tak už dnes jsou základní
obrysy příštího Světového kongresu RI známé. O jejich
zpřesňování vás budeme informovat v pravidelném
sloupku nebo můžete vše aktuálně sledovat na
www.riconvention.org. Tentokrát přinášíme první dva
důvody, proč se účastnit kongresu v Sydney.

OPERNÍ DŮM
Až v příštím roce poletíte na Světový kongres RI, možná se vám z letadla otevře pohled na proslavené
„plachtové“ střechy Opery v Sydney.A 2. června budete moci v této
opeře vyslechnout koncert Sydneyského symfonického orchestru,
uspořádaný pouze pro rotariány.
Budova Opery v Sydney je dílem
dánského architekta Jona Utzona,
jehož návrh zvítězil v mezinárodní
soutěži, kterou vyhlásila v roce
1956 vláda Nového Jižního Walesu.
Podle jedné pověsti měl respektovaný americký architekt Eero Saarinen objevit Utzonův návrh mezi
soutěžními díly, která jiní tři architekti mezitím již ze soutěže vyřadili.
Tato střecha, vytvořená z více než
2000 prefabrikovaných betonových dílů, z nichž některé váží až
15 tun, připomíná loď s rozvinutými plachtami.Vstoupíte-li do budovy, naleznete v ní více než tisíc
místností a sedm divadelních či
koncertních sálů.V hlavním koncertním sálu jsou varhany s 10 tisíci píšťalami, největší mechanické
varhany na světě. Jako první byla
v tomto operním domě oficiálně
uvedena Prokofjevova opera Válka

a mír, a to Australskou operou
v roce 1973. Každoročně se v budově opery pořádají stovky akcí, od
kulturistické soutěže Mr. Olympia,
kterou v roce 1980 vyhrál Arnold
Schwarzenegger, až po setkání
papeže Jana Pavla II. s veřejností
v roce 1987. Největší návštěvnost
byla zaznamenána při jednom
open-air koncertu australského
rockového bandu Crowded House
v roce 1996. Světový kongres RI
2014 se jistě zařadí mezi ty největší
a nejvýznamnější akce.

SVĚTOVÝ
KONGRES RI
Sydney,
1.–4. 6. 2014

KOALA – SYMBOL
AUSTRÁLIE
Koaly nepatria do živočíšneho
druhu medveďov, dokonca nie sú
ani len vzdialene príbuzným druhom. Sú jedným z viac ako 140 druhov v Austrálií žijúcich vačkovcov –
cicavcov.Vačkovce rodia drobné
a slabo vyvinuté mláďatá, ktoré sa
po narodení presunú do matkinho
vaku, kde pokračuje ich rast a vývin,
kým nie sú životaschopné. Hoci koala patrí k symbolom Austrálie, štúdia
z roku 2010 naznačuje, že pôvodným domovom vačkovcov je Južná
Amerika, odkiaľ pred 80 miliónmi
rokov premigrovali cez Antarktídu

U přihlášek zaslaných do
15. prosince 2013 platí
výrazná sleva na
akreditační poplatky.
Přihlášky k účasti na
Světovém kongresu RI
2014 v Sydney jsou již
k dispozici na adrese

www.riconvention.org
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až do Austrálie. Odkedy sa kontinenty rozdelili, austrálske vačkovce sa
začali vyvíjať samostatne a dnes je
počet ich druhov porovnateľný
s počtom placentárnych druhov
žijúcich v tejto časti sveta. Americké
vačkovce také šťastie nemali – z veľkej časti ich zatlačili do úzadia placentárne cicavce. Jediným v súčasnosti žijúcim druhom v Severnej
Amerike je vačica.
Ak sa zúčastníte Svetového kongresu RI v Sydney, určite si nenechajte ujsť celodenný výlet do
Featherdale Wildlife Park, alebo do
blízkych Blue Mountains, oblasti
na zozname svetového dedičstva
UNESCO, aby ste si vychutnali pohľad na huňaté sivé tvory obývajúce koruny stromov a na ďalších
zástupcov miestnej fauny.
K austrálskym vačkovcom patria
klokany, kunovce, vačkojazvece,
vačice a vombaty.Tasmánsky diabol, najväčší mäsožravý vačkovec
na svete, sa vyskytuje iba na území
ostrovného štátu Tasmánia. Niektoré z týchto zvierat budete mať
možnosť vidieť v stánku Billabong
– tak sa totiž bude volať Dom priateľstva na Svetovom kongrese RI
v Sydney.
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WORLD
GOOD NEWS
Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP
do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG,
do slovenštiny Ivan Belan, PDG

LETEM
SVĚTEM

Krátce novinky o Rotary z celého světa
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AUSTRÁLIA
Rotariáni v Tasmánii zorganizovali zbierku na
zmiernenie následkov ničivých povodní, ktoré zasiahli austrálsky Queensland v roku 2011. Príspevky od podnikateľských subjektov, organizácií, jednotlivcov a tasmánskej vlády dosiahli sumu 945
tis. USD. Finančné prostriedky sa použili na vybudovanie komunitného centra v meste Murphys
Creek v údolí Lockyer Valley, v jednej z najviac
postihnutých oblastí. Rotary klub Toowoomba
East zastrešil celý projekt. Regionálna rada Lockyer
Valley venovala pozemok, zadala vypracovanie
stavebnej dokumentácie, zabezpečila schvaľovanie plánov, terénne úpravy a poskytla parkovisko.
Objekt sa slávnostne otváral vo februári.

JUŽNÁ AFRIKA

BRAZÍLIA

Rotary kluby Viljoenskroon
v Južnej Afrike a Cleethorpes
a Sheffield Vulcan v Anglicku sa
spojili, aby spoločne zabezpečili dodávku počítačov a tlačiarní
do 10 nových učební na škole
Mphatlalatsane School v meste
Viljoenskroon. Viac ako 90 %
žiakov tejto 25-ročnej školy pre
nadané deti pochádza z domorodých komunít. Nová technológia umožní digitálne vzdelávanie a vyzdvihne do popredia
dôležité zručnosti.

Vysoká škola Rio Branco College, ktorá tvorí
jednu z piatich inštitúcií vzdelávacieho komplexu Fundacao de Rotarianos de Sao Paulo, vyšle
už po tretíkrát svojich študentov na Summit
mládeže G20, aby tam reprezentovali Brazíliu.
V roku 2013 sa summit koná v Petrohrade
v predvečer výročného zasadnutia najsilnejších
ekonomických mocností G20. Myšlienku vzdelávacej inštitúcie Fundacao začal vo forme projektu realizovať Rotary klub v Sao Paulo v roku
1946. Postupne sa vybudoval vzdelávací komplex, ktorý zahŕňa programy pre základné až
vyššie vzdelávanie, vrátane postgraduálnych
kurzov, špeciálneho vzdelávania pre nepočujúcich a odborných špecializačných kurzov.
rotary good news | ČERVENEC–SRPEN 2013
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TALIANSKO

USA

SRÍ LANKA

Členovia Rotaract klubu v meste Putignano strávili jednu marcovú sobotu v historickom benediktínskom opátstve Madonna della Scala v provincii Bari.
Mládežníci absolvovali prehliadku kostola z 12. storočia spojenú s odborným výkladom, prezreli si kláštorný komplex
a priľahlú knižnicu, ktorá obsahuje
40 000 zväzkov. Následne si vypočuli
prednášku a zapojili sa do diskusie
o odkaze svätého Benedikta a pápeža
Benedikta XVI.

Rotariáni společně s koordinátory, kteří se
starají o dobrou pověst Rotary na veřejnosti, připravili celkem 6000 vaků s rýží, sójou, sušenou zeleninou a s 21 vitaminy
a minerály, vše určené pro děti v rámci programu Dětem proti hladu. Jeho cílem je snižovat v celosvětovém měřítku počet podvyživených a hladovějících dětí. Tento
projekt byl součástí březnového tréninkového setkání koordinátorů v Hyatt Regency
O’Hare v městě Rosemont Ill. Toto setkání
bylo sponzorováno čtyřmi Rotary kluby
v Rock County, Wis.

Pozemní miny, které zůstaly schované
pod zemí po občanské válce trvající
čtvrt století, zranily již desetitisíce lidí.
Rotary kluby z distriktu 3220 (Srí Lanka)
a 3140 (část Indie) uspořádaly se společností Přátelé v nouzi z Kolomba mezinárodní tábor v Jaipuru určený pro více
než 350 osob, které mají nožní protézu
poté, co přišly o nohu po výbuchu miny.

TANZÁNIE
Již od roku 2008 se podílí 19 Rotary klubů distriktu 5160 (Kalifornie, USA) vedených RC Chico společně s tanzanskými
Rotary kluby Moshi a Mwika na realizaci
řady projektů, zaměřených na zachování
životního prostředí v oblasti hory Kilimandžáro. Mezi poslední aktivity patří např. zalesňování. Několik set dobrovolníků vysadilo 95 000 sazenic a položilo vodovodní
potrubí dlouhé 1,5 míle do příkopů, vykopaných 70 místními dobrovolníky. Byla
uspořádána také sbírka finančních prostředků na opravu ponorného vodního
čerpadla.

KAŽDOROČNĚ
ZTRÁCÍ
TANZÁNIE
V DŮSLEDKU
STOUPAJÍCÍ
POPTÁVKY
PO DŘEVĚNÉM
UHLÍ

988
000
AKRŮ LESA
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PÁKISTÁN
V březnu t. r. byl pákistánský Výbor za vymýcení dětské obrny hostitelem setkání nejvyšších
přestavitelů rotariánského programu PolioPlus s představiteli pákistánské vlády, Světové
zdravotnické organizace WHO a zástupců
UNICEF v Islámábádu.Všichni účastníci projednali otázky související s imunizací migrujících dětí ohrožených dětskou obrnou na tranzitních místech, s pořádáním zdravotních
kempů a s podporou místních správních orgánů v nejvíce ohrožených oblastech. Jen v tomto roce byla v rámci Akčního plánu zvýšeného
nebezpečí polia a boje proti němu zřízena tři
střediska pro boj proti poliu, devět stálých
imunizačních center a dvě stálá tranzitní místa.
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Nový prezident
Rotary International
Ron D. Burton:

jedná
vždy
přímo
Ve své snaze věci nekomplikovat a díky svému vrozenému způsobu
přímého jednání má Ron Burton svou přirozenou schopnost lidem
naslouchat. Nenechte si ovšem namluvit, že by tento snadný způsob jednání
s novým prezidentem Rotary International znamenal, že nezvážní, jde-li
o podnikatelské či pracovní záležitosti. „Ptáte-li se na mé mínění, máte je
také znát,“ říká Burton a jeho přátelský výraz zvážní. „Mám-li k něčemu
skutečně úzký vztah, budu svůj názor důrazně bránit. Myslím, že je to
záležitost mého ega. Ale zjistím-li, že někdo prosazuje svůj osobní zájem
nebo vypadá-li tak, že mu jde spíše o jeho osobní ekonomický prospěch,
mám jednoduchý návrh: Použijme naší zkoušky pomocí čtyř otázek.
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Ron Burton se
úspěšně zapsal do
historie své „alma
mater“ – Oklahomské
univerzity, kde působil
po tři desetiletí jako
prezident její Nadace

J

de-li o nějakou etickou záležitost, nepřesvědčíte mě, že se
mýlím. To se nemůže
stát. Během let jsem
jednal s příliš mnoha
lidmi, kteří chtěli finančních prostředků zneužít.
Podíval jsem se jim do očí a řekl
jim: nepůjdu do vězení ani za
vás, ani za koho jiného!“
Burton říká, že mnoho úspěchů jeho pracovní kariéry vyplývalo z toho, že byl ve správný čas
na správném místě. Začalo to
tím, že vyrůstal v malém oklahomském městě Duncan v poválečné době a že měl příležitost
řídit svůj vlastní podnik již od
svých 13 let. „Prodávat noviny –
to byl tehdy dobrý obchod,“ říká,
když vzpomíná na svou kariéru
jako prodavač novin Duncan Ban
ner. „Musel jste si své noviny nejdřív koupit, koupit si i gumové
popruhy a taky svou brašnu. Na
noviny jste si musel počkat, pak
je zabalit a rozvézt je. Musel jste
za ně vybrat peníze a pak si zaplatit svůj účet. Ovšem to, co
vám zbylo, bylo už vaše.“
Po maturitě a ještě před nástupem na právnickou fakultu byl
přijat do jedné kanceláře náhradou za svého blízkého přítele,
který byl povolán k vojenské
službě. „Týden poté, co jsem nastoupil na fakultu, stal jsem se
druhým účetním na Univerzitě
v Oklahomě,“ říká. Během svého
prvního roku na fakultě v této
práci pokračoval, ale brzy mu

bylo nabídnuto místo za právě
odstupujícího pokladníka Nadace oklahomské univerzity. „Když
jsem pak fakultu absolvoval, požádal mě můj šéf, který byl past-guvernérem našeho Rotary distriktu, abych tam ještě zůstal
a nahradil ho v jeho funkci, pokud
budu na ni vybrán, až on odejde
do důchodu. Jeho funkci předsedy jsem pak převzal v roce 1978
a do důchodu jsem odešel v roce
2009. To je má kariéra v Oklahomě – opravdu kniha pohádek.“
Když mělo dojít k tomu, aby
se Burton setkal se svou budoucí
ženou Jettou, byl sice na začátku
na správném místě, avšak trochu
se nepodařilo načasování. Oba
přišli na svět ve stejné porodnici,
on však tři měsíce před ní. Když
vyrůstali, měli společné přátele
a nakonec se setkali na střední
škole ve školním bandu: on byl
v prvním ročníku a hrál na trombon, ona ve druhém a hrála na
fagot. První schůzku měli 18. září
1962 a vzali se během svého vysokoškolského studia.
Po 45 letech společného života, s jednou dcerou, jedním synem a se třemi vnoučaty připomíná Burton, že to bylo krásné
partnerství, zejména pokud jde
o Rotary.
„Jetta je mým nejlepším kritikem,“ říká Burton, člen Rotary
klubu Norman.„Vždy se s ní na
všem shodnu, ať dělám jakoukoliv prezentaci. Po celou dobu mi
vždy pomáhala, od přípravných
seminářů pro budoucí prezidenty klubů až po distriktní shromáždění a konference. Pokud by
mi nebyla pomáhala, nebyl bych
tam, kde jsem dnes.“
Jádrem Burtonova přesvědčení
je rozhodující role rodiny ve společenství Rotary. „Mluvíme-li o ro
tar iánské rodině, vím, že to je
součástí Public Relations, ovšem
pro mne to skutečně znamená
rodinu rotariánů. Zapojí-li se do
ní i vaše vlastní rodina celým
svým srdcem a rozšíří ji na celý
svět, to je teprve ta pravá rodina
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Mluvíte-li o fotbale a o Oklahomské
univerzitě, pak je Burton nekompromisní
patriot: „Když se u nás hraje s naším
největším rivalem, týmem Oklahoma
State, pak se v našem domě sejde celá
rodina jako manšaft v barvách OU“
Burton nabízí palačinky při fundraisin
gové snídani, kterou každoročně pořádá
místní Rotary klub na Střední škole
v Normanu. Vlevo je Paul Wilson, kterého
Burton sponzoroval jako prvního
afroamerického člena RC Norman
Ron a Jetta Burtonovi se vzali před
45 lety v době, kdy ještě nedokončili
své studium na Oklahomské univerzitě.
Od roku 1980 žijí stále v témže domě
v Normanu

