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PŘEDPLATNÉ ČASOPISU 

objednávejte na tel. čísle

+420 840 306 090 

nebo e-mailem:

Mujdum@predplatne.cz 

U 
JEDINÝ

ČASOPISna českém trhu,který nabízítak širokou inspiraci tou nejkvalitnější architekturourodinných domů.

VYDÁVÁ BUSINESS MEDIA CZ, s. r. o.
Nádražní 32, 150 00 Praha 5
tel.: 225 351 103
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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.

Inzerce_MD_210x275_02.indd   1 03.02.14   11:55



3r o t a r y  g o o d  n e w s  � � � � � � – � � � � �  � � � �

Irena A. Brichta, DG
���������� ���������

R O T A R Y  I N T E R N A T I O N A L  (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvě-
tovou 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 občan-
ské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self.“
  
Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

M I L í  č t e n á ř I ,

gramotnost, zvláště co se čtení týče, bereme jako samozřejmost, protože jsme od mládí 

chodili do školy.  Tam jsme se naučili číst, psát a počítat. Ale je hodně míst na světě, kde 

není školní docházka. Buď nejsou školy a chybějí peníze, nebo jsou jen pro část obyvatel. 

V Pákistánu například zastřelili dívky během jízdy autobusem do školy, aby jim zabránili 

v učení. Existují také chudé kraje, kde nejsou finance nebo kde se úřady zabývají jinými 

problémy. Nesmíme zapomenout, že i v Evropě a v České republice nebo na Slovensku 

jsou též lidé, kteří nečtou nebo nepíšou, ale se stydí to říci a chodit do kurzů.

Rotary kluby ve světě hodně pomáhají, aby se zvýšila gramotnost. Někdy darují knihy 

(Keňa), nebo počítače (Madagaskar), kluby v našem distriktu pomáhají organizacím a jed-

notlivcům v oblastech, kde není školní docházka povinná: v horách v Radžistánu v Indii, 

kde stačí málo peněz, za které se pořídí splachovací záchody, nábytek na sezení, tužky, kni-

hy a třeba i sporák, aby děti měly co jíst (někdy je to jejich jediné jídlo za den). Pouhé dvě 

stovky euro znamená, že stovka dětí může celý rok navštěvovat školu. Matky dobře vědí, 

jak je důležité, aby se děti naučily psát a číst, aby se tak vymanily z chudoby.

V USA vznikl zajímavý dobrovolnický projekt, nazvaný „Malé bezplatné knihovny“. Spus-

til ho jeden rotarián a teď běží v 55 zemích. Zahrnuje více než 16 000 těchto drobných 

knihoven. Většinou mají formu malé bedýnky na stojanu před domem, kde si můžete vzít 

knihu a zase ji tam vrátit! Motivují, aby si lidé zlepšili gramotnost a rádi četli!

Nesmíme zapomenout na finanční gramotnost, tak důležitou v našem sofistikovaném 

světě, kde mnozí mají nemalé dluhy. Rotary kluby podporují neziskové organizace, které 

pomáhají mladým i starším, aby lépe rozuměli financím, byť i třeba malým, a nakládali 

s nimi více realisticky.

Podstatná je dnes také počítačová gramotnost. Tříleté dítě instinktivně dnes ví jak a co 

zmáčknout, ale jak stárneme, a jak nás technologie žene kupředu, tak stále méně rozumí-

me různým aspektům. Rotary kluby pomáhaji organizacím, aby mohli poskytnout školení 

seniorům, aby se jim otevřel svět prostřednictvím e-mailu a internetu. I my též pomáháme 

naším členům, aby se lépe orientovali v naší distriktní webové stránce www.rotary2240.org 

a taky na webové stránce Rotary International www.rotary.org. To vše usnadní naše životy 

a umožní nám spojit se s celým světem. 

Aktivní Rotary mění životy!

KoMu jste 
poMohLI, 
ABy sI zLepšILI 
GrAMotnost?
jAK jste sI sAMI 
zLepšILI svojI 
GrAMotnost?

pusťte se do toho, 
tam kolem nás je 
obrovský svět...

G L O S Á Ř



AKTIVNÍ
ROTARY
MĚNÍ
ŽIVOTY

Vyrastal som v americkej Oklahome v meste 
Duncan. Ako dieťa som pokladal za samozrejmosť, 
že každý vie čítať. Na základnej škole sa od nás 
vyžadovalo, aby sme vedeli čítať vo veku sedem 
alebo osem rokov, dokonca sa očakávalo, že zvlád-
neme čítať text, ktorý je hore nohami. Ako žiaci 
sme sa striedali v čítaní kníh pred celou triedou. 
Ak máte čítať nahlas pre poslucháčov a zároveň 
im ukazovať obrázky, sledovanie textu v danej si-
tuácii na vás kladie vyššie nároky. Tieto čitateľské 
cvičenia sme na základnej škole praktizovali každý 
týždeň, až pokým sme prestali vnímať, akým spô-
sobom držíme knihu.

V tom čase som sa veľmi nezamýšľal nad touto 
schopnosťou. Pred niekoľkými mesiacmi počas 
mojej návštevy v rámci rotariánskeho projektu 
v meste Decatur v Alabame som sa ocitol v prvej 
triede základnej školy, kde ma požiadali, aby som 
šesťročným deťom prečítal knihu. Samozrejme 
som žiadosti rád vyhovel. Posadil som sa, otvoril 
knihu, ktorú si malí zvedavci vybrali, a začal čítať 
asi 30 detičkám – hore nohami, presne tak, ako 
som to robieval v druhej triede.

V istom zmysle som robil presne to, čo som sa 
naučil pred viac ako polstoročím. Ale z pozície 
dospelého a najmä z pozície rotariána som sa na 
celú vec pozeral inou optikou. Čítal som deťom, 
ktoré mali našliapnuté na ceste k vlastnej gra-
motnosti. Sedeli sme v ich triede, v škole, ktorú 
rotariáni navštevujú každý týždeň, aby predčíta-
vali deťom vyžadujúcim zvýšenú starostlivosť. 
Niet pochýb o tom, že z každého dieťaťa v tejto 
triede vyrastie gramotný dospelý človek. Každé 
z týchto detí to bralo ako úplnú samozrejmosť 
– za rovnako samozrejmé považovali aj to, keď 
dospelí im starostlivo čítajú knihu a zároveň 
ukazujú obrázky aj za cenu, že musia čítať hore 
nohami.

Všetci sme si vedomí toho, že milióny detí na 
celom svete nemajú také šťastie. Práve preto pred-
stavuje základné vzdelanie a gramotnosť prioritu 
v našej rotariánskej službe. Pri príležitosti mesiaca 
gramotnosti v Rotary si pripomíname, aký dar dá-
vame deťom, keď ich učíme čítať – či už sú to deti 
na opačnom konci sveta, alebo priamo v našom 
vlastnom meste.

Rovnako ako účasť na zasadnutiach Rotary klu-
bu, aj čítanie rotariánskych časopisov je nevy-
hnutnou súčasťou spolupatričnosti k Rotary. Keď 
zoberiete do rúk akékoľvek rotariánske periodi-
kum, či už je to Rotary Down Under v Austrálii 
a na Novom Zélande, alebo The Rotary-No-Tomo 
v Japonsku, zistíte, že každé z nich plní funkciu, 
ktorú plniť má: informuje a inšpiruje. Prináša či-
tateľom prehľad aktuálnych noviniek zo sveta 
Rotary, predstavuje nové podnety a tipy na rota-
riánsku službu a sprostredkúva relevantné a zmy-
sluplné príbehy. Pre mňa sú tieto publikácie z rôz-
nych kútov sveta hmatateľným dôkazom 
najväčšej sily Rotary, spočívajúcej v tom, že hoci 
je každý klub lokálnym subjektom viažucim sa 
k danej komunite, zároveň je súčasťou skutočne 
globálnej siete.

Naša organizácia je neuveriteľne rozsiahla, roz-
manitá a hoci v rámci Rotary máme všetci veľa 
spoločného, nie sme nalinkovanou inštitúciou, 
kde jedna forma musí sadnúť všetkým. Naše oča-
kávania súvisiace s časopismi, či už kultúrne a ja-
zykové, sa pochopiteľne líšia. Vďaka regionálnym 
publikáciám sa rotariáni v Bulharsku dozvedia, 
čím žije Rotary v Bulharsku, čo sa deje inde vo 
svete Rotary, a dozvedia sa aj najnovšie správy 
z Evanstonu. Keďže každý z našich časopisov patrí 

do kategórie rotariánskych časopisov – každý 
z nich je rovnako ako každý Rotary klub plne lo-
kálny a zároveň plne súčasťou našej medzinárod-
nej identity.