10

Rotary – to je ona služba celé veřejnosti.“
Po celou dobu své příslušnosti
k Rotary, zejména ovšem v posledním roce, kdy cestoval po
světě a setkával se s rotariány
z mnoha zemí, mu tato perspektiva pomáhala k porozumění různorodosti a stále vzrůstajícího
potenciálu našeho společenství.
„Hovořím-li k rotariánům, ať
z kteréhokoliv konce světa, stávám se k různým názorům tolerantnějším. Naučíte se, že se věci
dají dělat i jinak, že jsou rozdíly
mezi kulturami, stejně tak jako

mezi jedinci. Ale hlavní zásada
platí pro nás všechny, nezáleží na
tom, odkud jsme. Rád bych věřil
tomu, že neexistují žádné regionální rozdíly z hlediska integrity
našeho společenství, ale myslím,
že bychom měli konat v tomto
směru lepší práci a tuto problematiku také objasňovat.“
Ve svém názoru na vztah mezi
Rotary International a rotariány
je Burton pevný. „Rotary International není nic jiného než společenství Rotary klubů, a sekreta
riát RI je tu proto, aby sloužil
klubům. Rotariáni jsou ti, kteří
tyto aktivity vykonávají. To musíme mít stále na mysli. Sekretariát
je posvátným pojmem a měl by
být plně respektovaný, stejně tak
jako kancelář prezidenta RI. Naším úkolem je inspirovat lidi, jednat jako ústřední inspirační zdroj
a přinášet jim naše zkušenosti
s řízením, pomáhat těmto klubům a distriktům tak, aby se věci
začaly dít. Ovšem společenství
Rotar y Inter national samo
o sobě zdaleka není koncem.“
Burton je nadšen úspěchem
své prvotřídní kampaně, jejímž
cílem je, aby všichni vedoucí
funkcionáři pro rok 2013/14,
tedy i všichni guvernéři distriktů
a prezidenti všech klubů, přispěli
do Nadace Rotary. „Zatím se nám
podařilo vybrat jen od 8128 prezidentů klubů 3,6 mil. dolarů. Ale
poprvé v historii jsou už mezi
nimi i všichni guvernéři.“
Úspěch při získávání finančních prostředků byl typickým
znakem Burtonova třicetiletého
působení v Nadaci Oklahomské
univerzity. Poznamenává, že během tohoto období vzrostla aktiva této nadace ze 17,5 mil. na
890 mil. dolarů. „Jsem opravdu
hrdý na dvě věci: ta první spočívá v tom, že se mi nikdy neztratil ani cent – každý byl vždy řádně zúčtován. A ta druhá: za více
než pět let, co jsem z nadace
odešel, tam stále působí ti, kteří
tehdy pracovali pro mne – až na
ty, kteří odešli do důchodu. Pro-
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to si myslím, že to je velký doklad toho, že jsem konal správně.“ Způsob řízení, který vedl
k takovému úspěchu, se zřejmě
příliš nezmění, ovšem Burton,
do jehož čtenářských zálib patřila i četba životopisů amerických prezidentů, věří, že sledování bývalých prezidentů RI
a spolupráce s nimi mu napomůže dosáhnout ještě výraznějších výsledků.
„Vůbec nechci nikoho z nich
vynechat,“ říká. „Bill Boyd měl
na mne veliký vliv, je to výborný
komunikátor. Pokud jde o toleranci, naučil jsem se mnohému
od Carla Ravizzy. Jim Lacy řídil
výborná setkání. Laskavý člověk
Jon Majiyagbe je příkladem člověka pevných zásad. A pak třeba
Frank Devlyn. Něco vám řeknu:
pokud nemáte rád Franka Devlyna, nemám rád já vás. Tak je to
jednoduché.“
Jednou z nejvýraznějších hodnot Rona Burtona je, že věci kolem sebe vnímá jednoduše a vyjadřuje je přímočaře. „Pokud
bych měl Američanům něco přát,
tedy aby navštívili některou ze
zbídačených zemí, kde toho rotariáni už tolik dokázali, a aby viděli, jak se tu u nás máme dobře.“
Pro Burtona není pochyb
o tom, že se opravdu vždy měl
dobře. „Měl jsem opravdu požehnaný život. Vyrůstal jsem v krásné rodině a teď se dívám na naše
děti a na naše vnoučata a říkám
si, že i jim se vždy dobře dařilo.
Děláte si starosti s mnoha věcmi,
samozřejmě, a chcete pro svou
rodinu jen to nejlepší. Myslím, že
mi právě Rotary dává příležitost
k tomu, abych pomohl změnit
alespoň trochu tento svět a nabídnout lidem trochu lepší život
– a to nejen mým vnoučatům, ale
i vnoučatům jiných lidí.“
Odedneška za rok se bude
Ron Burton ohlížet a hodnotit,
čeho dosáhl způsobem, který je
pro Oklahomu typický: „Doufám,
že na konci dne bude má hranice dříví aspoň o trochu vyšší.“

TÉMA
TEXT: František Ryneš, PDG

C H A R TA R O TA R Y I N T E R N AT I O N A L

Nové kluby
Rozvoj členské základny – velmi diskutované téma, zejména
v poslední době. Jak píše ve svém glosáři guvernérka distriktu
Irena Brichta, počet členů má zásadní význam na aktivity
klubu i distriktu. Lapidárně řečeno – čím více přátel, tím více
dobrých projektů. Pravda, i malé kluby mohou připravit
hodnotné akce za předpokladu, že se podílejí všichni přátelé.
Ale ruku na srdce, kolik takových klubů máme?

našem distriktu členská základna již řadu let stagnuje. Že se náš počet netenčí
je pouze zásluhou nových klubů. O dvou
slavnostech předávání Charty Rotary International referujeme na následujících
stranách. Loni vznikly hned tři kluby
a máme z toho radost. Stávající kluby
však vykazují spíše úbytek členů. Scénář se opakuje každý
rok. Na začátku je nás zhruba 1400, v pololetí počet o několik desítek klesne, koncem roku vzniknou nové kluby
a do stávajících klubů přijdou noví přátelé, a tak je nás
o několik více než před rokem.
Přijímání nových členů není tak jednoduché, jak se někdy nám a zejména našemu ústředí zdá. Především zde musí mít přednost kvalita před kvantitou. Jeden nevhodný
člen může dobře fungující klub rozvrátit nebo mu udělat
na veřejnosti špatnou pověst. Pak trvá celá léta, než se to
napraví. Druhým extrémem je přílišná úzkostlivost. Je kandidát dost erudovaný? Vykazuje náležitě vysoké etické hodnoty? Záleží na každém klubu, jakou má tradici a stanovy.
Jak z toho ven? Každým rokem prezidenti Rotary International apelují na rozvoj členské základny. Ale jejich výzvy se míjejí účinkem. Klub je autonomní a nelze mu diktovat kvóty ani směrná čísla.

Uveďme si tři možnosti, jak rozvíjet počet přátel v klubu. Především je to pozvánka pro něžné pohlaví. Nebojme
se přijímat ženy. Tam, kde v klubech jsou, je to v naprosté
většině ku prospěchu. Ženy jsou pilné, houževnaté a organizačně schopné, což nám mužům mnohdy chybí.
Podívejme se také, které významné profese nejsou v klubu zastoupeny. Není zde právník, lékař, zemědělec, veterinář, učitel? Rozhlédněme se po vhodných kandidátech
a pozvěme je na zajímavou přednášku. Většina z nás má
obchodní či osobní přátele. Vytipujme ty z nich, kteří mají
smysl pro přátelství a klubový život. Není to jednoduché,
zvláště na menších místech, kde si lidé příliš „vidí do talíře“. Často se nechtějí přiřadit k nějaké skupině, mohou
však klub podporovat v jeho projektech zvenčí. To vše
však samo o sobě nestačí. Nejlepší pozvánkou do klubu je
obecně známá přátelská atmosféra. Když se v místě ví, co
klub udělal pro obec, pro znevýhodněné spoluobčany, pro
mládež. Práce s veřejným míněním, někdy nazývaná nehezkou zkratkou PR, je velmi důležitá. Máme-li získat nové
přátele, musíme o sobě dát vědět, byť nesloužíme druhým
nad svůj vlastní zájem kvůli díkům a ocenění.
Každý nový rotariánský rok začínáme s nadějí, že se to
již letos konečně povede. Přejme si hodně nových schopných a slušných přátel. A hlavně pro to něco udělejme.

rotary good news | ČERVENEC–SRPEN 2013

11

CHARTA ROTARY INTERNATIONAL
HLAVNÍ TÉMA: Nové kluby

R O TA R Y K L U B

TREBIŠOV
Rotary klub v Trebišove vznikol v roku 2008.
Zakladajúci členovia pristupovali k práci aj
k prijímaniu nových členov s veľkou vážnosťou
a zodpovednosťou, a tak obdobie zakladania klubu
trvalo takmer 5 rokov. Klub bol 20. marca 2013 prijatý
do Rotary International a 4. mája slávnostne prevzal
z rúk guvernéra dištriktu chartrovú listinu.

S

lávnostná schôdza sa
konala v divadelnej
sále mestského kultúrneho strediska za
prítomnosti primátora mesta a mnohých
rotariánskych hostí.Výnimočnú atmosféru zvýraznil koncert sedemnásťčlenného akordeónového orchestra Toccata, ktorý predniesol
diela významných autorov v úprave
pre akordeóny. Slávnosť otvoril prezident klubu Peter Sklenčár, ktorý
prítomným predstavil členov
a stručnú históriu klubu. Osobitne
poďakoval Miroslavovi Vaškovi, ktorý sa významnou mierou podieľal
na vzniku klubu a tri roky bol pr-
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vým klubovým prezidentom. Následne vystúpil guvernér dištriktu
Alexander Turkovič, ktorý odovzdal
do rúk prezidenta klubu listinu
Rotary International. Akt vnesenia
svetla vykonali zástupcovia Rotary
klubu Banská Bystrica Classic. Po
príhovoroch a gratuláciách hostí
program pokračoval večerou.
Členovia klubu sa však s týmto
slávnostnym dňom chceli podeliť
s celou komunitou mesta Trebišov
a pri príležitosti chartra pripravili
a zrealizovali zaujímavý projekt –
nočné osvetlenie mauzólea rodiny
Adrássyovcov.Táto významná šľachtická rodina vlastnila v Trebišove barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý sa

Peter Sklenčár,
prezident RC
Trebišov

PREVZATÍM
CHARTY SA
ROTARY KLUB
TREBIŠOV
STÁVA
PLNOHODNOTNÝM
ČLENOM
PRESTÍŽNEHO
SPOLOČENSTVA
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nachádza na okraji rozsiahleho parku. Dnes je v kaštieli múzeum. Dominantou parku je spomínané mauzóleum, v ktorom je v prekrásnom
sarkofágu so sochárskou výzdobou
pochovaný gróf Július Andrássy
a jeho manželka Katarína.Táto výrazná osobnosť sa veľkou mierou zaslúžila o rozvoj regiónu Trebišovska.
Mauzóleum je krásne cez deň, ale zaslúži si byť obdivované aj v noci.Trebišovskí rotariáni sa preto rozhodli
objekt profesionálne nasvetliť, financovali nákup svietidiel, projektovú
dokumentáciu aj inštaláciu osvetlenia. Náklady na realizáciu projektu
dosiahli takmer 6000 Eur. Prostriedky boli získané zbierkou na benefičnom plese, výťažkom z aukcie obrazov a z vlastných zdrojov. Objekt
osvetľuje niekoľko úsporných zdrojov svetla z bezprostrednej blízkosti
aj z protiľahlého brehu jazierka, ktoré
vykresľujú architektonické prvky fasády. Osvetlenie bolo prvýkrát spustené v sobotu 4. mája 2013 pri príležitosti prijatia Rotary klubu Trebišov
do spoločenstva Rotary International. Účastníci a hostia chartra budú
určite súhlasiť, že prechádzka parkom k nasvietenému mauzóleu patrila k dominantným bodom večera.
Počas piatich rokov doterajšej
existencie klub venoval nemalé
prostriedky aj na sociálnu pomoc –
napríklad podporil trebišovské trojičky, stredisko pre týrané ženy, financoval liečenie chorého chlapca
a stravu v školskej jedálni pre niekoľkých žiakov základných a stredných škôl. Ďalej je možné spomenúť zakúpenie špeciálnej stoličky
a domáceho výťahu pre hendikepované deti. Samozrejmosťou boli
príspevky na polio a pomoc pre zemetrasením postihnuté Japonsko.
Prevzatím charty Rotary International sa Rotary klub Trebišov stáva
plnohodnotným členom prestížneho spoločenstva. Členovia klubu to
považujú za výzvu a otvorenie ďalších možností pre službu v regióne
a v duchu týchto myšlienok pripravujú ďalšie zaujímavé projekty.

CHARTA ROTARY INTERNATIONAL
HLAVNÍ TÉMA: Nové kluby

R O TA R Y K L U B

BEROUN
Berounský hotel Na ostrově zaznamenal v pátek
14. června zvýšený pohyb hostů. V podvečer se do jeho
konferenčních sálů a salonků sešli nejen místní hosté,
ale i návštěvníci z Králova Dvora, vzdálenější Prahy
nebo jiných českých a moravských míst. Početná
reprezentace přijela i ze Slovenska. Přijeli poblahopřát
svým přátelům ke vzniku Rotary klubu Beroun, který
právě v hotelu Na ostrově má již několik měsíců místo
svých pravidelných úterních schůzek.

M

ezi hosty byl
nejvýznamnější, a v tento
okamžik i nepostradatelnou
osobností Alexander Turkovič (RC Brno), v té
době úřadující guvernér našeho
československého distriktu. Přivezl oficiální listinu stvrzující přijetí berounského klubu do společenství Rotary International,
vystavenou prezidentem RI Sakuči
Tanakou. Jeho regionální asistent
Jan Holý k ní přidal jako osobní

dar řetěz pro prezidenta klubu
a Zdeněk Neckář (oba z RC Praha,
který byl berounským rotariánům
při zakládání klubu klubem patronátním) doplnil sadu klubových
insignií malým klubovým zvonkem. Povzbudit berounské rotariány přijela také Irena A. Brichta
(RC Prague International), guvernérka distriktu pro období
2013/2014, s novým asistentem
pro Prahu a okolí Iljou Chocholoušem (RC Praha City). Ke gratulantům patřili i zástupci dalších
klubů: RC Praga Ekumena, RC Tře-

Prezident
nového klubu
Karol Čejka
převzal
štafetové světlo

ZÁSLUHU
NA VZNIKU
AKTIVNÍHO
ROTARY
KLUBU MÁ
PŘEDEVŠÍM
JEHO
ZAKLÁDAJÍCÍ
PREZIDENT
KAROL ČEJKA
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bíč, RC Nitra a RC Nitra Harmony.
Význam vzniku Rotary klubu
pro Beroun a okolí podtrhl ve své
zdravici místostarosta města Patrik Brodan a později o něm účastníci setkání diskutovali i s přítomným starostou Králova Dvora
Petrem Vychodilem. Vždyť za pět
měsíců od založení klubu už jeho
členové stačili zrealizovat i první
dobročinný projekt. Klientům
střediska pro osoby s lehkým či
středně těžkým mentálním či
kombinovaným postižením KONIKLEC Suchomasty zajistili účast
na koncertě populárního zpěváka
Michala Davida i osobní setkání
s ním (více v RGN 2013/3). Není
proto divu, že berounským a královédvorským rotariánům přišly
svým hudebním vystoupením pogratulovat i děti ze souboru Lentilky při Soukromé základní umělecké škole Dr. Lidinské.
Zásluhu na tom, že v Berouně
vznikl aktivní a početný Rotary
klub, má především jeho zakládající prezident Karol Čejka a tým,
který kolem sebe utvořil. Pomoc,
kterou jim při tom poskytl Viktor
Korček, berounský občan, od loňska člen RC Praha, ocenil guvernér distriktu Alexander Turkovič
udělením významného ocenění
Rotary čestným odznakem Paul
Harris Fellow.
Před nedávnem byla obnovena
i tradice, při níž nový Rotary klub
přebírá štafetové světlo od klubu,
který byl v distriktu založen před
ním. Symbolika je zřejmá, koncové světlo označuje poslední vagon celého vlaku. Prezident RC
Beroun toto světlo převzal od Petera Sklenčára, prezidenta RC Trebišov, který byl přijat do společenství Rotary International už
v květnu. Se štafetovým světlem
tak symbolicky přijal nejen ideály
a zásady Rotary, ale i energii pro
realizaci dalších užitečných projektů. Vždyť jedině aktivní Rotary
může změnit k lepšímu životy nás
všech.
13
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SVĚTOVÁ
SETKÁNÍ
����: Svatopluk K. Jedlička

KONGRES VE ZNAMENÍ PORTUGALSKÝCH TRADIC

LISABON
2013
Světového kongresu RI v Lisabonu se tentokrát účastnila

neobvykle početná skupina rotariánů a jejich rodinných
příslušníků z našeho distriktu.