Jednou z najväčších privilégií prezidenta RI je 
možnosť každý mesiac priamo osloviť každého 
z našich 1,2 milióna rotariánov. Rešpekt pri písaní 
týchto riadkov vzbudzuje vo mne pomyslenie na 
to, ako si každý z vás doma v obývačke, pri raňaj-
kách, alebo možno vo vlaku cestou do práce pre-
číta tieto slová a následne obráti stranu, aby sa 
dozvedel, čo je nové v Rotary. V prevažnej miere je 
to presne to, čo každý z vás robí. A robíte to nie len 
preto, že sa časopis objaví v schránke, ani preto, že 
to vnímate ako povinnosť, ale preto, že rotariánske 
časopisy sú ozaj kvalitné. Pevne verím, keď beriete 
do rúk váš časopis – nech je to ktorýkoľvek, ktorý 
práve čítate – nadobúdate rovnaký pocit hrdosti 
a ctižiadosti ako ja.

Rotariánske časopisy nám pripomínajú, že ako 
rotariáni sme všetci súčasťou niečoho väčšieho, 
než sme my sami. Ukazujú nám, ako veľa môžeme 
dosiahnuť prostredníctvom Rotary. Zo stránok 
časopisov sa dozvedáme, ako veľmi pomáha naša 
nadácia, čo robia naši kolegovia rotariáni, a to nás 
ešte viac inšpiruje k tomu, aby sme sa Angažova-
li v Rotary, Zmenili život. 

Více o aktivitách 
prezidenta RI Rona Burtona 

naleznete na: 
www.rotary.org/president

Marec 2014

Apríl 2014

������� 
� ����������: 
Petr J. Pajas, PDG

4 r o t a r y  g o o d  n e w s  � � � � � � – � � � � �  � � � �

M O j I  D R A H Í  P R I AT E L I A ,

Ron Burton,
��������� ������ 

�������������

D O P I S Y  P R E Z I D E N T A



5r o t a r y  g o o d  n e w s  � � � � � � – � � � � �  � � � �

Registrujte se k účasti 
na Kongresu RI pro rok 

2014 v Sydney na stránce 

www.riconvention.org

S V ě T OV Ý 
KO N G R E S  R I

Sydney, 
�.–�. �. ����

čele s RI prezidentem Ronem Bur-
tonem vystoupají rotariáni 30. 5. 
na most a seřadí se podél jeho ob-
louku s vlajkami každé ze zemí, 
v níž jsou Rotary kluby. Pokusí se 
tak o překonání dvou světových 
rekordů: počet vlajek různých 

zemí a národů vlajících současně na mostě (součas-
ný rekord je 137 vlajek), a počet lidí současně stojí-
cích na oblouku mostu (současný rekord je 316 
osob; drží jej skupina vedená Oprah Winfrey z roku 
2010). 

Ale počet vstupenek je omezený: zajistěte si jed-
nu z 392, které jsou k dispozici – jde to na stránce 
www.bridgeclimb.com/rotary. Událost bude trvat sko-
ro čtyři hodiny a registrovat se na ni je třeba pře-
dem. Jeden z partnerů a sponzorů kongresu –  
BridgeClimb – přispěje 50 procenty ceny každé 
vstupenky (248 dolarů za dospělého, 168 dolarů za 
dítě ve věku od 10 do 15 let), kterou koupí rotariáni 
účastnící se pokusu o překonání světového rekordu 
kvůli vymýcení dětské obrny. A navíc přispěje další 
částkou za každého rotariána, který na most vystou-
pá mezi 26. květnem a 10. červnem. 

S V ě T O VÁ
S E T K Á N Í

BLÍŽÍ SE SLET 
ROTARIáNů

�������:  Petr J. Pajas, PDG

Rotariáni, kteří se chystají na RI Kongres 
roku 2014 ve dnech 1. až 4. června, si 

mohou užít ten nejkrásnější pohled na 
Sydney – přímo z vrcholu oblouku mostu 

přes přístav – Sydney Harbour Bridge –  
a tím budou zároveň připomínat Rotary 

a přispívat k získávání prostředků na 
vymýcení viru polia – dětské obrny.

VK O N G R E S  R I  2 0 1 4
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W O R L D 
G O O D  N E W S

U S A
K oslavě stého výročí svého založení se v roce 
2013 zavázal RC Milwaukee, že věnuje 400 ti
síc dolarů na výstavbu arboreta, nazvaného 
„Milwaukee Rotary Centennial Arboretum“ 
a rozkládajícího se na ploše asi 16 hektarů. Pod 
vedením prezidentů sedmi RC spolupracoval 
klub s Městským ekologickým centrem, s nada
cemi na ochranu přírody i se státními a federál
ními úřady. Společně se postarali o vysázení  
2700 stromů, 4300 keřů a o zřízení mnoha 
trávníků s 60 tisíci květin, rostoucích v divoké 
přírodě. V tomto arboretu, které federální Lesní 
správa nazvala Dětským lesem, je asi 6 km pě
šin a venkovních naučných center, jejichž vy
budování si vyžádalo asi 8 mil. dolarů. 

F i d ž i
Od polovice roka 2012 Rotary klub Savusa
vu pomohol postaviť osem autobusových 
zastávok v dedinách a osadách v okolí toh
to pobrežného mesta. Rotary kluby a diš
trikty v Austrálii, Kanade a na Novom Zé
lande poskytli financie na vybudovanie 
konštrukcií, ktoré chránia obyvateľov pred 
tropickým slnkom a lejakmi. Z projektu 
profitujú školáci, tehotné ženy, starší ľudia 
a dedinčania prepravujúci tovar na trh do 
mesta. Miestni obyvatelia využívajú prístreš
ky aj na talanoa – lokálny rituál viažuci sa 
na rozprávanie príbehov a konverzácie.

Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP 
do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG, 

do slovenštiny Ivan Belan, PDG

LETEM 
SVĚTEM

Novinky o Rotary 
z celého světa

i n d i E
Rotary kluby Karur Angels v Indii a Vis
ta Hi Noon v Kalifornii sa spojili v rám
ci globálneho grantového projektu za
meraného na zlepšenie hygienických 
podmienok dievčat a žien v 20 indic
kých školách, s cieľom predchádzať 
predčasnému ukončeniu štúdia žiačok 
v dôsledku ženských zdravotných pro
blémov. Zabezpečili inštaláciu predaj
ných automatov, ktoré vydávajú cenovo 
dostupné ženské hygienické výrobky, 
a dodali spaľovne na likvidáciu sanitár
neho odpadu. Študentky tiež absolvova
li školenie o zdravie žien.
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VE SVAzijSkU jE kAždoročnĚ 
VySTAVEno 17 000 dĚTí 

nEbEzpEčí nákAzy VirEM HiV 
již při jEjicH nArozEní

VícE nEž jEdEn MiLion 
Lidí nEMá V SrbSkU 
příSTUp k zákLAdní 

zdrAVoTní péči

do kAMpAnE zAMErAnEj nA 
prEVEnciU proTi náSiLiU SA 

zApojiLo oSEM roTAry 
kLUboV A ViAc Ako 7600 

žiAkoV z MAríLii

G H A n A
Od roku 1996 holandský Rotary klub 
Amers foortRegio poskytol Ghane pomoc 
v celkovej hodnote 270 000 USD. Členovia 
klubu spolupracovali s neziskovými organi
záciami na zabezpečení mobilnej zdravot
níckej kliniky, počítačov, dodávky vodných 
čerpadiel a vzdelávacích pomôcok. Minulý 
rok v júni vycestovali do Ghany zástupco
via klubu a nadácie My Book Buddy Foun
dation, ktorá podporuje gramotnosť v roz
vojových krajinách. Trom školám odovzdali 
spolu 2000 kníh a skonštruovali 18 knižníc 
v danej lokalite. Rotary klub Erwitte
Hellweg v Nemecku tento mesiac podporí 
túto iniciatívu a knižnú pomoc poskytne 
ďalším piatim školám.