SVĚTOVÝ
KONGRES RI
Lisabon,
��.–��. �. ����
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KONGRES

Při plenárních zasedáních
byla plně využita
multimediální technika
haly Atlantico Pavilion

Téměř kompletní
skupina účastníků
z našeho distriktu

Setkání na
velvyslanectví ČR
v Lisabonu

16
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T

eplota se v Lisabonu pohybovala stabilně kolem třicítky, vzduch však stačily osvěžit závany větru od Atlantiku.
Ovšem účastníci Světového kongresu
RI trávili většinu času v klimatizovaných prostorách veletržního areálu
FIL a velkokapacitní haly Atlantico
Pavilion. Na kongres přijelo neuvěřitelných 26 tisíc účastníků, takže
vměstnat se na některý z 86 programů
bylo skutečné umění. Není divu, vždyť
kongres se uskutečnil v období velkých proměn Rotary.
V nadcházejícím rotariánském roce mají jednotlivé kluby už
naplno implementovat ve svojí činnosti nový dlouhodobý
Strategický plán RI, nové principy Nadace Rotary i nové
pojetí prezentace Rotary na veřejnosti. Zástupci Rotary klubů proto přijeli do Lisabonu získat informace „z první ruky“.
Zahajovací ceremoniál, dopolední plenární zasedání a závěrečný ceremoniál se konaly v sále unikátní haly Atlantico
Pavilion určené pro deset tisíc diváků. Hala je vybavena
množstvím prezentačních technologií, které byly velmi
důmyslně využity i při plenárních zasedáních Světového
kongresu RI. Scénografie se přitom opírala o tradiční portugalský motiv – barevné keramické obklady s geometrickými vzory zvané azulejos, s nimiž se na Pyrenejském ostrově setkáte prakticky na každém kroku. Hovořilo se
o globálních tématech: konečném vymýcení dětské obrny,
mírovém soužití, udržitelném rozvoji života na planetě a poslání Rotary v těchto oblastech.
Mezi hlavními spíkry zaujala především „vycházející hvězda afrického hip hopu“, třiatřicetiletý Emmanuel Jal. Potkal
ho osud tisíců dalších afrických dětí. Jeho matku zavraždili
a otce odvedli súdánští vojáci a sedmiletý klučina se stal na
čtyři roky jedním z rekrutů súdánské osvobozenecké armády. Pak ho jako utečence objevili pracovníci humanitární
organizace. Dnes má na kontě několik alb ve Velké Británii
a Kanadě. Už dva roky uskutečňuje společně s dalšími umělci v různých místech světa mírovou kampaň, z jejíhož výtěžku podporuje různé charitativní organizace a projekty.
Od nás přijelo do Lisabonu devětadvacet rotariánů včetně rodinných příslušníků. První kongresové zkušenosti sem
přijela sbírat několikačlenná skupina z RC Martin vedená

KONGRES

HOVOŘILO SE O GLOBÁLNÍCH TÉMATECH:
KONEČNÉM VYMÝCENÍ DĚTSKÉ OBRNY,
MÍROVÉM SOUŽITÍ, UDRŽITELNÉM ROZVOJI
ŽIVOTA NA PLANETĚ A POSLÁNÍ ROTARY
V TĚCHTO OBLASTECH
ADG Jáno Žiakem a trojice rotariánů z RC Prague International. Naopak zkušený kongresový matador, pro kterého
bylo lisabonské setkání už několikátým kongresovým, Petr
J. Pajas, PDG, z RC Praha City sem dorazil s naprosto přesným
a konkrétním cílem. Na workshopech a při osobních setkáních s příslušnými činovníky ústředí RI připravoval zázemí
pro náš distriktní Rotary Leadership Institut (RLI), který
zahájí činnost během nadcházejícího rotariánského roku.
Úřadující guvernér distriktu Alexander Turkovič z RC Brno
se zde aktivně připravoval na novou roli předsedy distriktního výboru pro public relations. S podobným cílem v oblasti PR přijel i George J. Podzimek.Ten se navíc jako předseda redakční rady našeho časopisu společně s jeho
šéfredaktorem Františkem Rynešem zúčastnil dvoudenního
semináře redakcí evropských časopisů Rotary.
Miloš Kmety z RC Bratislava Danube v „Hale Přátelství“společně s dalšími dvěma rotariány, jedním z Itálie
a druhým z Bulharska, prezentoval aktivity mezinárodního
lyžařského fellowshipu ISFR (International Skiing Fellowship
of Rotarians). Společně dokázali informace poskytovat v šesti jazycích. Jejich stánek navštívilo přes dvě stě zájemců,
největší zájem byl o setkání lyžařů-rotariánů v Coloradu
a v Rakousku.
Zásluhou nastupující guvernérky Ireny A. Brichta se podařilo uskutečnit v průběhu kongresu alespoň dvě společná
setkání. Při prvním jsme pořídili společnou fotografii před
historickou tramvají, jedním z výrazných symbolů Lisabonu.
Druhé bylo milým překvapením od jednoho z místních rotariánů. António Jorge Gonc�alves Afonso je jedním ze tří
honorárních konzulů ČR v Portugalsku, a proto připravil
setkání s mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní České republiky v Portugalsku, paní PhDr. Markétou Šarbochovou. O vzájemných česko-portugalských vztazích jsme se tak
měli možnost dozvědět od osob nejpovolanějších.
Na závěrečném ceremoniálu Světového kongresu RI převzal pozici prezidenta RI od Sakuči Tanaky Ron Burton.
Ten příští se uskuteční v australském Sydney 1.–4. června
2014. Program a další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách www.riconvention.org, kde je možné provést registraci již nyní. Pro ty, kteří se k účasti přihlásí do
15. prosince letošního roku, jsou registrační poplatky s výraznou slevou! Takže na shledanou za rok v Sydney!
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JAK TO VIDÍM JÁ

KOLO
A SANTA CLAUS

Účastníci z ČR i SR
měly pro zahajovací
ceremoniál připraveny
vlajky svých zemí

Programu PolioPlus
patřilo v programu
hned několik sekcí, na
snímku dětskou
obrnou postižený
rotarián Ramesh Ferris

Kráčím večer bočními křivolakými uličkami jednoho přímořského hlavního města. Ulička je
docela opuštěná, jen zdáli je slyšet zábava z jedné hospůdky.
Ze stínu na protější straně uličky
se odpoutal stín. Přemýšlím,
kolik mám peněz v hotovosti
a jak rychle dokážu zablokovat
kreditky. Muž s vlasem i vousem
Santa Clause se blíží ke mně
a bez oslovení zaburácí: „Cestujete
často?“ – „Co prosím?“ vyhrknu
a snažím se nevypadat vyplašeně.
„No jestli cestujete často?“ opakuje on znovu. „Jestli ano, tak
můžete přijet k nám a zůstat
u nás pár dní. Když vidím ty kola
na vaší košili, tak jsem se chtěl
zeptat.“ To město byl Lisabon
v době konání Světového kongresu Rotary a já byl v košili s mnoha ozubenými koly a na slamáku
měl připnuto další. I onen tajemný muž se pyšnil rotariánským
znakem na kapsičce košile. Takových setkání bylo v Lisabonu nespočetně. To ozubené kolo nás
všechny spojilo do jedné velké
rodiny. Úsměvy v metru, letmé pozdravení na ulici, debaty o konferenci i osobní pozvání, to vše ke
konferenci patří. Když nyní, pár
týdnů po Lisabonu navlékám
své sako s centimetrovým odznakem, přemýšlím, jestli není
málo výrazný. Asi bychom měli
náš znak nosit nejenom hrdě, ale
i viditelněji. Otevřelo by se nám
tím mnoho vůbec netušených
kontaktů. Zkuste to. Třeba dostanete milé a překvapivé pozvání
jako já. Na severní pól.
George J. Podzimek
P������� �������� ���� RGN
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N
S rektorem
vídeňské univerzity dr. prof.
F. Habacherem

����: Petr Andrle ����: archiv

POSLEDNÍ
A PRVNÍ
GUVERNÉR
Do seznamu významných československých
rotariánů nesporně patří i František Král
(18. 8. 1892 – 7. 9. 1980), který byl
posledním předválečným (1938–1939)
a prvním poválečným (1946–1947)
guvernérem československého distriktu.
František Král byl členem RC Brno,
který byl založen v roce 1926.
V letech 1937 až 1938 byl také
jeho prezidentem.

18

arodil se v roce 1892 v Albrechticích
v okrese Písek. Vystudoval veterinární medicínu
ve Vídni, kde působil na klinice
vnitřních chorob. Později byl
povolán na Vysokou školu zvěrolékařskou v Brně, kde byl pověřen vybudováním kliniky
vnitřních chorob a měl zajišťovat garanci oboru speciální patologie a terapie vnitřních nemocí domácích zvířat a oboru
klinická propedeutika. V roce
1948 emigroval do Německa
a nato do USA. V USA jako profesor veterinární fakulty univerzity ve Filadelfii založil Americkou
veterinární dermatologickou
akademii. Zemřel v r. 1990 v Limě v Pensylvánii (USA).
Ovšem takováto charakteristika, byť pravdivá, je asi tisícinou
toho, co by se dalo o profesorovi Královi uvést. Jeho vysoké
morální vlastnosti, úžasný rozhled a komplexní vzdělání, lidský přístup, nebojácnost, osobní
angažovanost a schopnost dávat
lidi dohromady, to vše jsou důvody k tomu, abychom v něm
právem viděli stále aktuální příklad člověka, který ke své rotariánské angažovanosti dospěl naprosto logicky.
V letech 1931–1933 byl rektorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, kterou od jejích počátků pomáhal dostat na
vysokou odbornou úroveň.
Předtím byl přednostou interní
kliniky a polikliniky. Stal se zde
zakladatelem veterinární dermatologie, již v lednu 1921 byl
jmenován docentem speciální
patologie, ještě v témže roce
byl jmenován mimořádným profesorem a v prosinci 1927 řádným profesorem. Politicky se
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angažoval v agrární straně, která
byla za 1. republiky, měřeno
dnešníma očima, jedinou skutečně konzervativní a pravicovou stranou.
Jeho aktivity ho přivedly i do
řad členů obecního zastupitelstva zemského hlavního města
Brna, byl také členem zemského
zastupitelstva země Moravskoslezské, předsedou Aeroklubu,
členem řady dalších spolků
a společností, byl dokonce čestným starostou studentského
spolku, což bylo nesporným důkazem jeho odborné a mravní
autority. Hojně cestoval a přednášel v zahraničí, byl dokonce
i stipendistou Rockefellerovy
nadace. Jeho přednášky byly dokonale připraveným představením za spolupráce personálu
kliniky a dalších spolupracovníků. Byly živé, hojně navštěvované a inspirující.
Jeho dílo bylo v evropských
zemích vysoce oceňováno. V roce 1932 mu polský prezident
Moczicky udělil čestný řád „Polonia restituta“. V Jugoslávii mu
byl v roce 1933 udělen králem
Alexandrem řád svatého Sávy.
Za přednášky v Sofii byl vyznamenán carem Borisem III. řádem sv. Jiří. V květnu 1939 mu
byl na sofijské univerzitě svatého Klimenta Ochridského za
osobní účasti bulharského cara
udělen čestný doktorát.
Mezi Královy přátele patřil mimo jiné i Jan Masaryk. Již z doby,
kdy vznikalo v našich zemích rotariánské hnutí. Byli spolu spojeni nejen politicky, ale také lidsky.
Po druhé světové válce dochází
v Československu k velmi rychlému oživení činnosti rotariánských klubů. Počátkem roku
1947 bylo u nás již 31 klubů s téměř osmi sty členy. Distrikt 66
byl jediným obnoveným distriktem v oblasti sovětské mocenské
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sféry. Prof. MUDr. František Král
od konce války navštěvoval vznikající kluby. Na jaře 1946 navštívil například obnovený klub
v České Třebové, navštívil i kluby
v Karlových Varech a v Praze. Bylo také rozhodnuto, že dvanáctá
distriktní konference se uskuteční ve dnech 18. až 24. dubna
1947 v Plzni. Připravoval ji právě
guvernér distriktu František Král
a dost se zasloužil o to, že na ni
přijel jeho přítel, čestný člen Rotary a ministr zahraničních věcí
Jan Masaryk. Konference v Plzni
byla velice úspěšná. Pochvalně
se o jejím průběhu vyjádřil i přítomný prezident RI Richard C.
Hetke. Byl velice překvapen nadšením, které z jednání a chování
československých rotariánů vyzařovalo. Na 12. konferenci distriktu 66 byli jako hosté mnozí
naši přátelé ze zahraničí. Z Anglie například přijel guvernér Distriktu 9 Birchall a člen Rotary,
profesor oxfordské univerzity
Harry Gilbert z Winsdoru.
Profesor Král se po válce plně
zapojil do obnovy země a jejího
chodu, velice obětavě pomohl
na nohy obnovujícímu se rotariánskému hnutí. S rostoucí nedůvěrou pozoroval na politické
scéně změny, které se začaly
projevovat ve své budoucí možné zlověstnosti. Poslední kapkou do poháru nedůvěry a nejistoty byl 10. březen 1948. Den
smrti jeho přítele Jana Masaryka. V ten den profesor Král pochopil, že demokracie prohrála
podruhé.
Bylo mu padesát šest let, když
emigroval v roce 1948 do Spojených států. Jak nám napsal jeho
prasynovec Marek Hlaváč, hranice do Bavorska překročil 24. 7.
1948 s batohem na zádech společně s několika kolegy a studenty z brněnské veterinární fakulty a za pomoci místního

Představitel
Distriktu 66
u prezidenta
Beneše v roce
1946

Profesor Král
na návštěvě
v RC Hollywood
v roce 1959

F. K. v RC San
Francisco v roce
1964
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převaděče. Po příjezdu do USA
profesor Král za pomoci místních organizací Rotary opatřil
pracovní umístění všem, kteří
ho doprovázeli.
Někteří lidé v tomto věku
končí. Ne tak rotariáni. Velice
brzy byl jmenován profesorem
na veterinární fakultě Pennsylvánské univerzity ve Filadelfii,
odkud odešel až v roce 1963 do
penze. I poté byl na této univerzitě jmenován emeritním profesorem dermatologie a o dvanáct
let později, v roce 1975, se stal
vůbec prvním čestným členem
American College of Veterinary
Internal Medicine.
V USA vzniklo asi třicet jeho
dalších původních vědeckých
prací. Dnes je prof. František
Král právem považován za zakladatele veterinární dermatologie
v USA. Dodnes je velice často
citován. Získal řadu vědeckých
cen, v roce 1959 již výroční
Gainesovu cenu a o pár měsíců
později obdržel na veterinárním
kongresu v Madridu kongresovou cenu za ilustraci kožních
onemocnění zvířat. Pan profesor
v Americe nezapomněl psát, fotografovat, filmovat a létat, přidal
ještě kreslení. Celou dobu svého
života pracoval aktivně v nejrůznějších rotariánských klubech.
V publikaci o historii veterinárních věd (Dunlop, Robert H. And
Williams, David J.Veterinary Medicine 1996) je uveden jediný
Čech, a to profesor František Král.
U většiny jeho životopisů nikdy
neschází poznámka o tom, že patřil k obětavým a předním činitelům hnutí Rotary v Československu a později v USA.
Není na škodu připomenout,
že například jeho již zmíněný
prasynovec Marek Hlaváč založil svého času Rotaract v Říčanech a dnes pracuje jako člen
RC Praha City.
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RI WORLD
CONVENTION
Lisbon 2013

T

he RI World Convention
2013 was held in late
June in the premises of
the modern international trade fair grounds FIL and
spacious Atlantico Pavilion hall,
built in Lisbon as part of World
EXPO 98, which coincided with
the 500th anniversary of Vasco
da Gama’s discovery expedition
to India.The convention marked
an era of momentous change for
Rotary. In the upcoming Rotary
Year, clubs will be supposed to
fully implement RI’s new longterm Strategic Plan, new principles of the Rotary Foundation,
and a new approach to Rotary’s
public presentation. Almost
26,000 Rotarians therefore
arrived in Lisbon to obtain what
must be considered first-hand
information. In the event,
twenty-nine Rotarians and
family members came to Lisbon
from our District. A larger group
from RC Martin, led by ADG
Jáno Žiak, and three Rotarians
from RC Prague International
turned in to gather their first
Convention experiences. By
contrast, that seasoned Convention matador, Petr Pajas, PDG,
from RC Praha City, for whom
Lisbon was another in a series
of Conventions, was in pursuit
of a clear-cut, specific goal.
During workshops and personal
meetings with RI HQ officials

TEXT: Svatopluk K. Jedlička

MY
IMPRESSIONS
FROM LISBON

A report from the RI World Convention in Lisbon,
attended this time by an unusually large group of
Rotarians and spouses from our District.

he worked to prepare terrain
for our District’s Rotary Leadership Institute (RLI), which will
commence its activities in the
course of next Rotary Year.
Hailing from Český Krumlov,
Otakar Veselý, PDG focused on
workshops on international
club cooperation and ICC

Commissions. In addition to
fulfilling his duties as District
Governor, Alexander Turkovič,
DG from RC Brno was actively
preparing for his new role of
head of the District Committee
on Public Relations, availing
himself of several occasions
for his quest. George Podzimek
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pursued a similar goal in the
PR area. As chairman of our
magazine’s editorial board and
in tandem with its editor-inchief František Ryneš, he took
part in a two-day seminar of
European Rotary magazines.
Miloš Kmety from RC Bratislava
Danube worked in the information booth of the ISFR
(International Skiing Fellowship
of Rotarians). It was virtually
impossible to meet with all
participants from our District in
one place.Thanks to upcoming
Governor Irena A. Brichta, who
organized the presence of
Rotarians from our District in
advance, although she ultimately
could not attend the Convention for family reasons, it was
possible to arrange a meeting, in
the course of the event, with
Czech Ambassador to Portugal
Markéta Šarbochová.The meeting
was initiated by António Jorge
Goncalves Afonso, a Rotarian
and one of three honorary
Czech Consuls in Portugal. In
this way we could learn more
about Czech-Portuguese relations from those ‘in the know’.
A traditional component of the
closing ceremony of the World
RI Convention, where Ron
Burton took over the post of RI
President from Sakuchi Tanaka,
was an invitation to the next
global get-together. It will be
held in Sydney, Australia on 1–4
June 2014. Its program and
further details are available on
www.riconvention.org, where
registrations can be made from
now.Those who will register by
15 December 2013 will pay
registration fees at premium
prices. See you all in Sydney
next year!
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DEAR ROTARIANS
As well as it being summer, time for holidays,
relaxing and recharging our batteries,it is also the
start of the new Rotary year and each Rotary Club
has a new President who has or will have soon presented their ideas
for their year as leader of their clubs. Each new President will have
their objectives, discuss them with their Board, and most importantly
with their Club members, to arrive at what the Club wants to do in
this new Rotary year;what local and/or international service projects
it wishes to support or to lead;in what youth activities the Club wishes
to participate and how to involve each member in some way in the
Club’s activities. I encourage all Clubs to have at least one meeting
soon, where they debate what it is to be a Rotarian, what they want
the Club to do in this year, and how they want to reach out to the
wider public. Most importantly for the Club to decide how it wants
to have fun, when doing good. We all know there is always a hard
core of members who are very active, then there are some who are
not so active, if at all (why is that? why not ask them? maybe they
have ideas which are worth considering?). Maybe each Rotarian can
find at least one activity, they would like to participate in, and invite
other club members to join them, whether it is a Rotary Fellowship
activity or a community or international project.Do you,as a Rotarian,
know someone from your professional or personal life, whom you
would like to have as a member of your club,enjoying the fellowship,
you enjoy at the meetings? How about during this new Rotary year,
each Rotary Club member inviting along at least one guest, someone
they know and like, to experience either a Club meeting, or a Club
activity – someone, who is a friend or could become a friend, whom
you think could become involved in Club activities and become
a member? Once you invite a guest to your Club or a Club activity,
and if they like your Club and your Club likes them, you can invite
them to join, but don’t forget from their first meeting as member to
involve them in a specific club activity, and help Club members to
get to know them. New friends will become old friends very soon!
This year’s RI motto is: Engage Rotary, Change Lives. More Rotarians,
more Clubs, form a greater critical mass to do more for the local
community or internationally, and make a difference! Those who
attended the RI Convention in Lisbon know the power of meeting
so many Rotarians and experiencing so many interesting discussions.
Let all our Clubs in the District reach out to each other, meet and
discuss possible cooperation and fellowship; whether as a group or
as an individual.Each Rotarian has the power to change peoples’lives
through Rotary activities.
I look forward to meeting many of you at your club meetings
throughout this coming year. Good luck to everyone, including
new Club Presidents, in this new Rotary Year: Engage Rotary,
Change Lives.
Irena Brichta,
DISTRICT GOVERNOR
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TEXT: Petr Anderle

UNDERSTANDING
TRAIL
Another, nineteenth extension was added on 29 June
2013 to the Trail of Czech-German Understanding,
whose inauguration in 1998 received remarkable
support from Austrian and Prague Rotarians. Over the
past few years the idea of the Understanding Trail has
been embraced by many Rotary Clubs in Moravia.