S VA z i j S k o 
V husté buši svazijského venkova mají míst
ní pacienti postižení HIV/AIDS problémy, 
aby se pravidelně zúčastňovali antiretrovi
rální léčby. Aby pomohli pacientům z od
lehlých obcí jako Maphiveni a Vuvulane, do
hodl se místní RC Mbabane na grantovém 
projektu s americkým RC Baton RougeCa
pital City, La. a také ve spolupráci s CHIPS 

(Programem pro předcházení nákaze dětí 
virem HIV). V listopadu 2013 byl zakoupen 
dodávkový automobil, určený pro zajištění 
pravidelného spojení mezi odlehlými obce
mi a nemocnicí v městě Siteki, vzdáleném 
téměř 50 km. Bude tak poskytnuta pomoc 
více než 400 dětem, nakažených virem HIV, 
a současně i jejich ošetřovatelům. 

S r b S k o
RC v Novém Sadu vybudoval ve spolupráci 
s místními podnikateli v pediatrické nemoc
nici novou hernu pro děti. Členové klubu se 
postarali nejen o řešení interiéru a o řemesl
nické práce, ale i o dodávky oken, podlaho

vých krytin, nábytku a o malbu stěn. Klub 
navíc shromáždil 550 knih pro vybavení 
místní knihovny. Je umístěna v křídle se 30 
lůžky pro děti postižené epilepsií, ale mo
hou jí užívat pacienti z celé nemocnice. 

b r A z í L i A
Minulý rok Rotary klub Marília v spolupráci 
s brazílskym ministerstvom školstva pripravil 
na základných školách v štáte Sa�o Paulo týž
dennú kampaň zameranú na prevenciu proti 
násiliu. Klub zorganizoval akciu, v rámci kto

rej mohli školáci vymeniť hračkárske zbrane, 
násilné videohry a podobné predmety za det
ské knihy. Predmety nazhromaždené v prie
behu akcie boli zničené počas ceremoniálu, 
ktorý sa v októbri uskutočnil na radnici.

A U S T r á L i E
Na počest původního obyvatelstva Austrá
lie uspořádaly v červenci 2013 čtyři místní 
Rotary kluby kemp, pořádaný každé dva ro
ky a zaměřený na vzdělávání mladých do
morodých lidí a na rozvoj jejich řídících 
schopností. Program je určen pro 16–17le
té „aborigince“ z kmene Torres Strait Islan
ders. Je zaměřen na poradenství a na vytvá
ření nových pracovních příležitostí pro 
mladé, aby měli snahu hlásit se k dalšímu 
vzdělávání na odborných školách. Kluby se 
spojily s tzv. International House – stálou 
kolejí při Univerzitě v Queenslandu, na níž 
studují studenti z 37 zemí – a umožní tak 
studium 45 mladým vysokoškolákům. 

W O R L D  G O O D  N E W S
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R E P O R TÁ Ž

����

PODOBY
ODOLNOSTI

Pozitivní proměny 
japonské společnosti 

po zásahu tsunami

Allison Kwesell

����: Megan Ferringer
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                a pobřeží oceánu v Rikuzentakata v severovýchodním 
Japonsku stojí osamocená borovice, jejíž kůru sedřely vlny tsunami. 
Celý tento kraj, který byl kdysi domovem pro 23 tisíc lidí, je dnes jen 
pustým a holým územím, jen tu a tam jsou patrné roztříštěné trosky 
zdiva. Z kdysi oblíbeného letoviska, proslaveného svými plážemi z bí-
lého písku, toho mnoho nezbývá. 

11. března 2011 smetla desetimetrová vlna tsunami nejen toto měs-
to, ale i řadu dalších. Přímo v Rikuzentakata zbylo po ní jen několik 
velkých, zcela zničených zdí. Vlna poničila také na 70 000 stromů v pří-
břežním borovicovém lese, který chránil před pískem přilehlá rýžová 
pole. Skoro dva tisíce lidí tam přišlo o život. Obec se tak stala jednou 
z těch nejpostiženějších. Toho dne přišlo o život na 16 tisíc lidí. 

Protože se objevovaly stále nové a nové důsledky devastace, roze-
slali členové amerického Rotary klubu Ardmore z Pensylvánie e-maily 
s výzvou k zorganizování pomoci obětem. Ve fondu pomoci, nazva-
ném Ardmore Rotary Japan Relief Fund, se během několika týdnů 
sešlo asi 54 tisíc dolarů. Odeslali je Rotary klubu Tokio, jemuž se po-
dařilo sehnat dalších 255 tisíc dolarů. Rotariáni se rozhodli znovu 
postavit středisko pro péči o děti, jimž vlna tsunami smetla jejich 
domovy, školy a v některých případech i rodiče. Desítky dětí tak našly 
svůj nový domov a mohly začít nový život. Středisko, nazvané Ayukko, 
bylo dokončeno v roce 2012. Své jméno získalo podle názvu jedné 
sladkovodní ryby zvané ayu, žijící ve velkém počtu v řece Kesen. 

Středisko Ayukko se stalo domovem pro matky s dětmi, které dosud 
žily jen v provizorních obydlích. Mají tak možnost navázat nové vzta-
hy, vyměnit si své zkušenosti a pomáhat jedna druhé. Je jim poskyto-
vána i psychologická péče ve smyslu japonského přísloví „kodomo 
no kokoro no care“, což v překladu znamená „pečuj o srdce dětí“. Jím 
se také řídí filozofie nového domova Ayukko.

„Důsledky zemětřesení i tsunami představují pro místní obyvatele 
trvalou psychologickou zátěž,“ říká Doug Klepfer, bývalý prezident RC 
Ardmore. „Ti, kteří přežili, stále více trpí post-traumatickým stresem.“

Vedle kurzů duševního zdraví se středisko řídí zásadou, že nejlepší 
formou léčby je vytváření nového smyslu pro sounáležitost. Katastro-
fa zničila nejen infrastrukturu města, ale i mezilidské vztahy, které 
tamní obyvatelstvo spojovaly. „Lidé nemohou žít bez určitého mecha-
nismu vzájemné pomoci jeden vůči druhému,“ říká Yoshio Okazaki, 
past-prezident RC Tokio.

Roční období se mění, v zahradě kolem střediska začínají rozkvétat 
stromy svídy (dogtree). Pod nimi se scházejí mladé matky, aby se na-
vzájem podělily o své životní příběhy, zatímco jejich děti pospávají 
v rohu knihovny nebo se smějí s herci loutkového divadla. Dvouletá 
Sako přichází do střediska dvakrát v týdnu a její matka věří, že jí moc 
pomáhá, když si zvyká na hru s jinými dětmi. Než bylo středisko do-
stavěno, byl život malé Sako, stejně tak jako desítek jiných dětí, chao-
tický a plný stresů. Nyní v jejích dvou letech středisko prokázalo, že 
klidné a laskavé prostředí může napomoci k obnově života obce. 

„Cítili jsme, že tím nejdůležitějším bylo pomoci naší mladé genera-
ci, která tragickými událostmi tak trpěla, a vychovávat ji v jejich cen-
tru bezpečí po dobu dalších deseti let,“ říká Akira Gemma, který vy-
konával funkci prezidenta RC Tokio v době, kdy se s projektem 
začínalo. „Nejdůležitější je starat se o mladší generace.“ 

N
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Středisko Auykko nabízí také psychologickou 

péči, poradenství pro matky se syndromem 

post-traumatického stresu a je i místem 

setkání rodičů a prarodičů, kteří tsunami 

přežili. Mikiko Sugavara, poradkyně v péči 

o děti, jejíž otec při katastrofě zahynul, 

vzpomíná, jak se se svými kolegy vracela 

brzy po katastrofě do práce. „Naše Ayukko 

jsme otevřeli nejdříve jako putovní hernu 

pro děti. Místo jsme si pro ni vypůjčovali od 

základní školy, od různých veřejných zaří-

zení nebo od domovů důchodců. Z našich 

setkání jsme se vždy moc potěšili. Roz-

hodla jsem se, že pro Rikuzentakata budu 

po celý svůj život dělat vše, co jen bude 

možné a to jako pro nejlepší místo, kde je 

možné, a vychovávat naše děti.“ Dnes tu 

rostou stromy svídy, které pro zahradu 

obnoveného střediska daroval RC Tokio.

Při prvním výročí dobudování střediska 

Ayukko odcestovalo asi 30 rotariánů 

z Tokia do severovýchodního Japonska. 