A

good half of the plaques
installed this year belonged to German Rotarians.
The plaque of the Czech-German-Slovak Committee for International Cooperation was ceremonially tapped on by that
organisation’s chairman, František Ryneš of RC Třebíč.Another
four Rotary plaques were laid by
committee members Klaus
Hancken and Werner Strik with
wife Gretl, who tapped them on
behalf of our friends from RI District Franken/Thüringen (plaque
sponsored by Kurt Drossel and
Frits Zeeuw), District Franken/
Sachsen (sponsored by Hans
Schlei), together with plaques of
our Rotarian friends Werner Strik
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and Rüdiger Götz. Rotarians
were also visible as other plaques were being laid.The town
of Kravaře became the 240th
participant in the trail project.
The ceremony was attended by
town hall member Josef from
Rotary, who was born In Kravaře
before World War II. From RC Ostrava International, we greeted also Gerhard Herudek. But we also
had a visitor from the cradle of
the Rotary Movement. Former
exchange student Vojta Melecký
hosted his American friend, Sean.
M. Skarshaug. Sean hails from Traverse City, Michigan. He is a
member of the Traverse City
Sunrise Rotary Club from District 6290.
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TEXT: Stanislav Jurík, Czech Radio Plzeň

SPRING IN
MINNESOTA
When I was driving to Prague
in December for a tender to
select and compose the future
GSE (Group Study Exchange)
group 2013, to be sent to
Rotary District 5960 in
Minnesota and Wisconsin,
I had no idea what great care
and attention the Rotarians
would devote to our team of
“media people”.

I

am talking not only about
the Czech and Slovak
Rotarians from our district
and sponsoring clubs, led by
wonderful GSE coordinator
and “killer” organizer George J.
Podzimek, but also our US hosts
from all the nine clubs which
shared in the preparation of
realization of our professional
program. Sometimes I had the
impression the host clubs tried
to outdo one another in offering
the most attractive itineraries.
I would like to highlight the
record of GSE coordinator Jim
Hunt.As a radio presenter and
public-project emcee, I think

conjunction with Rotex and
RC Valtice-Břeclav in the
beautiful ambience of the
Lednice-Valtice Complex,
listed with the UNESCO World
Heritage Fund.

A
TEXT: Eva Mlčáková, ROTEX

FRIENDSHIP
IS FOREVER!
As tradition dictates, the
Farewell Weekend, the last
meeting of foreign students
before they return home from
a yearlong stay in our District,
is organized by the District
Youth Exchange Committee in

third such event took
place this year on 19-23
June 2013. Due to a
tropical heat-wave, a traditional
Thursday Trek of Pálava was
replaced by a relaxation day in
the Aqua Park, but Friday’s
cycling trip was quite challenging
for some of the less-experienced
students. But in spite of various
terrain hurdles, nettles, gnats,
mud pits and frequent falls, everybody made it against all odds.
Early on Saturday morning we
took a bus to the river Morava for
some serious rafting. Students in

visits and discussions in radio
studios, especially at Minnesota
Public Radio (MPR), were perhaps
the most rewarding professionally.
Such inputs will in time turn to
a priceless experience.When will
a broadcaster from Plzeň be again
as fortunate as to meet and talk
with the chief of WCCO television news or the editor of the
Pioneer Press daily? When will he
again spend half a business day
with the head of the Minnesota
Broadcasting Board, the media
communications manager of the
team of that state’s governor, or
the owner of the Minnesota
Broadcasting Museum? How
often can you visit the studios of
Minnesota’s most popular talk
radio or the News at 6 PM
newsroom of WCCO Television
and get within a few inches from
presenters on air? As we were
visiting KSTP television, terrorist
blasts marred the Boston
Marathon.All that was priceless
experience, for which I will be
forever grateful!

their boats saw the river meandering and admired sand martin
colonies in their natural Morava
River breeding environment.At a
gala evening on Saturday, DYEC
Vice Chairman Mirek Barák and
Rotex President Adéla Trsková
presented the students with
certificates proving they had
completed their exchange
programs. On behalf of all the
students, Julia from the United
States thanked the families,
Rotarians and Rotex members for
a wonderful year spent in the
Czech Republic and Slovakia.
Many students had beautifully
mastered Czech and Slovak, and
some spoke without an accent.
Most of them went through some
difficult times during the year, and
we trust they can use that
experience in their daily life.
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TEXT: Helena Rusnáková

INTERACT
ACROSS THE
BORDER
In May, the Nové Zámky
Town Hall hosted a joint
exhibition of works by
Slovak and Hungarian
artists, KOMPa—Panorama
of Modern Arts.

L

ast year, Rotary Club
Mosonmagyaróvár
honoured us by an
invitation to the launching
of the exhibition,” explains
President of the Rotary Club
Nové Zámky Ladislav Keve,
and he adds: “The Rotary’s
primary goal is service to
a closer or broader community,
and therefore we decided, on
behalf of our club and District
Committee for Cooperation
with Hungary, to invite the
exhibition to Nové Zámky.”
Mosonmagyaróvár Mayor
István Nagy underscores the
importance of the project:
“It works both sides, uniting
people with shared interests,
those who want to know
one another and spend time
together.” KOMPa is an
example of good cross-border
cooperation of artists from
the two countries.This will
be certainly corroborated by
next year’s annual exhibit.
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TEXT: Svatopluk K. Jedlička

JOY TO THE
CHILDREN
Early in April, members of
Rotaract Club Praha (RAC
Praha) held a special meeting
to mark the 20th anniversary
of their club. There were many
guests present, including
District Governor Alexander
Turkovič and representatives
of the NGOs which receive
their assistance; the program
was rich and varied and—
momentous.

TEXT: Svatopluk K. Jedlička

TIP FOR A TRIP

ROSES
AND LILIES
In the period from 26 April to
3 November, four cities—two
Czech (Český Krumlov and
Vyšší Brod) and two Austrian
(Bad Leonfelden and
Freistadt)—are hosting the 1st
COUNTRY EXHIBITION SOUTH
BOHEMIA ≈ UPPER AUSTRIA.
The gem here is the Záviš
Cross, whose value easily
matches that of the Bohemian
Coronation Jewels. It was put
on public display for the first
time in seventy years.
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T

he founding of RAC Praha
in 1993 was closely
associated with the
resumption of Rotarian traditions
in Czechoslovakia. Its founders
could rely on the youth service
experience provided by Austria’s
District 1920. Logically, RAC Praha
was founded under the patronage
of Rotary Club Praha, the first
Czechoslovak club, re-chartered in
1990.When other RACs sprang up
in what is today Rotary District
2240, the Prague club set example
for the others and emerged as a
coordinator of joint projects. In
time, two meetings were set up

T

he Cistercian
Monastery
complex in Vyšší
Brod underwent vast
refurbishment in the
course of preparations
for the exhibition.The
monastery’s beautifully
renovated park has seen
historical varieties of
roses and lilies blossom after a
long time.The credit goes to two
South Bohemian Rotary Clubs
(Český Krumlov and České
Budějovice) and their two Upper
Austrian counterparts (Freistadt
and Rohrbach). Over the past two
years, members of these clubs, in
conjunction with other partners
(e.g. RC Linz), have pooled financial resources amounting to
15.000 euros, needed for the
overhaul of totally devastated

garden park, and donated
several hundred hours of
volunteer work to refurbish the site.The garden
resembles more of a
meadow in full bloom
than an artificial park.The
harmony of the space is
enhanced by arranging
lanes into two concentric
circles around a central water
fountain covered by a lightweight
pergola. Just like Rotarians in
their club meetings, people find
a way here to one another, reflect
on the virtues of friendship and
ethical principles, seek amicable
solutions to conflicts, and
discover the value of tolerant
coexistence among people with
different cultural backgrounds,
and endeavour to promote
service for the good of society.
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TEXT: Juraj Slota

SWEET
DALMATIA
Rotary Club Banská
Bystrica Classic has taken
part in the traditional
Rotary Sailing Week.
Ten members of our club
boarded two boats for
a journey through
breathtaking Dalmatia
in Croatia.

I
ZÁVIŠS CROSS © CISTERCIAN MONASTERY VYŠŠÍ BROD/BOHUMIL KOSTOHRYZ, BOSHUA

Club projects
are often
accompanied
by fundraising
sale of art
from children’s
homes

for sports aficionados. One year
RAC Praha played host to a joint
meeting of representatives of 60
European Rotaract Clubs. RAC
Praha also backs up the activities
of its sponsor club, RC Praha, and
other Prague clubs.Without such
help it would not have been
possible to organize a series of
conferences marking Czech EU
entry or various conferences on
economic issues.All projects of
RAC Praha have one common
denominator—targeted
systematic help to children,
especially those in orphanages.
The present membership and
club sympathizers are a jolly mix
sometimes bordering on
multicultural. RAC Praha profits
from its central Prague location.
Some members, associates and
volunteers sport quite exotic
names. Many RAC members are
university students, who have
been RAC members in their home
countries and wish to expand
their Rotaract activities while
studying in Prague.

n his capacity as acting
President, Janko Babic
managed to recruit both
seasoned yachtsmen and
complete beginners for his
wonderful project.We had
splendid encounters with
our Rotary friends from
other boats, so we could get
to know one another, swap
experiences and have some
fun together.We trust we’ll
see one another in even
greater numbers next year.
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MOSER
JE KUS
ŽIVOTA

Poctivé a tvrdé řemeslo,
společenská odpovědnost
a služba svému
okolí. Úcta k morálním
hodnotám definovaným
předchozími generacemi,
ale i výchova a podpora
mladé generace.To je
Moser.To je Rotary. Proto
mi bylo radostí i ctí
popovídat si s Jiřím
Novákem, který je
osobností nejen sklárny
Moser, ale i Rotary klubu
v Karlových Varech.
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ROZHOVOR

Ve sklárně Moser jste prožil pořádný
kus svého života. Čeho si nejvíce ceníte na lidech, kteří pro ni pracují,
někdy po celý svůj pracovní život?

Pro sklárnu pracuji třiatřicet
let. A ptáte-li se, čeho si na lidech
sklárny cením nejvíce, je to pracovitost, profesionalita, slušnost
a loajalita.
Čtyři slova, ale kolik dobrého se za
nimi skrývá! Vyznávají je i rotariáni.
Proto jste plánoval po roce 1989
své členství v Rotary?

Jiří Novák
MÍSTOPŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA,
MOSER
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Neplánoval, byla to spíše náhoda. V srpnu 1990 jsem se účastnil
veletrhu Ambiente ve Frankfurtu
a tam mě oslovil pan Tony Frank,
akcionář bývalé sklářské společnosti Nachtmann a zároveň prezident Rotary klubu ve Weidenu.
Jeho záměrem bylo obnovit klub
v Karlových Varech, dokonce vypátral i posledního žijícího člena kar-

lovarského klubu, zakázaného
v roce 1948, pana Aloise Kačenu.
Rád jsem panu Frankovi přislíbil
spolupráci. To byl první krok
k mému členství v Rotary. V tehdejším Československu pomáhal
zakládat nové a obnovovat tradiční
kluby jeden ze dvou distriktů v Rakousku. Partnerským městem Karlových Varů se stalo město Bad
Gastein. To byly okolnosti, které
vzniku Rotary klubu ve Varech pomohly. Podařilo se.
Po obdržení Charty Rotary International jste se stal prvním prezidentem obnoveného klubu. Tušil jste,
do čeho jdete?

Začátek devadesátých let bylo
neopakovatelné období plné politických, společenských a ekonomických změn. Byla to doba
nadšení a očekávání. Tehdy byl
k členství osloven rovněž ředitel
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Grandhotelu Pupp Wolfgang
Háma. Společně jsme se „ponořili“
do studia rotariánské filozofie.
V první řadě jsme se museli hodně
učit. Později jsme se snažili zaměřit se na podporu konkrétních
profesí a oborů a naplňovat tak
jedno z důležitých témat Rotary
klubů. Službu povolání.
Jak toto období probíhalo v Moseru?

Ve své dlouhé historii sklárna
Moser, stejně jako celá Evropa, prošla mnoha dějinnými zvraty a změnami. A prošla jimi vždy úspěšně. A tak tomu naštěstí bylo
i v devadesátých letech. Především
bylo potřeba reformovat sklárnu
na podmínky volné soutěže a pomoci pochopit našim spolupracovníkům zákonitosti tržního prostředí. Nastavit nové vize sklárny,
vytvořit nové obchodní oddělení
pro tuzemsko i export, zabývat se

ROZHOVOR

marketingem, soustředit se na požadavky našich zákazníků. Moser
byla vždy značka kvality a důvěryhodnosti a toto její vnímání jsme
chtěli nejen udržet, ale i posílit. Čekala nás celá řada těžkých úkolů
a často chyběly zkušenosti.
Co vám v tomto nelehkém období
dávalo sílu?

Upřímně, sílu mi dávalo vědomí
odpovědnosti vůči firmě, k jejím
zaměstnancům, ale i k okolní společnosti.Vyrábíme ušlechtilé umělecké sklo, které musí uchvátit snad
každého. Je to naše dědictví a součást kultury.Vždy mi bylo velkou
ctí pro sklárnu Moser pracovat.
Sklárna Moser je známá podporou
mladé generace. Z čeho pramení
tato tradice?

Mladá generace pracovitých,
vzdělaných a poctivých lidí je budoucností firmy i celé společnos-

ti. A na budoucnosti se musí pracovat v současnosti.Ve sklárně máme
celou řadu mladých šikovných lidí,
kteří nám nejen dělají radost, ale
jsou i zárukou pokračování a rozvoje dobrého díla našich předků.Vychováváme vlastní odborníky pro
výrobu, pořádáme stáže pro mladé
sklářské designéry, v letošním roce
probíhá již 3. ročník soutěže talentovaných studentů a absolventů
sklářských škol „Cena Ludwiga
Mosera“.V klíčových manažerských
pozicích obchodu, marketingu, výroby i uměleckého studia jsou lidé
do pětatřiceti let.
Jaká je současná situace Rotary
klubu v Karlových Varech?

JSEM
OPTIMISTA.
MUSÍME
LÉPE
A MOŽNÁ
I NOVÝMI
FORMAMI
OBJASŇOVAT
DŮLEŽITOST
SLUŽBY
DRUHÝM

Hnutí Rotary je v Karlových
Varech silné. Ale čas nezastavíte.
V současné době nás trápí vysoký
věkový průměr členů. Menší skupina rotariánů se rozhodla založit
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nový „Rotary klub Karlovy Vary
Spa“ a rádi bychom přijímali především osobnosti mladšího věku. S výsledky našeho dosavadního snažení
ale nejsme prozatím spokojeni. Nastupující generaci ideje Rotary buď
dostatečně nepřitahují, nebo mládež neumíme správně upoutat.
Z toho pro nás plynou nové úkoly.
Jsem optimista. Musíme lépe a možná i novými formami objasňovat důležitost služby druhým bez ohledu
na svůj vlastní prospěch. Šířit myšlenku pomoci potřebným, kteří nemají to štěstí jako my a dostali se do
potíží. Je na nás, abychom přijímali
osobní odpovědnost za své okolí
i za stav společnosti. To je hlavním
úkolem pro hnutí Rotary. A stejně
to vnímáme i ve sklárně Moser.
Děkuji vám za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů.
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NADACE
ROTARY
PŘEKLAD: Petr J. Pajas, PDG

NAŠE ÚKOLY PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROK
S určitým vzrušením sleduji náš
vstup do nového rotariánského roku.
I když Rotary se v jádru nemění, mají
naše kluby a distrikty nové vedení
a my si stanovíme nové cíle pro nadcházející rok.
Pro rok 2013–14 máme v Nadaci
Rotary čtyři hlavní cíle: vymýtit dětskou obrnu (End Polio Now), vytvářet vztah spoluúčasti s naší nadací
a posilovat hrdost na její činnost, zahájit nový model poskytování grantů
a zapojit se do inovativních projektů.
Náš první cíl je každému z vás dobře znám: Musíme učinit náš sen o světě bez dětské obrny konečně realitou. Za
těch 28 let od přijetí programu PolioPlus jsme zajistili očkování pro více než dvě miliardy dětí a byli jsme svědky toho,
jak se divoký poliovirus postupně vytrácel, až zůstal aktivní
jen ve třech zemích. Eradikace polioviru je náročnou prací
na dlouhou dobu, ale až tuto práci dokončíme, dosáhneme
něčeho úžasného – a hlavně trvalého.
To nás přivádí k našemu druhému cíli: vytvářet vztah
spoluúčasti s naší Nadací a posilovat hrdost na její činnost. Úspěch programu PolioPlus se dostavil z nemalé části dík štědrosti rotariánů celého světa, kteří přispívali do
fondu PolioPlus. A proč rotariáni stále přispívají do fondu
PolioPlus? Protože vidí, že jejich štědré dary mají reálný

a trvalý dopad na životy lidí. Jsou právem hrdi na skutečnost, že jejich příspěvky poskytnuté Nadaci znamenají, že
konec dětské obrny je už v dohledu.
Náš třetí cíl nám pomůže posunout se úspěšně do
budoucna, do doby po vymýcení dětské obrny. Chceme
úspěšně odstartovat nový model poskytování nadačních
grantů a uvést náš „Plán vize budoucnosti – Future Vision
Plan“ do praxe na celém světě. Díky zjednodušené struktuře grantů je nyní pro kluby snadnější žádat o podporu
Nadace. Víme už o tom, jak pomohlo rozhodnutí soustředit naši peněžní podporu na projekty s dlouhodobou působností.
A nakonec, náš čtvrtý cíl pro nadcházející rotariánský
rok spočívá v zapojení se do inovativních projektů a kreativního partnerství, které slouží k tomu, aby náš svět byl
lepší a abychom žili v míru.
Naše téma pro tento rok je „Činností Rotary měníme životy – Engage Rotary, Change Lives“. Je to dobré téma pro
Rotary a inspiruje nás k práci prostřednictvím Nadace Rotary – protože bez naší Nadace by Rotary dokázalo méně
a bylo by méně významné. Bez Nadace by poliovirus byl
stálou hrozbou pro svět. A nebýt práce pro a s naší Nadací,
mnoho dětí na světě by mohlo čelit budoucnosti bez vzdělání, bez čisté vody a bez zdravotní péče.
Bez naší Nadace by mnoho dětí žilo v beznaději. Veďme
si v nadcházejícím roce tak, abychom poskytovali naději!
Nechť naše úsilí v Rotary mění životy lidí k lepšímu!

ZÁPAS O POLIO FINIŠUJE
V Koreji máme přísloví: 괴로움이있으면즐거움도있다.
Čte se takto: „Po strádání přichází radost.“ Je povzbuzením,
abychom dokázali tvrdou prací překonat obtíže. Eradikace
polia je náročná a dlouhodobá práce, ale až ji dokončíme,
dokážeme něco úžasného – a hlavně trvalého.
Od zahájení programu PolioPlus jsme pomohli při očkování více než dvou miliard dětí a byli jsme svědky toho, jak
počet výskytů dětské obrny poklesl o 99 procent. Za ta minulá léta jsme udělali ohromný skok dopředu.
Ale to konečné úsilí – dosažení samotného cíle – je tou
nejnáročnější etapou. Za udržení našeho boje s dětskou
obrnou platíme ročně více než jednu miliardu amerických
dolarů. A dokonce i poté, co se již nebudou objevovat žádné nové výskyty obrny, budeme podporovat světový boj
s dětskou obrnou tak dlouho, dokud si nebudeme jisti tím,
že se svět polioviru zcela zbavil – a to může trvat i tři roky
od výskytu posledního případu! Už jsme tomu cíli docela
blízko, ale ještě nejsme na konci cesty! Dokud ten historický okamžik nenastane, musíme pokračovat v boji se vším,
co máme k dispozici. Musíme udržet tempo, vkládat další
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energii a být ve střehu! Každý rotarián by měl vědět, proč
je polio hrozbou a proč jsme odhodláni tento virus vymýtit.
Odpověď je jednoduchá: Pokud bychom boj s polio zastavili
teď, ztratili bychom vše, na čem jsme pracovali tolik předchozích let. Velmi brzo bychom byli svědky návratu dětské
obrny na úroveň, kterou někteří z nás pamatují z doby před
30 lety, kdy bylo virem paralyzováno více než 1000 dětí denně. Zase by se vrátila epidemie dětské obrny – a my bychom
přišli o příležitost, jakou můžeme mít jen jednou za život.
Něco takového nemůžeme a nechceme připustit! Zůstaneme ve hře až do úplného konce – a teď je opravdu
už jen na píď vzdálený! Boj s poliovirem je současným
globálním naléhavým zdravotním úkolem ne proto, že by
byla jeho úplná eradikace vzdálená. Je to proto, že jeho
vymýcení je už na dosah ruky!

Dong Kurn Lee,
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY NADACE ROTARY
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NOVÁ
GENERACE

����: Stanislav Jurík,
moderátor Českého rozhlasu Plzeň

JARO
V MINNESOTĚ
Až se k vám dostanou tyto řádky,
podívejte se z okna na to, jaké je zrovna
počasí. Já teď totiž nemůžu jinak, než
psát o zimě a sněhu.

K

dyž jsem jel
v prosinci loň
ského roku do
Prahy na výbě
rové řízení,
kde se dával
dohromady
budoucí tým Group Study Ex
change (GSE) 2013 do Rotary
distriktu 5960 v Minnesotě
a Wisconsinu, byl mráz a poleto
val sníh. To jsem ještě netušil,
že budu vybrán do týmu a užiji
si tak zimu nejen u nás doma,
ale i na severu USA v dubnu
a v prvním týdnu května.
O naši partu „lidí z médií“ se
rotariáni postarali skvěle. A to
jak ti čeští a slovenští z našeho
distriktu a sponzorujících klubů
v čele s GSE koordinátorem
a úžasným organizátorem
Georgem J. Podzimkem, tak ti
američtí ze všech devíti klubů, jež
se podílely na tvorbě a realizaci
našeho profesního programu.
Navzdory všem sněhovým
bouřím, vánicím a závějím, vý
padkům elektřiny a mrazení ne
jen v konečcích prstů jsme si
užili báječné čtyři týdny mezi
lidmi, ze kterých se během pár
dní stali naši dobří přátelé. Chví

lemi jsem měl dojem, že se jed
notlivé hostitelské kluby před
hánějí v tom, kdo pro nás
připraví atraktivnější program.
Za všechny chci vyzdvihnout
GSE koordinátora Jima Hunta
a pak už jen namátkou rotariá
ny, na jejichž bedrech stála orga
nizace jednotlivých profesních
dnů, např. Peter McCall, Key
Baker, Gordon Backlund, Bruce
Mogren, Jack Conzemius nebo
Crystal Prantice.
Pro mě jako rozhlasového
moderátora a konferenciéra
společenských akcí byly pro
fesně nejpřínosnější návštěvy
a diskuse v rozhlasových stu
diích, především pak ve veřej
noprávním Minnesota Public
Radio (MPR). Takové zážitky se
v budoucnu mění na užitečné
zkušenosti. Kdy se našinci z Plz
ně znovu poštěstí diskutovat se
šéfem zpravodajství televize
WCCO nebo šéfeditorem deníku
Pioneer Press? Kdy se vám zno
vu bude celý půlden věnovat ve
doucí vysílací rady v Minnesotě,
manažer mediální komunikace
z týmu minnesotského guverné
ra nebo majitel Muzea vysílání
v Minneapolis? Kolikrát v životě

Navzdory
všem
sněhovým
bouřím,
vánicím
a závějím
jsme si užili
báječné čtyři
týdny
se dostanete do studia nejpo
slouchanější talk stanice ve stá
tě nebo do newsroomu televiz
ních zpráv „News at 6 PM“
v televizi WCCO, pouhých pět
metrů od právě vysílajících mo
derátorů? V televizi KSTP jsme
byli na exkurzi přesně ve chvíli,
kdy došlo k teroristickým výbu
chům v cíli bostonského mara
tonu. Zkušenosti k nezaplacení!
A to už vůbec nemluvím
o svojí angličtině. Teprve po ná
vratu, po určité pauze, jsem po
znal, že mi dělá daleko menší
problémy se vyjadřovat. Poznal
jsem to při pobytu GSE teamu
z Minnesoty a Wisconsinu u nás
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v Plzni. Už vím, že Minnesota se
vyslovuje jako „minezóóóda“, že
se říká „Oh my Gush!“, a taky
vím, co znamená „at tenish“
a „at noonish“... A proč jsem
vzpomínky na Ameriku začínal
a končím zimou, sněhem a mra
zem? Protože jsme si na duben
a květen užili zimního počasí
opravdu hodně. Naši hostitelé
se nám za vánice a hojnost čer
stvého sněhu nezřídka omlou
vali. Vrchol útrap s počasím při
šel dva dny před odletem domů:
na samotném jihu Minnesoty,
v městečku Albert Lea, těžký
sníh zlámal stromy a ty spadly
na elektrické vedení. Výsledkem
byl výpadek proudu na 26 ho
din, zrušení našeho programu,
tma a – jak jinak – zima! Psal se
3. květen 2013...
Všechno dobře dopadlo a náš
pobyt skončil nečekaným, ne
plánovaným a o to milejším roz
lučkovým večírkem v St. Paul,
který připravili lidé z hostitel
ských rodin napříč všemi šesti
hostitelskými kluby. Mnozí
z nich se tam potkali poprvé
v životě. I to počítám mezi pozi
tiva myšlenky GSE.
Díky za všechno!
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Na nízkých
lanech byla
nejdůležitější
kolektivní
spolupráce

ROK
na druhé
straně
světa
Výměnný pobyt na jeden rok.
Jedna jednoduchá věta, a co vše za ní je!

P

oslední, v pořadí
III. Orientation
Meeting pro
studenty vyjíž
dějící na výmě
nu z české části
distriktu se
uskutečnil v Křižanově u Velkého
Meziříčí od 30. května do 2. čer
vna 2013. Tady se sešli jak ti, co
již mají zkušenost s výměnou,
tedy zahraniční studenti pobývají
cí tento školní rok v Česku, tak
i ti, kdo se na výměnu chystají.

že vím, že si to vážně užijí. Vi
dím, jaká jsem byla, než jsem
odjela, a jak moc jsem se změni
la a dospěla. Že jsem mnohem
víc sebevědomá. Byla to skvělá
zkušenost. Jela bych znovu a kaž
dému bych to doporučila.
A další, co mě opravdu zajímá,
jsou zkušenosti a zážitky ze dne
plného her a soutěží. Zdá se mi,
že čeští studenti jsou lépe fyzic
ky připraveni a zahraniční si ak
tivity zase opravdu užívají. Ale
ne všichni!

Jaký vlastně byl ten rok v Česku?
Odpovídá Juli z USA, která nyní
žije v Písku:

Tak jak se ti to líbilo, a co nejvíce? Ptám se opět Juli:

Když mi přidělili ČR, tak jsem
plakala. Ale nakonec jsem se do
ČR zamilovala. Moji přátelé, kte
ré jsem tu poznala, Rotex i pan
Barák jsou jako moje druhá ro
dina. Jsem ráda, že jsem jela na
výměnu přes Rotary, protože to
hle bych nikdy nikde jinde ne
zažila. Budu na tenhle rok vždy
ráda vzpomínat.
Jaký má názor studentka Chelsea z USA (RC Znojmo)?

Závidím trochu dětem, které
teď odjíždějí na výměnu, proto
30

Vysoká lana. Bylo to něco, co
jsem považovala za bláznovství.
Po každé trase jsem to chtěla
vzdát, myslela jsem, že umřu,
ale nakonec jsem to zvládla.
Na konci jsem se sice rozplaka
la, ale bylo to tím, že jsem byla
v šoku, že jsem to dokázala.
Co jsi předala outboundům?

Říkala jsem spolubydlícím, že
je to ta nejděsivější noc, protože
všechno je nové a prostě nejsi
doma. Ale druhý den ráno bude
všechno úplně jinak.Všechno
bude nové a zvláštní, ale že je

Při bumperballu
si studenti užili
spoustu legrace

jich mozek to jako houba nasaje.
Myslím, že moje první noc zpát
ky na Floridě bude ještě horší,
než ta první tady – všechno bude
stejné jako dřív, ale já už ne.
Změnila bys něco?

Nemám ráda venkovní aktivi
ty. Adéla (Trsková – ROTEX) si
ze mě dělala legraci, že ani ne
vím, co jsou tenisky. Bála jsem se,
že jedeme do kempu, mám s se
bou dokonce nůž, pepřák a kon
zervy.Vážně jsem nevěděla, co
mám čekat. Ale nakonec to bylo
skvělé. Na vysoká lana bych už
znovu nevylezla, ale jsem ráda,
že jsem to dokázala.
Diskutuji i s českými studenty.
Na ty výměna a celý rok v novém
prostředí ještě čeká a myslím, že
mnozí se již nemohou dočkat.
Pavly Bílkové (RC Č. Budějovice –
jede do USA) se ptám: Co bylo
pro tebe největším zážitkem?

Bungee running. Vůbec jsem
nevěděla, co mám čekat, hledala
jsem to online. Nakonec jsem si
to vážně užila, i když jsem byla
špinavá.
Co nového ses dozvěděla od
inboundů?
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Dnes jsem se např. seznámila
s Chelsea, je z mého distriktu.
Pověděla mi něco o New Yorku,
radila mi ohledně letenek. Větši
na inboundů mi říká, že se mu
sím přizpůsobit, že se mám po
řád usmívat, chodit na schůzky
klubu. A všichni inboundi říkali,
jak milují ČR…
Posledním, koho jsem vyzpovídala, je Lucka Maršálková (RC Brno
– letí do Brazílie). Co tvoje zážitky a pocit z celé akce?

Bylo super, že jsme byli s in
boundy dohromady. Zaujala mě
akce na nízkých lanech – praco
vali jsme jako tým. Když jsme
odpoledne hráli Activity, snažili
jsme se hrát některé pojmy
i v portugalštině.
Co ses dozvěděla od inboundů?

Bavili jsme se o rozdílech
v různých částech Brazílie
(v každé je prý jiná portugalšti
na), o rozdílech v počasí, nauči
la jsem se i pár užitečných no
vých slovíček.
Co více dodat? Připravení stu
denti nás budou jistě dobře re
prezentovat ve světě.Tak hodně
sil a šťastnou cestu.

NOVÁ GENERACE

����: Eva Mlčáková, Rotex
����: Mirek Barák, RC Třebíč

Přátelství
je navždy!

Desiree z USA
(RC Jindřichův
Hradec) připra
vena na
náročnou
cyklistickou
túru

Stalo se již tradicí, že Farewell Weekend,
tedy poslední setkání zahraničních
studentů před jejich odletem domů
po roce stráveném v našem distriktu,
organizuje distriktní výbor Výměny
mládeže ve spolupráci s Rotexem a RC
Valtice-Břeclav v překrásném prostředí
Lednicko-valtického areálu, zapsaného
v seznamu památek UNESCO. Letos
se tam tato akce konala již potřetí,
v termínu od 19. do 23. června 2013.