Shiro Miyamoto oslavil ve středisku své 

devadesáté narozeniny a celý den strávil 

ve společnosti dětí. 
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Středisko pro děti Ayukko bylo poprvé ote-

vřeno v roce 2005. Když pak v roce 2011 

uslyšeli jeho pracovníci varování před vlnou 

tsunami, odnesli děti narychlo do horního 

podlaží. Pak se vydali na útěk a až po 3 km 

našli útočiště v buddhistickém chrámu, kde 

strávili noc. Tsunami jejich středisko úplně 

zničila. Od poloviny března až do května 

pak putovali pěšky po okolí, aby zjistili, zda 

se děti a jejich rodiny zachránily. 

Strom naděje – rikuzentakata – (viz foto), 

který se tyčí nad zničeným přístavem, se 

stal symbolem a inspirací pro město i pro 

celé Japonsko.

Kytice květin označují místo, kde byly až 

v Kesennuma, jižně od Rikunzentakata, 

nalezeny oběti vlny tsunami. Brzy po této 

katastrofě prohlásil Pan Ki Mun, generální 

sekretář OSN, že Japonsko bylo vždy mezi 

prvními, kdo přispěchal na pomoc zemím, 

které postihla nějaká katastrofa. „Nyní je 

na řadě Japonsko, aby samo přijalo naši 

pomoc od Rotary klubu Ardmore. Se svou 

trvalou pomocí se přihlásila i řada klubů 

Rotary distriktu 7450,“ říká Rick Dyck, člen 

tokijského klubu. „Při vstupu do střediska 

Ayukko se matky s dětmi každý den dívají 

na pamětní desku, která jim připomíná 

pomoc rotariánů z Ardmore a která je ujiš-

ťuje, že se o ně jejich přátelé, byť tak vzdá-

lení, postarají.“ 
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Téma

gramotnost

����: Milan Roch, PDG

apomínat je lidské. 
A čím jsme aktivněj-
ší, čím více přijímá-
me nových impulzů, 
tím rychleji se nám 
z paměti vytrácejí 
starší zážitky.

To platí i o zážitcích, akcích a pro-
jektech našich klubů. Klub a jeho 
členové žijí aktuálními klubovými 
problémy a velmi rychle se z klubo-
vé paměti vytrácí povědomí o star-
ších, byť i velmi úspěšných akcích 
a projektech. Je to ke škodě věci, 
neboť právě to upevňuje vazbu kaž-
dého člena ke klubu, ale je i podně-
tem k dalším aktivitám.

Co dělat, aby výsledky klubové 
činnosti neupadly v zapomnění? Ar-
chivujme. Uchovávejme fotografie, 
publikované články i osobní vzpo-

mínky a využívejme je při vhodných 
akcích, kupříkladu při oslavách klu-
bových výročí. A zveřejňujme své 
projekty v Rotary Good News, v mé-
diích, ale především v knihovně ro-
tariánských projektů, která je sou-
částí webových stránek našeho 
distriktu.

Vedení distriktu nedávno pode-
psalo dohodu s Národní knihovnou 
ČR, která bude trvale archivovat 
naše webové stránky v rámci svého 
projektu WebArchiv. Vše, co zadáme 
do distriktních webových stránek, 
zůstane uloženo v Národní knihovně 
jako trvalé svědectví o naší činnosti.

Historické dokumenty o činnosti 
Rotary, zejména z období první re-
publiky, jsou uloženy v Národním 
archivu Praha, kde jsou přístupné 
všem zájemcům.

Pod pojmem gramotnost si vybavíme schopnost číst a psát. Právě tato 
schopnost umožnila nebývalý rozvoj lidstva. Už si nedokážeme představit 

život nejen bez znalosti písma, ale ani bez internetu a třeba i bez 
sociálních sítí. Již dávno nestačí umět číst, psát a počítat. Ke gramotnosti 
patří i dobře pochopit přečtené. Ale jsou místa na Zemi, kde pouhé čtení 

a psaní je pro velkou část populace nedostupný luxus. 

Z
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desi na za-
čátku evropské vzdělanosti bylo 
„Sedm svobodných umění“, což 
bylo, možno říci, vědění pro vě-
dění, nemající ve své ryzí podo-
bě ani žádnému praktickému 
účelu sloužit. Mělo pouze vytvá-
řet duchovní prostor a nástroje 
myšlení svobodného člověka. 

Pragmatismus, jakožto nejvý-
raznější filozofický směr součas-
nosti, nás přivádí až takřka k ta-
kovému pojetí, ve kterém je 
naopak všechno, co nelze bez-
prostředně zpeněžit, v podstatě 
zbytečným balastem, zabírajícím 
v mozkovně místo „užitečným“ 
informacím a vědomostem. Sta-
čí, když víte, „jak to udělat“, 
a případně k tomu (jak slibuje jiná brožurka) jak přesvědčit lidi, 
aby pro vás pracovali. Na něco to pochopitelně stačit může, avšak 
na plný a bohatý život je to žalostně málo.

Vážím si na Rotary, mimo jiné, i toho, že v duchu těch nejlepších 
evropských tradic sdružuje lidi různých profesí, kteří berou svoje 
vzdělání i svoji profesi jako povolání, a nikoliv jako pouhý zdroj 
obživy. Rád a s vděčností vzpomínám na mnoho našich klubových 
programů, ve kterých členové i hosté se zápalem hovořili o své 
profesi, o svém oboru a dokázali barvitě a přímo sugestivně přiblí-
žit jeho problémy, možnosti a výhledy i širší souvislosti jeho úkolu 
a poslání. Zejména bylo vždy krásné, když i taková technická od-
bornost byla spojena s širokým a hlubokým humanitním vzdělá-
ním. Právě takové pojetí je dle mého názoru nejen tajemstvím je-
jich úspěšnosti, ale je zároveň i obranou proti „blbé náladě“, 
„vyhoření“ a jiným civilizačním chorobám a poruchám. 

Ke gramotnosti a vzdělání na té úrovni, na jaké se se svým po-
stavením ve společnosti nacházíme, je prospěšné i to, aby člověk 
vnímal svůj obor v historickém kontextu, tedy aby si byl vědom 
jeho role v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Právě toto vědo-
mí a tento přístup odlišuje odborníka od nádeníka, který zná pou-

ze triky „jak na to“. Právě tímto 
směrem míří jeden projekt, kte-
rý je právě realizován na půdě 
RC Brno-City, spolu s Vysokým 
učením technickým v Brně. 

Před 86 lety vyšel v USA sbor-
ník s názvem Whither Mankind, 
A Panorama of Modern Civilisa-
tion, český překlad pak o pět let 
později. Je to pozoruhodné dílo, 
ve kterém se významní myslite-
lé té doby zamýšlejí nad rolí 
svých oborů v kontextu celé 
západní civilizace. V 16 kapito-
lách je takto rozpracováno po-
zoruhodné rozpětí studií o roli 
vědy, filozofie, obchodu, nábo-
ženství, umění, války a dalších. 
Elektronický text sborníku 

v jeho originální anglické i české verzi je k dispozici v redakci RGN 
i u autora článku. 

Výstupem celého projektu bude sborník, ve kterém jednotliví 
účastníci a přispěvatelé vyjádří svůj dnešní pohled, a to nejen na 
to, do jaké míry se ony dávné výhledy potvrdily nebo nepotvrdily, 
ale kde rovněž načrtnou, jak vidí roli svého oboru v přítomnosti 
i budoucnosti. Organizačním vrcholem pak bude 18. června jed-
nodenní sympozium na VUT v Brně. 

Rád bych poprosil o účast ty, kteří by byli ochotni přispět kapi-
tolou zejména na téma „obchod“, případně i na kterékoliv jiné. 
Právě téma „Obchod“ není zatím obsazeno. Je to dozajista tím, že 
lidé této profese bývají nejzaměstnanější, nikoliv tím, že by nemě-
li vhled do role tohoto fenoménu ve společnosti a vizi jeho bu-
doucnosti. Bylo by škoda, aby právě tato oblast naší civilizace v ko-
nečném sborníku zela prázdnotou. 

Omnia disce, videbis postea nihil esse superfluum, tato středo-
věká moudrost, která je zároveň chválou vzdělanosti vyšší než gra-
motnost, stále platí: Uč se všemu, uvidíš, že nic není zbytečné. Bylo 
by smutné, kdyby naše role neobsahovala výhled do budoucnosti 
našeho oboru a naší civilizace. 