P

ro studenty byl
připraven velmi
aktivní program.
Během vychá
zek do okolí,
cyklistického
výletu a sjíždění
řeky Moravy na raftech se mohli
přesvědčit nejen o krásné kraji
ně jižní Moravy, ale i o kultur
ním dědictví této oblasti.Tradič
ní čtvrteční přechod Pálavy byl
sice kvůli tropickým teplotám
nahrazen celodenním odpočin
kovým pobytem v aquaparku,
ale už páteční cyklistický výlet
byl pro některé méně zkušené
studenty velkou výzvou. Přes
všechny možné překážky, kopři
vy, komáry, bláto a pády z kol
dorazili výměnní studenti ke
Třem Gráciím, kam jejich trasa
vedla přes zastávku v Lednici,
Apollónův chrám a valtické ryb

níky. V sobotu brzy ráno jsme
vyrazili autobusem k řece Mora
vě, kde už pro nás byly připrave
ny rafty. Studenti si z lodí pro
hlédli meandry a obdivovali
kolonie břehule říční, které bře
hy Moravy poskytují možnost
hnízdění. Při závěrečném cere
moniálu v sobotu večer převzali
všichni studenti z rukou Mirka
Baráka, místopředsedy DVVM,
a Adély Trskové, prezidentky Ro
texu, pamětní certifikáty doklá
dající úspěšné absolvování jejich
výměnného pobytu. Za nádherný
rok v Česku a na Slovensku po
děkovala rodinám, rotariánům
a rotexákům jménem všech stu
dentů Juli z USA. Slavnostní večer
vyvrcholil diskotékou, v jejímž
průběhu se však studenti více
než tanci věnovali psaní vzkazů
na vlajky a do památníků a poři
zování posledních společných

„Americkoslovenský“ dívčí
raft: Emma (RC
Košice), Claire
(RC Banská
Bystrica),
Justine (RC
Spišská Nová
Ves) a Katie
(RC Piešťany)

Výměnní
studenti
si vyzkoušeli
nové
dovednosti,
jako terénní
cyklistikU
nebo sjíždění
řeky na
raftech
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fotografií. Farewell Weekend byl
po všech stránkách úspěšný, vý
měnní studenti dostali možnost
prohlédnout si krásnou jihomo
ravskou krajinu a vyzkoušet si
pro mnohé z nich nové doved
nosti, jako je terénní cyklistika
nebo sjíždění řeky na raftech.
Mnozí ze studentů se během
svého pobytu skvěle naučili čes
kému nebo slovenskému jazyku,
u některých se ani nedalo po
znat, že jsou cizinci.Většina
ze studentů překonávala během
roku i velmi náročné situace,
a my pevně věříme, že dokážou
veškeré zkušenosti využít ve
svém dalším životě. Za Distriktní
výbor výměny mládeže a za Ro
tex přejeme výměnným studen
tům jen to nejlepší do budouc
nosti a už se těšíme na novou
skupinu, kterou poznáme v září
2013 ve Strečně.
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VÝZNAMNÁ
VÝROČÍ
����: Svatopluk K. Jedlička
����: archiv klubu

20. lET ROTARAcT Klubu PRAhA

RAdOST dĚTEM
V letošním roce si připomínáme 20. výročí založení
Rotaract klubu Praha (RAC Praha). Pátral jsem po tom, co
všechno se za tu dobu stalo. Klub je určen mladým lidem
od 18 do 30 let, proto těm, kteří ho založili a působili
v něm v prvních letech jeho existence, je dnes přes
čtyřicet a jeho členy už dávno nejsou.
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

k domovu“. Zásluhou klubu puto
vala jízdní kola do 20 dětských
domovů. Na něj navázala sbírka
vánočních dárků „Strom splně
ných přání“. Jejím prostřednic
tvím se podařilo zajistit dárky pro
děti ve 22 dětských domovech.
Jiná sbírka vynesla 132 tisíc ko
run, které členové klubu věnova
li sluchově postižené dívce na její
studijní pobyt v USA. Dalších 80
tisíc korun bylo poskytnuto na
výcvik slepeckého vodicího psa.
V letech 2004 a 2005 vyvrcholily
„dětské projekty“ zatím asi orga
nizačně nejnáročnějším projek
tem „Radost dětem“. Obrázky dětí
z dětských domovů byly vystave
ny ve foyeru pražských divadel
Minor a Rokoko. Z prostředků
získaných jejich aukcí byl dětem
umožněn týdenní pobyt na ho
rách. V roce 2009 se pak klub
zapojil také do programu Adopce
na dálku, jehož prostřednictvím
adoptoval desetiletou Josephine
z Ugandy. Snad jen dva projekty
nebyly věnovány přímo dětem.
„Svět očí“ se snažil přiblížit život
ní podmínky nevidomých a v je
ho rámci proběhla v Národním
divadle po jednom z představení
aukce výtvarných děl, které nevi
domí vytvořili. Členové RAC Pra
ha také pomohli při otevření zre
konstruovaného kostelíku sv.
Vavřince v Černovičkách u Pra
hy. Ale to už se dostáváme do
současnosti, kdy je pozornost čle
nů pražského RAC věnována Dět
skému domovu Pyšely.
Za dobu existence klubu, kdy se
v členství vystřídala zhruba pade
sátka mladých lidí, se jen dva
z nich stali členy některého z praž
ských Rotary klubů. Tomáš Pávek
a Juraj Píš shodou okolností zakot
vili v jednom a tom samém, v Ro
tary klubu Praha Staré Město. Dal
ší ještě váhají, ale za čas jistě i oni
rozšíří členskou základnu některé
ho z pražských klubů.Vždyť právě
Rotaract kluby jsou jednou z akti
vit, která posiluje a rozšiřuje celé
Rotary.

P

roto jsem si dal schůzku
se třemi „mladými pamět
níky“ v kavárně Friends Coffee
House, současném místě jejich
klubových schůzek. Robert Ha
vránek, Juraj Píš a Richard Gažo
tu nad šálky dobré kávy a čaje
třídili společně svoje vzpomínky.
Vznik RAC Praha byl v roce 1993
bezprostředně spojen s obnovou
tradic Rotary v Československu.
Rakouský Rotary distrikt 1920 při
tom pomáhal. Patronátním Rotary
klubem se pro založení RAC Pra
ha stal logicky Rotary klub Praha,
který byl založen již v roce 1990
jako první v tehdejším Českoslo
vensku. Po založení dalších RAC
na území dnešního Rotary distrik
tu 2240 se pražský klub stal pří
kladem ostatním i iniciátorem
společných aktivit. Do povědomí
pamětníků se klub zapsal hned
prvním projektem „Kolo patří
rotary good news | ��������–����� ����
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ZAJÍMÁ NÁS
���������: František Ryneš, PDG
����: Peter Thürl, archiv

fenomén
t. j. baťa
Jméno Tomáše Bati je v našich zemích
synonymem pro obuv, obchod,
podnikání. Ale také pro vysoké morální
a etické hodnoty. Není divu, že nejvyšší
rotariánské ocenění distriktu 2240 – Česká
republika a Slovenská republika nese
jméno Cena Tomáše J. Bati. Je určena
jednotlivcům, kteří se zvlášť významně
zasloužili o náš distrikt.

A

také proto není divu, že jedním z jeho no
sitelů se letos stal Rüdiger Götz, past gu
vernér německého distriktu 1950. Byl no
minován Rotary klubem Karlovy Vary.
V roli guvernéra na svých klubových ná
vštěvách motivoval německé kluby, aby
přispěly na obnovu reliéfů pomníku Ludwiga van Beethove
na v naší metropoli lázeňství. Podařilo se mu shromáždit vý
znamnou sumu, 12,5 tisíce eur, symbolický šek předal před
rokem prezidentu RC Karlovy Vary při odhalování obnove
ného pomníku.
Guvernér našeho distriktu Alexander Turkovič nominaci
schválil a pověřil mne, abych cenu předal při nějaké vhodné
příležitosti. A která příležitost je vhodnější než distriktní
konference?
Historické městečko Schmalkalden na pomezí dvou býva
lých německých států bylo opravdu důstojným rámcem pro
konání distriktní konference. Město marcipánu, univerzity
a středověkých památek je hrdé na svůj Rotary klub. A di
striktní konference, připravená s pravou německou důklad
ností, velkolepý dojem jen podtrhla. V rámci odpolední slav
nostní sekce „vyznamenávání“ přišlo ocenění PDG Rüdigera
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Götze hned na úvod. Fenomén „Baťa“ zná v Německu snad
každý. O našem distriktním ocenění však mnozí v auditoriu
slyšeli poprvé. Přítel Rüdiger při předávání neskrýval dojetí.
Slzy v jeho očích hovořily za vše. Zaslouženě sklidil potlesk
vestoje.
Je dobré vědět, že i v zahraničí máme obětavé přátele. Di
strikt 1950, který je odpovědný za výbor pro mezinárodní
spolupráci Německa s Českou republikou a Slovenskem, pa
tří mezi nejaktivnější z nich. Byl jsem v té chvíli hrdý na to,
že dokážeme toto přátelství náležitě ocenit.
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František Ryneš
předává Rüdigeru
Götzovi (vpravo)
Cenu Tomáše
J. Bati

OCENĚNÍ
DRŽITELIA OCENENÍ ROTARY INTERNATIONAL

SeRVICe aBoVe SeLf
Mená držiteľov
najvyššieho
rotariánskeho ocenenia
pre jednotlivcov
RI Service above Self
award 2012–13 sú už
známe.Toto ocenenie sa
udeľuje rotariánom ako
prejav uznania za
preukázanú exemplárnu
humanitnú službu,
najmä tým, ktorí
pomohli iným ľuďom
formou vlastnej
dobrovoľníckej práce
a aktívnym angažovaním
sa v Rotary.
DIŠTRIKT MENO

*
1030
1040
1090
1120
1160
1210
1220
1270
1440
1670
1920
1930
2000
2241
2430
2450
2470
2484
2520
2640
2680
2750
2760
2770
2980
3000
3010
3020
3030
3060
3070

Pradeep Kumar
Mohammed Kibirige
Roger Percival
Alan Wolstencroft
Euan Eddie
Matt Porter
Sewsunker Awath-Behari
Valerie Leivers
Melany Holmes
Poul Tarp
Robert Héline
Thomas Watzenböck
Jürgen Wacker
Paul Strasser
Dan Pavel
Nizameddin Iren
Fouad Sayegh
Panagiotis Parlavantzas
Vissarion Zachos
Ayako Taguchi
Mariko Yoneda
Michitaro Morita
Edmund Kalau
Hiroshi Ishikawa
Tetsuo Tanaka
Joseph Kumar
Thirunavukkarasu Valliappan
Mukesh Arneja
Sam Movva
Ravi Wankhede
Nilax Mufti
Kuldip Kalra

3090
3100
3120
3140
3170
3180
3190
3202
3211
3212
3220
3250
3260
3271
3272
3280
3291
3292
3300
3310
3340
3450
3470
3480
3490
3510
3520
3590
3620
3650
3660
3770
3790
3800
3830
3850
4110
4160
4370
4450
4560
4890
4940
5010
5020
5040
5050
5080
5110
5160
5170
5180
5190
5220
5230
5300

Chandresh Jain
Sudhir Gupta
Venkateshwar Singh
Ulhaus Kolhatkar
Bazil D’souza
Jnana Shetty
Gurmeet Randhawa
Mundangat Prakash
Raghavanpillai Reghunath
Ponnan Kamalan Saravanan
Vijayaratnam Vijayakumaran
Surinder Singh Sahni
Shashi Varvandkar
Syed Iqbal Hussain
Sakhiyya Sakhaullah
Rafiq Siddique
Raj Somani
Ambica Shrestha
Rajinder Singh
Rajoo Angamuthu
Siri Eiamchamroonlarp
Ada Yiu-Cheung Cheng
Jen-Te Chen
Chung-Hsien Lai
Chi-Jea (Kega) Yao
Chao-Hsiung Lin
Tien-Shin Chao
Yeong-Chan An
Ju II Lee
Sung-Won Kwon
Jong-Yub Jung
Francisco Aniag Jr.
Jesus Nicdao
Antonio Puyat
Patricia Lamberte
Edgar Sy
Jose Maria Avila Flores
Rosa Acevedo de Vázquez
Roberto Saettone Summers
Margarita Marchino Córdova
Cláudio Spiguel
Fortunato Benaim
Eloy Baigorri
Gayle Knepper
Robert Wubbena
Penny Offer
Scott Dudley
Frank Walchak
William J. Sager
Shelia Hurst
Rose Johnson
Stephen Lemmon
Wendelin Schaefer
Nicholas Mascitelli
David Hodge
Eugene Hernandez

5320
5450
5490
5630
5670
5710
5730
5790
5810
5870
6000
6040
6080
6150
6200
6380
6400
6420
6450
6510
6820
6880
6900
6910
6970
6980
7010
7090
7210
7410
7490
7510
7530
7600
7630
7640
7670
7770
7780
7850
7870
7890
7980
9010
9110
9200
9220
9680
9700
9750
9780
9800
9820
9830

Mike Darnold
Patricia Fiske
Chuck Denney
Kim Baxter
Keith Hooper
Gregory Peterson
Charles Cotten
Dan Morales
Tom Ryan
Ronald Reynolds
William Koellner
Charlotte Ruoff
Raymond Plue
Don Peters
Martha Collins
Jeffrey Lichty
Shelly Duben
Elise Cadigan
Lawrence Stichweh
Dee Boswell
Victor Smith
Robert Grant
Alfred „Al“ Lipphardt
Garland Moore
Joel Moore
John Siegel
John Van Laar
Arthur Wing
Bernice „Bunnee“ Webb
Theodore Silver
Raymond Hough
Cheruvasseri Ravindranath
Jody Light
Jeanne Walls
Susan Giove
David Zelley
Sanford „Sandy“ Frazier
Nicholas Hunt
Terry Hodskins
Linda Gilbert
Alice Boucher
Prasad Menon
James Lang
Mohamed Siala
Michael Olawale-Cole
Yemane Bisrat
Bertrand Miclo
Robert Fraser
Fred Loneragan
Ronald Sommers
John Oswald
Bob Glindemann
Peter Newman
Kevin Shadbolt

* NEZARADENÝ DO DIŠTRIKTU

rotary good news | ��������–����� ����

����: František Ryneš

oDeŠeL VeLKÝ ČLoVĚK,
naDŠenÝ RoTaRIÁn
V pátek 14. června v 11 hodin zemřel ve věku
nedožitých 84 let MUDr. Josef Nováček.
Známý dětský lékař, okresní pediatr, prezident Českého výboru pro UNICEF, zakládající
člen a později prezident Rotary klubu Třebíč,
Lékař roku 2009 a čestný občan Třebíče
během svého dlouhého života doslova
„vypiplal“ celé generace občánků Třebíče.
Byl činný v mnoha oborech lidské činnosti.
Josef Nováček se narodil 4. srpna 1929 v Brně,
v letech 1948 až 1953 studoval na Lékařské
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku
1953 působil v Okresní nemocnici v Třebíči jako
pediatr. V roce 1974 se stal primářem dětského
oddělení. V 50. a 60. letech v okrese Třebíč
založil řadu dětských ambulancí. Od roku 1997
vedl Oddělení zdravotní výchovy. Je znám rozsáhlou publikační a osvětovou činností. V letech
1963 a 1964 pracoval jako dětský lékař dva
roky v Tunisku. V 80. letech založil Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež, který nyní provozuje město
a který třebíčský Rotary klub podporuje. Zasloužil se o mezinárodní systémy péče o děti. Po
roce 1989 pomohl vzniku českého zastoupení
organizace UNICEF u nás. V roce 1993 byl zvolen prvním prezidentem Českého výboru pro
UNICEF. V roce 1994 za bosenské války dva
měsíce působil v rámci mise UNICEF jako lékař
v Mostaru. V roce 1995 se stal zakládajícím
členem Rotary klubu Třebíč a v roce 1997/98
byl jeho prezidentem. Zajímal se živě o společenské dění ve městě, v roce 2000 stal předsedou spolku pro dostavbu Třebíčského divadla
a významně se zasloužil o jeho dokončení.
Významným oceněním byla cena Lékař roku
2009. Byl nositelem rotariánského vyznamenání Paul Harris Fellow. MUDr. Josef Nováček
bude chybět zejména rotariánům, kterým mnohokrát pomohl radou nebo osobním nasazením.
Není málo lidí na Třebíčsku, kteří budou jeho
věčnými dlužníky.
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Zleva Prezident
RC Zlín Čestmír
Vančura,
„zlínský chodící
film“ Jiří
Novotný
a baťovský
historik Zdeněk
Pokluda

����: Členové RC Zlín

Návraty
ke kořenům
Byla to víceméně náhoda, že se v době
konání tradiční akce Návraty ke kořenům
protnuly na Zlínsku dvě významné události.

Z

a prvé, jihový
chodní Morava si
Nocí věrozvěstů
v pátek 14. čer
vna připomněla
1150. výročí pří
chodu Cyrila
a Metoděje na Moravu. Stalo se
tak na Sadské výšině v Uherském
Hradišti, v místě možného (a do
sud nerozluštěného) posledního
odpočinku staršího z bratrů, Me
toděje. Druhou významnou udá
lostí bylo nedávné otevření zre
konstruované budovy č.14
v centru města Zlína, která v mi
nulosti byla jedním z provozů Ba
ťova výrobního impéria a dnes
slouží jako unikátní, moderní a in
teraktivní Muzeum jihovýchodní
Moravy a sídlo Krajské galerie.
Zdálo by se, že propojit tak odliš
né historické události a osobnosti,
jako byli věrozvěstové Cyril a Me
toděj a podnikatel Tomáš Baťa,
snad ani nelze. A přesto se to po
dařilo! Možná právě proto, že tito
lidé mají jedno společné –
v době, kdy žili, významně ovlivni
li život místních obyvatel, jejich
aktivity měly velký přesah mimo
region a jejich odkaz je dodnes
stále živý. Letošní setkání Návraty
36

ke kořenům začalo v duchu ba
ťovské tradice v pátek 14. června,
symbolicky ve 14 hodin 15 minut
v budově číslo 14 v těsném sou
sedství další významné baťovské
budovy číslo 15, kdy domácí po
řadatelé z RC Zlín přivítali na mís
tě 99 účastníků z České republiky
a Slovenska. Po prohlídce expozi
ce s názvem Princip Baťa (Dnes
fantazie, zítra skutečnost) si pří
tomní rotariáni a přátelé prohléd
li unikátní sbírku historické obuvi
a obuvnických strojů, jakož i vý
stavu nejvýznamnějších výtvar
ných děl Krajské galerie, expozici
dokumentující cestovatelské vý
pravy Hanzelky a Zikmunda a vý
stavní část, mapující tradici a sou
časnost zlínského animovaného
filmu.V přednáškové místnosti
galerie se poté uskutečnila konfe
rence „Baťovské návraty ke koře
nům“, jejíž témata byla Rotary
a Baťa, Baťa a boty, Film a reklama
u Baťů, Průmyslový design u Baťů
a Zdravotnictví u Baťů. Na „staré
časy“ zavzpomínali dodnes aktiv
ní absolventi Baťovy školy práce
i filmový historik Jiří Novotný,
v diskusi se nad Baťovým odka
zem zamýšleli akademický sochař
Michal Uher a emeritní ředitel