Od gramotnosti 
ke vhledu a výhledu

����:  ThMgr. Milan KlapetekK
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poslední době 
jsme neustále obklopováni nový-
mi technologiemi, zejména těmi 
moderními, bezdrátovými a pře-
nosnými. Pojmy jako WiFI, modrý 
zub, infraport se staly běžnou 
součástí komunikace a bohužel 
si někdy bez nich nedokážeme 
představit ani dovolenou. Někte-
ré z nich za posledních pár let 
prošly značným vývojem. Vzpo-
meňme na éru prvních mobil-
ních telefonů, kdy jsme krom 
vlastního přístroje museli nosit 
ještě div ne batoh s baterií. Rych-
le jsme přešli do dob, kdy mobil-
ní telefon neplní jen prioritní 
funkci volání a esemeskování, ale i funkci přehrávače hudby, svítilny, 
krokoměru a v neposlední řadě zejména funkci webového prohlíže-
če a funkci mailového klienta. 

Mailový klient, tedy aplikace pro přijímání a odesílání e-mailů, je pro 
mnohé z nás jednou z nejdůležitějších aplikací. S jakou rychlostí si 
dokážeme pomocí této aplikace vyměňovat zásadní, někdy i několika-
stránkové dokumenty na vzdálenosti několika desítek, stovek, ale i ti-
síců kilometrů. Pro některé se tato aplikace stala zásadním obecně 
komunikačním nástrojem. Jsou dny, kdy uživateli bývá doručeno ně-
kolik desítek i stovka mailů. Je zarážející, že v rámci pracovních povin-
ností si bez problémů vyměníme desítky e-mailů denně, ale máme 
problém, nechceme, či se ostýcháme použít rotariánského e-mailové-
ho klienta. V mysli mnohých čtenářů vytanou otázky ve smyslu: „Kolik 
aplikací mám používat, kolik hesel si mám pamatovat, co ještě bych 
měl používat?“ Pokusím se je zodpovědět.

Na začátek je potřeba uvést ne všem rotariánům známou skutečnost, 
že každý člen našeho distriktu 2240 má dostupnou vlastní e-mailovou 
schránku a adresu ve tvaru „jmeno.prijmeni@rotary2240.org“ – psáno 
bez diakritiky. To má jednu zásadní výhodu. Nemohu-li najít vizitku pří-
tele z Rotary, nic složitého, pokud znám jeho jméno a příjmení, pak už 
jednoznačně vím, jak jej kontaktovat. Příkladem mohu být třeba já. Jan 
Krejčí, z tohoto plynoucí e-mailová adresa je „jan.krejci@rotary2240.org“. 

Nyní si pojďme popsat, kde se 
vlastně k mailovému klientu do-
stanu. Na ne zrovna využívaném 
webovém portálu našeho distrik-
tu, tj. na stránce www.rotary 
2240.org, se po přihlášení v pra-
vém horním rohu dostaneme do 
sekce určené pro členy Rotary. 
Pro přihlášení potřebujete znát 
svůj LOGIN – tedy uživatelské 
jméno (to má opět tvar jmeno.
prijmeni – a HESLO. Pokud si ne-
jste jisti heslem, nebo jste jej za-
pomněli, tak se obraťte na svého 
klubového sekretáře, případně 
prezidenta, pokud by tito nevědě-
li, tak na webmastera distriktu. Po 

úspěšném přihlášení na distriktní stránky se klepnutím na odkaz 
„EMAIL“ v pravém horním rohu dostanete do mailové aplikace. Tuto 
aplikaci tímto můžete začít využívat stejně jako každou jinou aplikaci 
pro práci s e-maily, se kterou jste zvyklí pracovat. Nuže, nyní nám nic 
nebrání začít.

Mnohým z vás teď na mysli vytane otázka, proč používat tuto aplika-
ci, když mám jeden vlastní e-mail a ten mi stačí, případně otázka ve 
smyslu, kolik e-mailů mám používat a jak často je kontrolovat. Pokusím 
se vás přesvědčit, že není nutno používat nic navíc, stačí si na stránkách 
našeho distriktu nastavit přesměrování. Tím dosáhnete toho, že e-maily, 
které vám budou doručeny na vaši rotariánskou e-mailovou adresu, 
budou automaticky přeposlány do vámi nastavené e-mailové schránky. 
Přílohou „Dopisu Guvernéra z 19. 2. 2014“ je návod, jak provést pře-
směrování e-mailů, ale je zde i návod, jak nastavit e-mailové klienty typu 
Outlook pro příjem a odesílání pošty přímo z těchto aplikací. Návod 
bude brzy rozšířen i o postup, jak případně nastavit programy těch 
uživatelů, jejichž přístroje mají ve znaku „nakousnuté jablko“.

Závěrem bych chtěl apelovat zejména na funkcionáře klubu a dis-
triktu, aby začali pro komunikaci, zejména pro komunikaci „navenek“, 
využívat i rotariánský e-mail. Je to jednoduchý nástroj s obrovským 
dosahem vůči veřejnosti. No a v neposlední řadě děkuji všem těm, 
kteří měli tu trpělivost přečíst tento článek až do konce.

����: Jan KrejčíV
Komunikujme 

pod značkou Rotary
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T É M A

bčas vzpomí-
nám, jak jsem jako nový člen prá-
vě charterovaného RC Praha City 
dostal za úkol starat se o Výbor 
Nadace Rotary. Chtěli jsme tehdy 
pomoci vystavět lůžkový výtah 
v budově dlouhodobě léčených 
pro Nadaci Mariastar na Sázavě, 
ovšem žádost o Matching Grant 
Nadaci Rotary byla zamítnuta! 
Nikdo v klubu nevěděl, že Nada-
ce Rotary zásadně nepodporuje 
jakoukoli investiční výstavbu! 

Na podzim roku 2006 jsem se 
již jako GDE účastnil distriktní-
ho shromáždění, svolaného 
mimo rámec pravidel RI. Vůbec 
jsem nevěděl, proč tam jsem. Pak jsem v Hannoveru absolvoval pří-
pravu nastupujících distriktních guvernérů – tzv. GETS. Až tam jsem 
se dozvěděl, že RI pořádá pravidelně ve všech částech světa Rotary 
Instituty – školicí semináře, na nichž se účastníci seznámí s aktuál-
ními cíli Rotary a naučí se mnohé užitečné pro svoji práci s kluby. 
Poprvé se mi tam dostalo možnosti začít vnímat Rotary v celé jeho 
mezinárodní velikosti.

Na světovém kongresu RI v Salt Lake City jsem se seznámil mj. 
s PDG Davidem Linnettem z USA a jeho prostřednictvím s posláním 
a činností Rotary Leadership Institutu – RLI. Je to výsledek iniciativy 
vzniklé v jeho distriktu, když podobně jako my měli pocit, že rotari-
áni toho mnohdy o Rotary moc nevědí. 

RLI není dosud oficiální součástí RI, byť to již Legislativní sněm 
RI v dubnu 2013 Radě ředitelů RI doporučil. Má však RLI své divize 
ve všech částech světa. I náš distrikt má při RLI registrovánu divizi 
Česká republika a Slovenská republika, kterou se již několik let sna-
žíme zaktivizovat.

RLI pracuje s rozvinutou řadou metodických příruček. Jedna sada 
je určená školitelům, kteří mají projít základním školením pro školi-
tele, zajišťovaným hlavními školiteli RLI z USA. Druhá sada slouží 
účastníkům jako pomůcka při absolvování minimálně tří celoden-
ních kurzů. Tyto příručky jsou k dispozici v angličtině. Proto RLI 

snadno rozvinulo svoji činnost 
třeba v Indii a okolí, kde je ang-
ličtina dosud hlavním společným 
dorozumívacím jazykem mnoha 
národů tam žijících. Ale v Evropě 
a v distriktech, jako je náš, je po-
užití angličtiny pro práci s členy 
klubů obtížné – potřebujeme 
texty psané česky nebo sloven-
sky – těm anglickým leckdy plně 
porozumí jen ti, kdo angličtinu 
opravdu profesionálně ovládají. 
A ty texty je třeba přeložit a do-
tvořit podle našich potřeb. 

Druhá potíž spočívá v tom, že 
školení se musí někde konat, ško-
litelé s patřičným certifikátem 

musí odněkud na místo školení cestovat a věnují této práci nad rá-
mec obvyklých závazků mnoho osobního času. V USA, v Indii a jinde 
vybírá RLI za účast na školení přiměřené poplatky na krytí základ-
ních režijních nákladů a kompenzaci času a práce školitelů. V Ně-
mecku řešili ten problém založením Akademie Rotary, sponzorované 
z prostředků německy hovořících distriktů – jde o společný projekt, 
který oslovuje více než deset tisíc německy mluvících rotariánů. 