Pneumatika
vyrobená na
baťovském stroji
rotariánem
Josefem
Křemečkem

Letošní setkání
začalo v duchu
baťovské
tradice v pátek
14. 6. ve 14 hod.
15 min. v budově
číslo 14
Státního okresního archivu Zde
něk Pokluda. Na závěr odpolední
ho programu předali členové
vedení RC Zlín prezidentovi RC
Trenčín starý kořen révy, symbol
setkání Návratů ke kořenům. Slo
venský klub tak v dobrém smyslu
slova narušil místní zvyklosti, ne
boť v dosavadní osmileté tradici
se dosud v organizaci Návratů ke
kořenům střídaly moravské kluby
ve Zlíně, Uherském Brodu a Kro
měříži.V podvečer se účastníci
setkání přemístili do Uherského
Hradiště, aby navštívili slavnostní
komponovaný program nazvaný
Noc s věrozvěsty spojený s multi
mediální projekcí a koncertem
Hradišťanu k 1150. výročí přícho
du Cyrila a Metoděje na Moravu.
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Byl to večer plný krásné hudby
a zajímavých informací, organizá
toři nezapomněli ani na morav
ské koláčky a stopku místní slivo
vice.V sobotu pokračovaly
„Návraty“ exkurzí do Baťovy vily,
přednáškou Architektura a stavi
telství ve Zlíně, prohlídkou 21. bu
dovy továrního areálu, dnes sídla
Krajského úřadu, kdy nechyběla
ani projížďka slavným výtahem –
Baťovou pojízdnou kanceláří,
a bonbónkem byla návštěva 75.
budovy a výrobního provozu, kdy
zlatým hřebem se stala ukázka vý
roby motocyklové pneumatiky,
kterou osobně předvedli rotariáni
a ředitelé podniků Continental
Barum a Mitas Libor Láznička
a Josef Křemeček. Na úplný závěr
měli zájemci možnost navštívit
výstavu dokumentující minulost
a současnost strojírenské výroby
na Zlínsku. Při společném obědě
se všichni návštěvníci sjednotili
v názoru, že Návraty ke kořenům
nás nesmírně obohacují, a přesto
že letos byly netradiční, byly vel
mi zajímavé. Těšíme se na příští
ročník a rozloučili jsme se po
zdravem „Na shledanou (nebo
chcete-li do videnia) v Trenčíně
v září 2014!“

����: Svatopluk K. Jedlička

Závišuv Kríž © Cisterciácký klášter Vyšší Brod/Bohumil Kostohryz, boshua

O

bsah výstavy na
zvané symbolic
ky „Dávné stopy
– nové cesty“ je
ve všech místech
stejný, jen dopro
vodný program
se liší v téměř stovce lokálních ak
tivit. Sám název výstavy napovídá,
že je zde zdokumentován nejen
historický vztah Horního Rakouska
a jižních Čech, ale také neustálé
změny v kulturních, hospodář
ských a společenských vztazích
mezi oběma zeměmi. Výstava
s mnoha vzácnými exponáty a uni
kátními instalacemi však ukazuje
i stopy, které lidé zanechali ve své
rodné zemi, stejně tak jako mnohé
nové cesty, po kterých se vydal ev
ropský region kolem Dunaje a Vlta
vy po pádu železné opony.Výstava
probíhá pod záštitou hejtmana
Horního Rakouska Dr. Josefa
Pühringera, hejtmana Jihočeského
kraje Mgr. Jiřího Zimoly a místo
předsedy Senátu PČR MUDr. Pře
mysla Sobotky.Když se před dvěma
roky (léto 2011) tento projekt v rám
ci příhraniční spolupráce začal
připravovat, řešily se kromě otázek
obsahových i otázky organizační,
prostorové a technického zajištění.
V průběhu příprav výstavy prošel
nejrozsáhlejšími úpravami objekt
cisteriáckého kláštera ve Vyšším
Brodě. Návštěvníkům tak dnes na
bízí zrekonstruovaný interiér kos
tela Nanebevzetí Panny Marie, po
dlouhé době znovu zpřístupněnou
kapitulní síň s křížovou chodbou
a jednu z nejkrásnějších českých
klášterních knihoven.Vyšebrodské
opatství se pyšní i rozsáhlými umě
lecko-historickými sbírkami špič
kové evropské úrovně (např. des
kové obrazy Madony Vyšebrodské,
Madony Zlatokorunské,Ukřižování
z Vyššího Brodu a četné další gotic
ké plastiky a deskové malby nebo
vzácné obrazy Petra J. Brandla, Jana
Kupeckého, Norberta Grunda i ji
ných barokních mistrů). Skvostem
je pak tzv. Závišův kříž, jehož hod
nota je srovnatelná s českými koru
novačními klenoty. Ten je vystavo

TIP NA VÝLET

Růže a lilie

Od 26. dubna do 3. listopadu probíhá současně ve
čtyřech městech, dvou českých (Český Krumlov a Vyšší
Brod) a dvou rakouských (Bad Leonfelden a Freistadt),
1. Zemská výstava jižní Čechy ≈ horní Rakousko. O její
úspěch se částečně zasloužili i rotariáni.
ván poprvé po sedmdesáti letech.
Ve zrekonstruované rajské zahradě
kláštera po dlouhé době opět roz
kvétají historické odrůdy růží a lilií.
Stalo se tak zásluhou dvou jihočes
kých Rotary klubů (Český Krumlov
a České Budějovice) a dvou horno
rakouských (Freistadt, Rohrbach).
Členům těchto klubů se za uplynu
lé dva roky podařilo spolu s dalšími
partnerskými kluby (např.RC Linz)
nejen sdružit finanční prostředky
ve výši 15 000 euro, nutné pro ma
teriální zajištění rekonstrukce zcela
zdevastované rajské zahrady, ale
i sami odvedli za tu dobu několik
stovek hodin dobrovolnické práce
při vlastních terénních úpravách.Je
to jak dobrý příklad mezinárodní

ho charakteru společenství Rotary,
tak ukázka projektů, které Rotary
kluby realizují v rámci „služby
obci“ ve prospěch svého okolí.
V průběhu Inter-City meetingu Ro
tary klubů, který se uskutečnil ve
vyšebrodském klášteru v sobotu
6. července, se hovořilo o celém
projektu jak při proslovech oficiál
ních řečníků v klášterní křížové
chodbě, tak při pozdějším setkání
ve zdejší kavárně.Jiří Franc,kurátor
zemské výstavy a člen RC Český
Krumlov,například upozornil na to,
že ve všech místech,kde se výstava
uskutečnila,se prostory upravovaly.
Na české straně se však jednalo
z velké části o rozsáhlé rekonstruk
ce, které budou sloužit svému úče
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lu i dál, po skončení výstavy. Pří
kladem může být kompletní
rekonstrukce synagogy v Českém
Krumlově nebo instalace Závišova
kříže do nové, zabezpečené expo
zice ve vyšebrodském klášteru.
V příštích letech bude zásluhou
Rotary sloužit i revitalizovaná rajská
zahrada a nový informační systém
v křížové chodbě vyšebrodského
kláštera.O celkové koncepci rajské
zahrady se rozhovořilTheo van den
Bosch z RC Rohrbach,který je,spo
lu s Leopoldem Putschöglem,jejím
autorem. Při návrhu oba autoři při
hlédli k tradičnímu pojetí volného
prostoru, který má působit co nej
přirozeněji. Proto má zahrada blíž
ke květinové louce, přirozeně se
měnící v průběhu roku, než k vy
šlechtěnému parku. Harmonii pro
storu podporuje i uspořádání pěšin
do soustředných kruhů s centrální
kašnou zakrytou lehkou pergolou.
Hubert Roiss z RC Freistadt, který
projekt inicioval na rakouské stra
ně, vysvětlil, že členové Rotary klu
bů zúčastněných na rekonstrukci
chápou prostor rajské zahrady jako
tradiční místo pro rozjímání,zamyš
lení. Stejně tak, jako rotariáni při
klubových schůzkách, i zde lidé
nacházejí cestu jeden ke druhému,
zamýšlejí se nad hodnotami přátel
ství a etických principů, hledají
cestu ke smírnému řešení konflik
tů a tolerantnímu soužití lidí s růz
ným kulturním zázemím a snaží se
rozvíjet službu ve prospěch společ
nosti. Jiný rozměr projektu ocenil
Martin Timr, PDG, z RC České Bu
dějovice. Pro členy zúčastněných
Rotary klubů byla realizace dvou
letého projektu výjimečnou příle
žitostí k rozvíjení stávajících a na
vazování nových přátelských
vztahů. Tyto vztahy posílila zejmé
na společná setkání přímo na místě
při terénních úpravách.
Setkání na společném meetin
gu bylo bilančním vyvrcholením
celého dvouletého projektu re
konstrukce rajské zahrady a ze
jména poděkováním všem, kteří
do jeho realizace jakýmkoli způ
sobem přispěli.
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UDÁLOSTI
V rotariánských klubech v českých zemích i na Slovensku se stále něco děje.
My vám přinášíme rychlý přehled toho nejzajímavějšího…

Werner Strik
poklepává při
položení
desky

Slávnostné
otvorenie
detského ihriska

vystúpili členovia divadla
ACTORES s hrou „Pipi dlhá pančucha“, poobede bolo vyhradené na prehliadku parku, prípadne kaštieľa. Program však narušil
Hlavným a nosným projektom
dážď, takže sa všetko muselo
v pláne RC Rožňava na prvý polsťahovať do susedného kultúrrok 2013 bola príprava a realineho domu. Oficiálnu časť večer
zácia výstavby detského ihriska
zahájili starosta obce Betliar pán
v areáli národnej kultúrnej paFarkašovský, prezident RC Rožmiatky, kaštiela Betliar.
ňava Mgr. Roda, ktorý pripomenul aktuálne výročie založenia
RC Rožňava, a MUDr Jaroslav
lávnostné otvoreBolfík. Pre rotariánov ostal
dobrý pocit, že zanechali
nie detského
ihriska Olívia,
ROŽŇAVA niečo, čo napomôže
ktoré sa konalo 23. 6.
detičkám v rozvoji
fyzických, mentálnych
2013, malo celodenný
schopností a komunikačprogram. Doobedu na
vhodne včlenenom javisku
ných zručností.

TEXT: Jaro Bolfík

DARČEK
DEŤOM

TEXT: Petr Anderle

CESTA
POROZUMĚNÍ

S

29. června 2013 se již po devatenácté prodlužovala
Cesta česko-německého porozumění, jejíž vznik
podpořili rotariáni rakouští a pražští, v posledních
letech se přihlásila i řada klubů z Moravy.

D

esku Výboru
-německého porozumění
se stalo město Kravaře.
pro mezinárodní spoluZa vedení města desku
OPAVA
práci Českopoložil člen městské rady, rotarián Josef Melec-Německo-Slovensko
poklepal předseda výboru
ký. Nescházela zde ani náFrantišek Ryneš z RC Třebíč,
vštěva z kolébky rotariánského
čtyři rotariánské desky položili
hnutí. Za bývalým výměnným
členové výboru Klaus Hancken
studentem Vojtou Meleckým
a Werner Strik s manželkou
přijel přítel z USA Sean M. SkarGretl. Rotariáni byli vidět i při
shaug, člen „Traverse City
pokládání dalších desek, např.
Sunrise Rotary Club“ z distriktu
240. účastníkem Cesty česko6290.
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TEXT: Lukáš Pláček

SHELTERBOX
POMÁHÁ
V LIBANONU
V minulém roce se díky
ART aukci podařilo
pořídit tři Shelterboxy.
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A

ukci organizoval Rotaract klub Ostrava City za
pomoci svého patronátního Rotary klubu Ostrava. Shelterbox pod identifikačním číslem 000006 pomáhá již
rodině v Libanonu, která
tam uprchla z válkou
OSTRAVA zmítané Sýrie. Aktivně
připravujeme 2. ročník
ART aukce s bohatou
mezinárodní účastí a s exkluzivní spoluprací slovenského hudebního festivalu Bažant
Pohoda.

UDÁLOSTI
Více fotografií z uveřejněných
akcí najdete v elektronické
verzi časopisu na

www.rotarygoodnews.cz

TEXT: František Ryneš

SKÚTR OD
ROTARIÁNŮ
V rámci sportovního dne Denního rehabilitačního stacionáře
v Třebíči se konala malá slavnost. Členové Rotary klubu Třebíč předali do užívání klientům
stacionáře elektrický skútr
v hodnotě 60 tisíc korun.

Zkušební jízda
nového
elektrického
skútru

K

aždoročně pořádátřebíčský stacionář dary
v hodnotě více než pět
me vánoční koncert a dražbu
miliónů korun. Rotariáni
TŘEBÍČ
uměleckých děl regionálvybavili ergoterapeutické pracoviště pro chlapních autorů. Letošní akce
ce, cvičnou kuchyň pro dívměla čistý výtěžek právě
těch šedesát tisíc,“ vysvětlila půky a hernu pro nejmenší. Když
vod peněz letošní prezidentka
se objevila potřeba svážet klienty
klubu Irena Cahová. Stacionář
z okolí, koupili ve spolupráci
v sedmdesátých letech založil
s americkými a německými partokresní pediatr Josef Nováček.
nery upravený Ford Transit
Po dobu existence klubu dostal
v hodnotě téměř milión korun.

Pak přišlo na řadu dopravní hřiště. A když bylo třeba koupit speciální vanu nebo optický přístroj,
vždy byli rotariáni u toho. Ředitel
stacionáře Karel Halačka rotariánům poděkoval. „Bez pomoci
Rotary klubu bychom mnohé
věci nebyli schopni realizovat.“
Obětavou pomoc rotariánů ocenili zástupci města – místostarosta Milan Zeibert a vedoucí odboru školství Jindřiška Pánková.

TEXT: Helena Rusnáková

KOMPa 2013
V priestoroch Mestského
úradu bola do 23. mája 2013
sprístupnená výstava diel
slovenských i maďarských
výtvarníkov KOMPa –
Panoráma súčasného
umenia, organizátorom ktorej
je novozámocký Rotary klub
a Mesto Nové Zámky.

A

TEXT: Juraj Slota

PO SLADKÉ
DALMÁCII
Rotary Club Banská Bystrica
Classic sa zúčastnil už
tradičného Rotary Sailing Week.

D

Krásy Dalmácie
uchvátili
všetkých

esať členov
nu akciu skúsených jachtárov, ako aj úplných zaz nášho klubu
BANSKÁ
obsadilo dve
čiatočníkov. Skvelé boli
BYSTRICA
lode a plavili sme sa
stretnutia s priateľmi rotariánmi z ostatných
prekrásnou Dalmáciou
v Chorvátsku. Janko Babic,
lodí, kedy bola príležitosť
ako vtedy úradujúci prezident,
sa vzájomne spoznať, vymeniť
dokázal nadchnúť pre túto krásskúsenosti a zabaviť sa. Náš

klub by sa v osobe Janka Babica
mohol stať koordinátorom Rotary Sailing Week pre slovenské
kluby aj do budúcna a veríme,
že sa uvidíme na budúcom ročníku v širšom zastúpení.
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ko vznikla
sme sa doNOVÉ
zvedeli od
ZÁMKY
prezidenta RC
Nové Zámky Ing.
Ladislava Keveho:
„V uplynulom roku nás Rotary
klub Mosonmagyaróvár poctil
pozvánkou na vernisáž výstavy
KOMPa, a výstava nás veľmi príjemne prekvapila. Preto sme
sa rozhodli pozvať túto výstavu
k nam do Nových Zámkov.“ Na
vernisáži sme privítali guvernéra
dištriktu 2240 Česká a Slovenská
republika Alexandera Turkoviča
s manželkou, odbornú stránku
výstavy zhodnotil riaditeľ múzea,
historik umenia z Mosonmagyaróváru Zoltán Székely. Slávnostnú
atmosféru posilnilo vystúpenie
pedagógov ZUŠ Nové Zámky.
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UDÁLOSTI

TEXT: Eckhart Baum

DĚTSKÝ DEN
Německy mluvící Rotary klub
Prag Bohemia podporuje od
svého založení před devíti lety
organizaci „Chance of Children“,
známou také pod zkratkou
„C4C“, která pečuje zejména
o sociální sirotky v dětských
domovech.

TEXT: Svatopluk K. Jedlička

KŘEHKÁ
KRÁSA
Rotary klub Praha City
pořádá velmi často při
různých příležitostech
dobročinné aukce ve
prospěch svých charitativních projektů.

V

poslední
době se
na kluPRAHA
bových aukcích
RC Praha City
objevují skleněné
artefakty z dílny významného
českého výtvarníka a designéra, akademického malíře Jiřího
Šuhájka. A právě Jiří Šuhájek
tentokrát pozval celý Rotary
klub na derniéru své výstavy,
která probíhala v jarních měsících u příležitosti jeho 70. narozenin v Pražské galerii českého skla. „Velmi mile nás
překvapila koncepce galerie,“
svěřila se Jana Přikrylová, členka klubu. „Nejen ušlechtilostí
vystavených děl, ale i tím, že
podporuje intenzivně začínající výtvarníky, podobně jako
i náš klub podporuje nadané
mladé lidi v jiných oborech.“
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N

aší ideou přitom
název „Springboard to
life“ a je ze strany dětí
bylo zlepšit dětem po absolvovelmi vítaný a využívaný.
PRAHA
vání škol šance při hledáKromě této hmotné
podpory zveme děti kažní pracovního uplatnění
nebo dalších studií pomocí
doročně na začátku května
dodatečných vzdělávacích možk „Dětskému dnu“. Spolu s našiností jako počítačové kurzy, jazymi rodinami a jejich dětmi jsme
kové kurzy, hudební vzdělávání
tento rok uspořádali ve „Villa
a řemeslné kurzy. Náš projekt má
Drevcici” středověkou slavnost.

Účastníci
projektu
„Springboard
to life“

Dětem i dospělým bylo nabídnuto nejen mnoho „středověkých
her“, ale také řada atrakcí jako
hadí tanečnice a fakír. Na závěr
byly díky velkorysému daru Euromedia Group (dík patří panu
Kaulfussovi, členu Rotary klubu
Prag International) děti obdarovány mnoha krásnými knihami
podle svého výběru.