My jsme se rozhodli jít postupně samostatnější cestou. 
Přeložili jsme do češtiny a slovenštiny základní dokumenty týkající 

se Rotary klubů. Do distribuce dostává vše podstatné o Rotary -- pře-
klad textu z pera prezidenta RI v roce 1992-93, Cliffa Dochermanna, 
upravený našim potřebám a zvyklostem.

Na novém portále RI v části MyRotary jsou k dispozici moderni-
zované příručky pro jednotlivé činovníky a aktivity Rotary distriktů 
a klubů. Postupně vytváříme tým školitelů – základ budoucího týmu 
RLI, který se poprvé představí na letošním školicím semináři pro 
nastupující prezidenty klubů – PETS a na distriktním školicím shro-
máždění – DŠS v Piešťanech. 

Tým RLI chce nabídnout svoje služby klubům v jednotlivých ob-
lastech obou republik. Těšíme se na spolupráci a věříme, že společně 
dokážeme více, aby se se znovu rozzářila hvězda Rotary – Light Up 
Rotary!

����: Petr Jan Pajas, PDGo
Potřebujeme se učit

o Rotary?
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alawi je malá 
republika ve východní Africe, 
jedna z deseti nejchudších zemí 
světa, bývalá britská kolonie, nezá-
vislá od roku 1964 a od roku 1994 
oficiálně demokratická. V našich 
krajinách je lidem spíše neznámá, 
ovšem s výjimkou těch, kteří fandí 
akvarijním rybičkám (jezero 
Malawi, veliké téměř jako polo-
vina ČR, je proslulé díky největ-
šímu množství druhů ryb ze 
všech jezer na světě), nebo těch, 
kdo milují Madonnu, která 
v Malawi adoptovala dvě děti 
a založila charitativní organizaci 
Raising Malawi. Ti, kteří se zajímají 
o lidská práva, o Malawi možná 
slyšeli v souvislosti s kauzou 
svatby dvou homosexuálů, kteří 
byli odsouzeni ke 14 letům vězení 
a následně, pod tlakem meziná-
rodních organizací, osvobozeni. 

Malawi se potýká s problémy 
typickými pro země v subsahar-
ské Africe – HIV/AIDS, nedostup-
nost lékařské péče a pitné vody, 
podvýživa, vysoká úmrtnost dětí 
a rodiček, malárie, negramotnost, 
nezaměstnanost, rapidní úbytek 
lesních porostů a degradace 
půdy. Dalším výrazným problé-
mem, na který se nabaluje 
mnoho dalších, je velice nízká 
úroveň školství.

rací souvisejících s učebními 
osnovami. Odezva byla obrovská. 
Učitelé se při výuce mohli odka-
zovat na pomalované stěny, děti 
snadněji chápaly, co jim učitel 
vysvětluje, a dokázaly se déle sou-
středit. Kvalita výuky se výrazně 
zlepšila doslova přes noc. 

A tak vznikl projekt Veselé třídy, 
v současnosti největší projekt 
neziskové organizace boNGO. Od 
roku 2011 boNGO vymalovalo 
přes 800 tříd v téměř 200 školách 
v několika malawských regio-
nech. Projekt se stal populární 
mezi malawskými firmami, které 
si v rámci své politiky sociální 
odpovědnosti nechávají vymalo-
vat svou Veselou třídu. Cena jedné 
Veselé třídy je 6500 Kč, to ve 
výsledku znamená kvalitnější 
výuku pro zhruba 1500 dětí na 
nejméně 10 let. V roce 2013 si 
jednu Veselou třídu adoptoval 
také Rotary klub Praga Ekumena.

Základní školy jsou od roku 
1994 přístupné všem dětem 
zdarma. To se na první pohled 
zdá jako pozitivní, ale tak úplně 
tomu není. Jestliže v sedmdesá-
tých letech mělo Malawi 7 mili-
onů obyvatel, v současnosti je to 
již 16 milionů. Téměř 50 % Mala-
wijců je mladší 14 let, a tak není 
divu, že třídy na základní škole 
jsou přeplněné tak, že se do nich 
nevejdou ani lavice. Výuka v tako-
vých podmínkách je složitá, 
téměř nemožná. Například 
základní škola Mtsiriza na před-
městí hlavního města Lilongwe 
má v první třídě 225 žáků. Jejich 
učitelka Grace Shaba je jediná, 
kdo má učebnici, a z té předčítá 
pro celou třídu. Vysvětlit probíra-
nou látku bez jakýchkoli učeb-
ních pomůcek a udržet pozor-

nost dětí je úkol téměř nadlidský. 
Stejně jako opravit test v 225 seši-
tech, anebo probrat všechno, co 
je na denním rozvrhu. Vždyť jen 
zkontrolovat docházku zabere 
každé ráno téměř 40 minut!

S cílem zvrátit tuto neveselou 
situaci, poskytnout dětem stimu-
lující učební prostředí a umožnit 
učitelům lépe učit přišla česko-
-malawská nezisková organizace 
boNGO s konceptem „veselých 
tříd“ se stěnami plnými obrázků. 
V roce 2011 organizace boNGO 
ve spolupráci s malawským malí-
řem krajinek zkušebně vymalo-
vala první a druhou třídu ven-
kovské základní školy Nankumba 
– na stěnách se objevily obrázky 
číslic, písmen, tvarů, barev, jedno-
duchých vět, výjevů jednotlivých 
ročních období a dalších deko-

o Veselých 
třídách 

V africKém malawi

m
Pro žáky, kteří si přejí být ve třídě neviditelní, by malawská 

základka mohla být ideální školou, ale pro ty, kteří se chtějí 
něco naučit, a pro učitele je spíš noční můrou. 

T É M A

Více informací o projektu 
Veselé třídy a odkaz na tříminutový 

film naleznete na

www.bongoworldwide.org/cz

����: Tereza Mirovicová, ředitelka sdružení boNGO
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a začátku jsme vů-
bec nevěděli, jaký zájem a ja-
kou kvalitu prací můžeme oče-
kávat. Žádná podobná soutěž, 
mapující mladé české autory 
komiksu, do té doby neexisto-
vala,“ říká Hana Katrňáková, 
prezidentka RC Brno City.  
„Ale pokaždé se přihlásilo ko-
lem třiceti studentů, takže se 
ukazuje, že soutěž má jistý  
potenciál.“

Odborná porota soutěže vy-
brala začátkem roku práce 19 
studentů. Ty budou od 5. do 31. 
května k vidění v brněnské Ga-
lerii Vaňkovka. Spolu s výsta-
vou komiksů se chystá i ná-
vštěvnická soutěž, promítání 
filmů, besedy a další doprovod-
né akce.

V soutěži CZ.KOMIKS.13, 
kterou podruhé v historii 
uspořádal Rotary Club Brno 
City společně s Rotary Clubem 
Angouleme, Fakultou multime-
diálních komunikací UTB ve 
Zlíně a brněnskou Galerií Vaň-
kovka, zvítězila Štěpánka Jislo-
vá, studentka Fakulty umění 
a designu Západočeské univerzi-
ty Plzeň. Mohla se tak zúčastnit 
v pořadí již 41. festivalu komik-
su v Angouleme na jihozápadě 
Francie.

Byl pro vás pobyt na festivalu 
užitečný? rozdala jste všechny 
pohlednice se svými pracemi?

Rozdala jsem je příliš brzy, 
měla jsem si jich vzít víc! Mám 
z festivalu celou řadu užiteč-
ných kontaktů, protože ve 
stáncích jsou kromě umělců 
i samotní nakladatelé. Kontakty 
jsem získala také díky Rotary 
klubu. Měla jsem možnost  
popovídat si například s argen-
tinským kreslířem Lucasem  
Varelou, výtvarníkem a vysoko-
školským pedagogem Gérar-
dem Gorridgem i manažerkou 
Domu umělců Pili Mun�oz. 
Podědila jste po někom v rodině 
talent?

Co si pamatuju, nebyl v naší 
rodině nikdo, kdo by inklinoval 
k nějakému druhu umění. Tak 
nevím, kde se to ve mně vzalo.
Jaké máte plány s komiksem 
do budoucna? 

Určitě to chci namíchat a vě-
novat se jak komiksu, tak ilu-
straci a dělat i jiné projekty.  
Jeden typ práce podle mne člo-
věk nezvládne dělat dlouho. 
Moc by se mi líbilo dělat ilust-
race profesionálně a ve volném 
čase se soustředit na vlastní ko-
miksové příběhy.

Jak jste se o soutěži dozvěděla? 
Soutěž hodně propagovala 

naše škola, posílala nám infor-
mace i po studentském mailu. 
A pak to bylo zveřejněno na 
všech možných webových 
stránkách, které se týkají komik-
su, takže pokud se člověk je-
nom trochu zajímá o komiks 
v Česku, tak ho soutěž nemohla 
minout. 
Jak vlastně vznikal vítězný pří-
běh strom? 

Ten příběh vznikl z úplně 
kratičké poznámky, kterou jsem 
si kdysi zapsala do svého notýs-
ku. Byla o duchovi, který by 
mohl vzniknout tak, že dítě 
spadne ze stromu, když na něm 
něco sbírá. Z původního nápa-
du vznikl čtyřstránkový příběh 
o klukovi, který se schová na 

strom a potká tam to strašidlo 
a spřátelí se s ním. 
Jaký je váš dojem z festivalu?

Je tu neuvěřitelná spousta 
pavilonů, nejenom oficiálních 
nakladatelů, ale i nezávislých 
umělců, kteří publikují svá díla 
sami, jsou zde pavilony zaměře-
né jen na určitý žánr, výstavy, 
různé programy… Takový roz-
měr jsem opravdu nečekala. Je 
to velkolepý komiksový festi-
val, právem druhý největší na 
světě. 
Jaká tvorba vás nejvíc zajímala?

Práce nezávislých kreslířů, 
kteří si vydávají svoje věci sami. 
Mají většinou hodně osobitý 
a originální styl, některé práce 
jsou hodně experimentální 
a hodně široký je také rozsah 
stylu a témat, která zpracovávají. 

Za KomiKsem
do francie

n
Nápad zorganizovat soutěž pro talentované 

studenty středních a vysokých škol 
v kreslení komiksu a vyslat vítěze do 

Francie vznikl v roce 2010, zrealizovat se 
ho podařilo o rok později. 

T É M A

����: Věra Staňková, RC Brno City

�

�
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Zahraniční 
studenti a YeO 

v třebíči

����: Martina Saitlová, Rotex

Distriktní výbor výměny mládeže s rotexem 
uspořádaly již tradičně třetí setkání 

zahraničních studentů z českých klubů 
v tomto rotariánském roce v Třebíči ve 

dnech 24.–26. ledna 2014. 

amozřejmě nechyběl jazykový test, ve kterém 
někteří studenti potvrdili svoje velmi dobré 
znalosti češtiny, někteří však vůbec žádné zlep
šení nepředvedli. Dlouhodobě je nejlepším 
„češtinářem“ Luis Kalaf z Brazílie (RC Hradec 
Králové), těsně ho následuje Miranda Arm
strong (USA, taktéž RC Hradec Králové). Nej

větší pokrok byl patrný u Maliny Kelemen (USA, RC Třebíč), 
která poskočila na třetí místo. 

V sobotu byla na programu prohlídka třebíčských památek 
zapsaných v seznamu světového dědictví UNESCO. I přes mra
zivé počasí byli studenti pozornými posluchači a náruživými 
fotografy. Letos poprvé se totiž organizátoři rozhodli vyhlásit 
fotografickou soutěž. Studenti přispěli mnoha zajímavými 
a nápaditými fotografiemi, a tak rozhodování o stupni vítězů 
nebylo vůbec snadné. 

Aby soutěžení nebylo málo, sobotní den byl zakončen bad
mintonovým turnajem, který byl novou zkušeností zejména pro 
ty studenty, kteří si badminton zahráli poprvé v životě. Neděle 
byla sice ve znamení loučení, ale studenti odjížděli domů v oče
kávání na další setkání se studenty. 

V sobotu 25. ledna proběhla v Třebíči také porada vedoucích 
Služby mládeži z českých klubů. Na setkání byly prezentovány 
nejen dlouhodobé a krátkodobé výměny, ale funkcionáři si na
vzájem sdělili nové zkušenosti, naplánovali budoucí rok a ode
vzdali přihlášky zájemců o krátkodobé i dlouhodobé výměny.

S
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inbOund Weekend 
betliar

rOtaract 
banská bYstrica 
Opäť aktívnY

���� � ����: Viktória Jaklovská, Rotex

����: Ivan Belan, PDG

Letošný rotary meeting venovaný 
32 inboundom z deviatich krajín 
sveta sa uskutočnil v Betliari pri 
Rožňave.

V  atmosfére oslavy 109. výročia 
založenia Rotary International 
a 15. výročia založenia prvého 
Rotaract klubu v Banskej 
Bystrici sa dňa 26. 2. 2014 
uskutočnila zakladajúca 
schôdza obnoveného rtc 
banská bystrica pod gesciou 
Rotary klubu BB.

N a slávnostnom 4. benefičnom 
Rotary Radničnom koncerte or
ganizovanom obidvomi bansko

bystrickými Rotary klubmi privítala 
v rotariánskej rodine dištriktu 2240 čle
nov obnoveného RTC BB osobne DG 
Irena Brichta a DRR Lucia Maďarová 
(RTC Nitra). Veríme, že o obnovenom 
RTC BB budeme čoskoro počuť veľa 
dobrých správ a výsledkov hodnotných 
projektov.

N a Slovensku tento rok hosťujeme štu
dentov z Kolumbie, Argentíny, Brazílie, 
Venezuely, Taiwanu, USA, Kanady, Me

xika a Ekvádoru. O hodnotný program sa po
starala skupina rotexákov a Rotary klub Rož
ňava, ktorí svojou tvorivou činnosťou spestrili 
spoločne chvíle. Zaujímavou aktivitou, ktorá 
splnila zábavnonáučný charakter, bol kvíz, 
kde si zahraniční študenti mohli otestovať 
svoje poznatky o Slovensku a zároveň ukázali 
perfektnú teambuildingovú spoluprácu. Štu
denti sa ďalej zabávali na diskotéke, kde sa po
delili o svoje spevácke schopnosti v karaoke 
súťaži. Inboundi sa mali možnosť poprechád
zať po najväčšom štvorcovom námestí v stred
nej Európe a pozrieť si Rožňavu a okolie zo 
Strážnej veže v Rožňave zo 17. storočia. Stret

nutie s primátorom na radnici v Rožňave a ná
všteva kaštieľa Betliar s blízkým okolím patrili 
medzi najkrajšie zážitky. Po príjemnom pro
grame prišli na rad aj povinnosti, medzi ktoré 
patril aj strašiak všetkých inboundov – test zo 
slovenského jazyka, ktorý zvládli všetci a kde 
sa ukázali výsledky doterajšieho snaženia 
a poctivej práce. Neskôr sme my, rotexáci, 
mohli bližšie spoznať študentov pri rozhovo
roch v rámci malých kruhov, kde mali možno
sť vyjadriť svoje dojmy z doterajšieho pobytu 
na Slovensku a podeliť sa o svoje radosti, ale aj 
problémy, ktoré sa zodpovedne a individuálne 
riešili. Záver Rotary meetingu bol venovaný 
prednáške o cestovaní, ktorá bola pre študen
tov veľmi užitočná a plná praktických infor
mácií. Každý Inbound Rotary meeting začína 
radosťou a dobrou náladou a konči so slzami, 
ale zároveň s krásnymi spomienkami. Nebolo 
tomu inak ani teraz. Zahraniční študenti pre
dovšetkým ukázali svoju spolupatričnosť aj 
napriek tomu, že pochádzajú z rôznych krajín 
sveta, tvoria jednu veľkú rodinu.
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����: J. Podzimek
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Supplement

hree years have passed 
since the initial idea of 
Oliver Schmitt from RC 
Prague Bohemia. With my 
humble contributions, 
aided this past year by 

Maxim Sherman from RC Karlovy Vary, 
it was possible to engage in the grant 
effort our District 2240 – Prague Rotary 
Clubs (RC Prag Bohemia, RC Praha City 
and RC Praha – Staré Město) and one 
Slovak club (RC Nové Zámky). On the 
international side, the project was 
joined by all Vienna clubs (RC Vienna - 
Prinz Eugen, RC Vienna-Graben, RC 
Vienna-Schwechat, RC Vienna-Donau 
and RC Vienna-West), alongside RC St. 
Gallen Freudenberg. District 7570 DDF 
Virginia & Tennessee, USA invited 
other clubs to take part in the project. 
The call was heeded by RC Staunton, 
Augusta, RC Nelson Country, RC 
Waynesboro and RC Christianburg-
Blacksburg, our GSE friends. When it 
seemed we will not be able to scrape 
the remaining $10.000, District 440 

from Brazil’s Sao Paulo pitched in.  
We were also supported by Israel’s 
District 2490 —our Rotary friends 
from the venue of this therapy 
program. The Rotary Foundation paid 
the balance, and in June 2013 the 
programme entered its implemen-
tation phase. 