PSI PRO
NEVIDOMÉ
V závěru května se v rekreačním
zařízení Beskydka ZO OS KOVO
v Dolní Lomné konal třetí ročník
setkání majitelů vodicích psů
pro nevidomé a slabozraké.
Akce se konala pod patronací
Rotary klubu Ostrava a Třineckých železáren, a.s.

C

ílem akce je procvivat a řešit prostřednictvím
čit dovednosti vocvičitele jen ve skupině
OSTRAVA s dalšími účastníky. Krodicích psů a vyřešit individuální problémy,
mě klasického výcviku
které vycházejí ze soužití
psů v přírodě je prováděn
s vodicím psem. Hlavním bei výcvik v městském provozu.
nefitem akce je, že si nevidomí
Součástí pobytu jsou vycházky do
a slabozrací mohou sdělit své zkunádherného prostředí CHKO Besšenosti, protože mnoho problémů
kydy a pohodové večery s živou
v chování psa je možné analyzohudbou za účasti zástupců sponrotary good news | ČERVENEC–SRPEN 2013

zorů a Rotary klubu Ostrava. Akce
se zúčastnilo třináct držitelů vodicích psů, stejný počet průvodců
a cvičitelé ze Školy vodicích psů
Martina Dvořáka v Brně. Akce navazuje na předchozí soutěže vodicích psů, konané pod patronací
RC Ostrava v Ostravě. Iniciátorkou
obou aktivit je nevidomá Pavla Čichoňová z Ostravy.

UDÁLOSTI

TEXT: Jaromír Krišica

STRUŽIELKA
MÁ 20 LET!
„Ve dvou se to lépe táhne“ bylo
motto 20. ročníku týdenního tábora Stružielka pro handicapované děti z Ostravska a z Kysúc,
konaného 9.–15. června 2013
na Horních Bečvách v Moravskoslezských Beskydech.

Závěrečné
vystoupení:
čardáš tančený
vozíčkáři

Z

a financování pomotentů nevidomých a imobilních dětí. Náplň
cí programu
„Prazdroj lidem“
jednoho z nejstarších
OSTRAVA
jej organizují Rotary kluprojektů distriktu 2240
spočívá v pobytu dětí
by z Ostravy a Žiliny. Letos
v dopoledních oborových
se akce, během níž se děti
účastní esteticky tematizovaných
dílnách, odpoledních výletech
her zaměřených na divadlo, tanec,
a doplňkových programech,
hudbu, zpěv a výtvarný projev, zúnapř. hipoterapii, sportovních
častnilo 48 dětí, 17 lektorů i asisaktivitách a hrách, během kte-

rých se děti učí vzájemnému
soužití a toleranci. Závěrečné
představení pro rodiče a sponzory bylo sondou do dějin našich
národů. Čardáš tančený s vozíčkáři byl jen jedním z mnoha důkazů profesionálního vedení dětí
a současně i jasně vysloveným
přáním všech účastníků, aby
dvacátý ročník nebyl poslední.

FISH FOR
DOGS!
Za zvláštním názvem je skryt
už V. ročník Muškařských závodů o putovní pohár Veterinární kliniky MVDr. Vítězslava
Rašky, člena RC Ostrava, který se konal na řece Ostravici
22. června 2013 pod patronací Rotary klubu Ostrava.

U

TEXT: Irena Cahová

CYKLISTICKÝ
VÍKEND
Poslední květnový víkend
si dávají dostaveníčko ve
Valticích cyklisté – milovníci
dobrého vína.

N

a kolech putují
však cyklistům přálo jen
z poloviny. Páteční výlet
Valticko-lednicVALTICE
kým areálem
z Velkých Pavlovic
do lichtenštejnského
a v okolí Velkých Pavloareálu mezi Valticemi
vic, kde bývá ubytovací
a Lednicí byl opravdu vydazákladna. Dva večery, příjemně strávené při sklence
řený. Škoda jen, že v sobotu přidobrého vínka, jsou motivací
šel silný déšť. Mokrá varianta má
pro každoroční návraty. Ani levšak také něco do sebe. S výjimtos tomu nebylo jinak. Počasí
kou řidičů aut si na své přišli ze-

jména ochutnávači vín při několika zajímavých osvětových
zastávkách v místních vinařstvích. Že nešlo jen o zábavu, to
dokládá slušný výtěžek dražby
archivních vín. Půjde na charitativní účely Rotary klubu Valtice
Břeclav. Dík za uspořádání pěkné akce patří Jaroslavu Bendovi,
asistentovi guvernéra distriktu.
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ž tradičně
byla většina finančOSTRAVA
ního výtěžku ze
soutěže věnována
rozvoji kynologie
v oboru vodicích psů pro nevidomé a na podporu a výchovu
„muškařící“ mládeže. Cílem soutěžících z celé ČR bylo na umělou návnadu-mušku s háčkem
ulovit co největší množství ryb
(započítává se jejich délka).
Všechny ulovené ryby jsou po
změření délky šetrně vypuštěny
zpět do vody.V kategorii žen zvítězila Drahomíra Klosíková, která se s počtem 15 ulovených ryb
stala i celkovou vítězkou čtyřhodinových závodů, mezi muži zvítězil Jan Andrle.Akci sponzorovali Veterinární klinika MVDr. V.
Rašky, Český rybářský svaz, Chirurgie Chromek a SG VET.
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NÁVŠTĚVA

����: Roman Gronský, PDG

WTC
O

Když se mi shodou okolností již v r. 1990
splnil můj dávný sen, „návštěva New Yorku“,
neopomněl jsem navštívit „Dvojčata“ – v té době
dvojici nejvyšších 110patrových budov světa
World Trade Center (WTC).

bě věže symbolizovaly bránu
do svobodného světa a v jejich útrobách
bylo více než
430 obchodních i vládních
institucí, kde pracovalo 50 tisíc lidí
a denně je navštívilo okolo 70 tisíc
návštěvníků. Při svých dalších návštěvách NYC jsem si postupně
fotografoval tyto zajímavé budovy
uvnitř i venku, nahoře i na vyhlídce,
aniž bych tušil, jaký osud je jednou
potká. Přestože tyto mrakodrapy
byly nadstandardně konstruovány,
nikdo nepočítal s tím, že do nich
11. září 2001 vletí letadla s plnými
nádržemi benzínu, jejichž výbuch
následně způsobí obrovské materiální i lidské ztráty. Štěstím v neštěstí byla doba provedení tohoto
atentátu na demokracii, který se
v těchto místech udál v 9.03
a v 9.46 hodin ráno, kdy ještě nebyli všichni zaměstnanci v kancelářích, a také návštěvníci se teprve
chystali k prohlídce budov. Následkem teroristického činu bylo zřícení jižní věže v 9.50 a severní
o necelou půlhodinu poté, jejichž
trosky usmrtily nejen tisíce zaměstnanců WTC, ale i 400 záchra-
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nářů, hasičů a policistů. Tehdy bylo
11. září 2001 teroristy zavražděno
2977 lidí 90 národností ve věku od
2 do 85 let a celý svět se změnil.
Také dalších pět okolních budov
bylo těžce poškozeno a muselo být
asanováno, i když ve vzdálenosti
pouhých dvou bloků stojící nejstarší
budova na Manhattanu, pamatující
George Washingtona – kaple sv. Pavla – zaznamenala jen rozbitá okna.
Právem se tato budova s přilehlým
hřbitůvkem stala a dosud je významným památníkem na tento dějinný
předěl. Uvnitř je umístěna řada artefaktů, např. nášivky policejních a hasičských sborů, jejichž členové toto
místo po 11. září navštívili.
USA potvrdily ale svou nezlomnost, morální i ekonomickou sílu.
V místě zřícených budov se v současné době již tyčí Freedom Tower
(Věž svobody) WTC 1, přičemž další tři budovy WTC 2, 3 a 4 jsou ve
výstavbě. Mimořádným zážitkem
ale pro každého současného návštěvníka New Yorku je návštěva
9/11 Memorial (Památníku 11. září), který byl vybudován v místech
Dvojčat a otevřen v r. 2011. Projekt
architekta Michaela Arada a zahradního architekta Petera Walkera byl
vybrán z 5201 návrhů zaslaných
z 63 zemí.V současné době sestává

MIMOŘÁDNÝM
ZÁŽITKEM
JE NÁVŠTĚVA
PAMÁTNÍKU
9/11
MEMORIAL,
KTERÝ BYL
VYBUDOVÁN
V MÍSTECH
DVOJČAT
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z téměř dokončené budovy muzea
a ze dvou obrovských čtvercových
bazénů v místech, kde stávala Dvojčata, s umělými vodopády na všech
stranách padajících do hloubky
přes 9 metrů, odkud voda stéká do
centrálních menších čtvercových
bazénů. Okraje velkých bazénů
jsou obloženy tenkými bronzovými
deskami, v nichž jsou vygravírována jména všech obětí teroristických útoků na Dvojčata i na Pentagon včetně cestujících z letadel,
kterých se teroristé zmocnili. Okolí
bazénů je vydlážděno žulovou dlažbou střídanou pásy trávníku a je
zde vysázeno 400 bílých dubů, které byly vybrány ze školek ve vzdálenosti 500 mil od všech tří tragických míst atentátů.Výjimku tvoří
cedr zvaný „Survivor tree“, který
stál na náměstíčku u Dvojčat a který zázrakem přežil pád obou budov
a po několikaleté „léčbě“ v botanické zahradě byl v tomto areálu
znovu vysazen v r. 2010. Stal se tak
nejfotografovanějším stromem na
světě, i když je dosud zpevněn ocelovými lany, než pevně zakoření.
Návštěva těchto míst je hlubokým zážitkem, který v každém zanechává pocit nepřemožitelnosti
lidského ducha navzdory všem
protivenstvím.

Zakázková
výroba
pořadačů
●

potisk s logem

●

materiál lamino / polypropylen

●

mechanika kroužková / páková

LOGO print

KARTON P+P, spol. s r. o., Havránkova 11, 619 00 Brno,

tel./fax: +420 543 251 631
sales@kartonpp.cz, www.kartonpp.cz

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SEMINÁŘ PRO FIRMY
A PODNIKATELE

Využijte jedinečné možnosti získat informace, které mohou vašemu
podnikání velmi pomoci.

TETRAKTYS®™ - projekt fyzikální podpory firem

http://promo.tetraktys.cz/splash

R O TA R I Á N S K É

KALENDÁRIUM
DATUM

POŘADATEL

AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

17. 8.

ICC CZ/SK-A

Inter-Country Tennis Cup (čtyřhry)

Český Krumlov

31. 8.

RC Praha–City

Sportovní den vozíčkářů v oboře Hvězda

Praha

31. 8.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/5 (vychází 10. 10.)

Všeobecná aktivita

DG

Workshop pro ADG

Bude upřesněno

RC Humenné

Poznej noční oblohu – noční pobyt na hvězdárně

Humenné

7. 9.

ICC CZ/SK-A-D

Výstup na Třístoličník

Šumava

9. 9.

RC Praha–St. Město

Golf Rotary Charity Challenge 2013

Praha

14. 9.

RC Prague International Závody dračích lodí (přeloženo z 1. 6.)

Praha

D-2240

Pražské pomníky 19. století – výstava

Praha

Nadace RI

Regionální školení Nadace Rotary

Bude upřesněno

D-2240

víkendové setkání YER

Brno

18. 10.

RC Praha–City

Ples Rotary a 15. výročí založení RC PC

Praha

31. 10.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/6 (vychází 10. 12.)

Všeobecná aktivita

1. 11.

RC Valtice–Břeclav

Marinská husa – setkání rotariánů

Valtice

3. 12.

RC Třebíč

Vánoční koncert s dražbou uměleckých děl

Třebíč

31. 12.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/1 (vychází 10. 2.)

Všeobecná aktivita

RI

International Assembly San Diego

USA

28. 2.

D-2240

Uzávěrka přihlášek pro seminář RYLA 2014

Všeobecná aktivita

28. 2.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/2 (vychází 10. 4.)

Všeobecná aktivita

D-2240 PETS

Workshop nových prezidentů a sekretářů klubů

Bude upřesněno

23. 3.

D-2240

SCK – seminář činovníků klubů (dříve distrikt. shrom.)

Bude upřesněno

30. 4.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/3 (vychází 10. 6.)

Všeobecná aktivita

duben

D-2240

Seminář RYLA – slasti a strasti technologií

Kopřivnice

16.–18. 5.

D-2240

Distriktní konference 2014

Praha

RI

Světový kongres RI 2014

Sydney, Austrálie

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/4 (vychází 10. 8.)

Všeobecná aktivita

září
6.–7. 9.

25. 9.–5. 1.
říjen
4.–6. 10.

2014
12.–18. 1.

21.–22. 3.

1.–4. 6.
30. 6.

Sledujte a aktualizujte
kalendář klubových a distriktních aktivit na

www.rotary2240.org

44

rotary good news | ČERVENEC–SRPEN 2013

UŽIVATELSKÁ PODPORA
Webmaster distriktu Jan Vaněček (RC Plzeň)
Webdesignér Juraj Píš (RC Praha – Staré Město)

CENA 89,90 Kč
4,12 €

STAVBA ZAHRADA INTERIÉR

www.mujdum.cz

Můj dům
Prestižní časopis o bydlení v rodinných
domech. Přináší množství návštěv
a fotograﬁí zajímavých domů, zahraniční
inspiraci, cenné rady ohledně stavby domu,
zařizování interiérů, tvorby a údržby zahrad.
Nechybí srozumitelný a praktický
právní servis a informace o moderních
technologiích, které šetří peníze za provoz
domu.
Jediný časopis na českém trhu, který nabízí
tak širokou inspiraci tou nejkvalitnější
architekturou rodinných domů.
VYDÁVÁ BUSINESS MEDIA CZ, s. r. o.
Nádražní 32, 150 00 Praha 5
tel.: 225 351 133
e-mail: predplatne@bmczech.cz
www.mujdum.cz

Rekonstrukce – zvláštní číslo
časopisu Můj dům věnované
opravám a renovacím
starších domů.
rotary good news | ������–����� ����

Katalog rodinných domů –
zvláštní číslo časopisu Můj dům
přináší aktuální nabídku projektů
a dodavatelů.
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KLUBY

KLUBY

Beroun
Brandýs–Boleslav
Brno
Brno City
České Budějovice
Český Krumlov
Cheb/Eger
Frýdek–Místek
Hluboká n.Vltavou–Golf
Hradec Králové
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Karlovy Vary Spa (v zakl.)
Klatovy
Kroměříž
Liberec, Jablonec
Most
Olomouc
Olomouc City
Opava International
Ostrava
Ostrava International
Pardubice
Písek
Plzeň
Plzeň Beseda
Poděbrady
Prag Bohemia
Praga Caput Regni

Praga Ekumena
Prague International
Prague Platinum
Praha
Praha City
Praha–Staré Město
Přerov
Prostějov
Tábor
Telč
Třebíč
Trutnov
Uherský Brod
Valtice–Břeclav
Vrchlabí
Zlín
Znojmo

ROTARACT
Brno
Ostrava City
Ostrava International
Poděbrady
Praha
Plzeň
Říčany

Archiv
Rotary Good
News

Banská Bystrica
Banská Bystrica Classic
Bardejov
Bratislava
Bratislava Danube
Bratislava International
Dunajská Streda v zakl.
Humenné
Košice
Košice Country
Košice Classic
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky Golf v zakl.
Martin
Nitra
Nitra Harmony
Nové Zámky
Piešťany
Poprad

Prešov v zakl.
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov
Trenčín
Zvolen
Žilina

ROTARACT
Bratislava Danube
Nitra

INTERACT ČESKO A SLOVENSKO
Praha
Rožňava

Společně pro ČR a SR

Všechna čísla našeho časopisu
od prvního čísla, které vyšlo v roce 1999,
si můžete přečíst na

www.rotarygoodnews.cz

www.maximus-resort.cz
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Příjemné ubytování v hotelových pokojích a apartmánech přinese
klid a odpočinek po vašem pracovním či dovolenkovém dni.
Pořádání kongresů, firemních akcí a svateb je nedílnou součástí
nabídky služeb čtyřhvězdičkového hotelu Maximus Resort
u Brněnské přehrady, stejně jako profesionální a vstřícný přístup
hotelového personálu. Přijďte si k nám odpočinout!
Služby hotelu Maximus Resort:
› Ubytování ve čtyřhvězdičkových pokojích ve stylu Feng Shui
› Restaurace Portum - zážitková a tematická kuchyně
› Sportovní aktivity v areálu hotelu - bowling, tenis
› Kongresové centrum - celková kapacita až 300 osob a další dva
privátní jednací salonky
› Plánujeme: Wellness a spa na 3.500 m2 začátkem příštího roku

Accelerating your growth

Dodávky terminálů od předních výrobců
Vývoj softwarových aplikací pro platební systémy
Informační systémy pro acquiring
Zastoupení v Česku, na Slovensku a v Maďarsku
Samoobslužné
platební řešení
Systém
pro znalostní
management

SoNet, spol. s r. o.

Lužická 9, 616 00 Brno, Česká republika

www.sonet.cz

Tel.: +420 543 423 540, fax: +420 543 423 544
e-mail: sonet@sonet.cz
rotary good news | ������–����� ����
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www.LR-czech.com

Váš svět
zdraví a krásy