 Under the expert guidance of 
Professor Petr Arenberger (RC Praha-
Staré Město), head of the Dermatovene-
rology Clinic of the Vinohrady Royal 
Hospital, and Senior Consultant Spyros 
Glalpakiotis (RC Prague International), 

24 children with atopic eczema were 
selected for the project. They were 
escorted on their trip by nine parents, 
two teachers and a dermatologist. In 
conjunction with doctors from the 
DMZ Clinic in the LOT Hotel Com-
pound in Ein Bokek at the Dead Sea in 
Israel, their mission was to monitor the 
health state of the children and put in 
new data to an official medical study, 
which compared the costs outlined in 
an original medical study as compared 
with the balneological treatment 
provided at the Dead Sea. 

Unofficially we can confirm that 
after 32 days of treatment, XX 
showed a 50-percent improvement; 
XX children improved by 75 %, and 
in XX children the atopic eczema 
completely receded. Let me trust that 
the outstanding results of the first 
group will be confirmed by the others 
to follow and the study can pave the 
way to further children from our 
region to receive treatment at the 
Dead Sea. 

SmileS 
from 

DeaD Sea
The first group of Czech children has completed their therapy at the Dead Sea 

in Israel. Their stay was made possible thanks to a rotary project that sends 
children with the atopic eczema to the Dead Sea, funded by one of the last 
Matching Grants of the Rotary Foundation. Therapy for another two groups 

is the subject of further preparations.

T
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Literacy in all its forms, many of us take for granted, because we have had an education 

from a young age, and we learnt the 3 R’s (reading, writing, arithmetic). However there are 

many places in the world where education cannot be taken for granted nor is it available: 

girls get shot in Pakistan for going to school, in poor areas there is no money or official en-

deavour to provide education. We must also not forget that even in Europe and our own two 

countries of Czech Republic and Slovak Republic, not everyone has learnt to read or write, 

and they are usually embarassed to tell anyone!

Rotary Clubs throughout the world provide books for poorer countries, usually in english, 

and many Clubs in our District contribute to a local organisation in another country to make 

sure that children have access to education. For example in a mountainous area of Radjistan, 

India a small contribution can provide a whole village or many hamlets who have a basic 

school building, with sanitation, stationery, mats to sit on, kitchen cooker for their lunch 

[a little money allows 100 children to go to school for a year!]. Mothers desire passionately 

for their children to read and write, because this can be the difference which leads them out 

of a life of poverty. 

In the USA, there is a great movement called Little Free Library‘ started by a Rotarian, and 

is now active in 55 countries with more than 16,000 little libraries (usually outside someo-

ne’s house - a little box with books where you take a book and return a book! This encourages 

people to improve their literacy and enjoyment of the written word.

However, we must not forget financial literacy, so important in our sophisticated countries, 

where many are in debt. Rotary Clubs also support other NGOs to help others, young and old, 

to improve the management of their finances, however small. 

Lastly but by no means least, computer literacy, which the young seem to learn instincti-

vely from a very young age, but which as we get older seems to elude us! Rotary Clubs help 

senior organisations to assist those in advanced years to understand emails and the internet. 

We also help our own Rotarians to better navigate our District website: www.rotary2240.or 

also Rotary International: www.rotary.org, - all to make our lives easier and connect us to the 

rest of the world.

Active Rotary changes lives!

irena a. Brichta, DG

G l o S a r Y

Dear reaDerS,

F énix Content Marketing is a 
trade competition for the best 
company press (newspapers 

and maga zines), profiles, catalogs, 
mobile appli cations and online pre-
sen  tations, put forward by companies 
as well as state admini stration bodies 
and the not-for-profit sector. The 
winners are decided about by 27 
judges in five juries on the basis of a 
methodology formulated to give a 
balanced assessment of all para me-
ters of the registered entries. Fénix 
endeavours to set high criteria, bring 
people to gether, and build a platform 
for the develop ment of Czech 
content marketing. Our magazine 
won an honourable citation in the 
cate gory outside State Admini stra tion 
Magazines and NGO sector. The 
magazine Rotary Good News is pro-
duced according to a concept de-
veloped for all Rotary Clubs around 
the world and is intended for rea ders 
in the Czech Republic and Slovakia. 
The current issue and an archive of 
previous issues can be downloaded 
from www.rotary2240.org.

Awards in the field of content 
marketing have been distri buted in 
the Czech Republic for the first 
time—and important points were 
scored by the magazine, Rotary 
Good News, intended for members 
of Rotary District 2240 – Czech 
Republic and Slovakia. 

magazine 
wins award

R O T A R Y  G O O D  N E W S

E N G L I S H  S U P P L E M E N T
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T he indispensable 
language test proved that 
some students have a 

very good command of Czech, 
but some showed no progress 
at all. The all-time best “Czech 
linguist” was Luis Kalaf from 
Brazil ((RC Hradec Králové), 
closely followed by Miranda 
Armstrong (USA, also from RC 

Hradec Králové). The jumper of 
the year was Malina Keleman 
(USA, RC Třebíč), who advanced 
to third place. On Saturday we 
toured the Třebíč sites on the 
UNESCO World Heritage list. In 
spite of freezing weather, the 
students listened attentively 
and took many photos, promp-
ting the organizers to call a 

photo exhibition. As though 
there were not competitions 
galore, Saturday was crowned 
with a badminton tournament, 
which was new sensation to 
those who played the game for 
the first time. On Saturday 25 
January, the heads of Service to 
the Youth from Czech clubs 
held a conference in Třebíč. 

Long and short-term youth 
exchanges were discussed, and 
the activists swapped expe-
rience, planned for the next 
year, and presented applications 
for short and long-term 
exchange programs. 

����: Martina Saitlová (ROTEX)

�����: Foreign students

I n the beginning, we didn’t 
really know what turnout 
and what quality of entries 

we could expect,” says Hana 
Katrňáková, President of RC 
Brno City. “But every time we 
had entries for about 30 stu-
dents, which goes to show that 
the competition has a potential. 
We decided to hold it regularly 
with two-year periodicity and 
we plan to open it to Slovak 
talents in 2015.” Early this year,  
a jury of experts of the CZ.
KOMIKS.13 contest selected 
the work of 19 students. They 

will be displayed from 5 May to 
31 May in Brno’s Vaňkovka Art 
Gallery. The chairman of the 
CZ.KOMIKS.13 jury, Tomáš 
Prokůpek, selected 10 young 
artists. “We want to present 
various approaches and styles. 
In this way, rather different 
personages will meet in Vaňkov-
ka in May—Renáta Fučíková 
and Pavel Čech primarily 
asserted themselves as illustra-
tors of children’s books, Tomáš 
Chlud and Dan Černý are core 
contributors to the magazine 
Čtyřlístek, Lucie Lomová and 

Jiří Grus published comic strip 
albums for adults in the West, 
and Vladimír Tučapský is a 
pioneer of domestic experi-
mental comics. Bohumil Fencl 
carved a niche for himself with 
tasteful erotic comic strips, 
while Tomáš Kučerovský and 
Jiří Zimčík like to play with the 
comics form,” Tomáš Prokůpek 
adds. The exhibition will come 
complete with a visitors’ 
competition, film projections, 
discussions and other side 
events. “We’ll be happy to visit 
the Brno exhibits,” notes 

Murielle Perverie from the 
French Rotary Club, which 
provides a base for the winners 
in Angoulême. It will not be the 
first visit of our French guests 
to Moravia. Actually, discoveries 
wait on both sides—the Villa 
Tugendhat, the Napoleonic 
battlefield at Austerlitz (Slavkov), 
Moravian vineyards, and the 
French countryside and the 
genius loci of the nearby cities 
of Bordeaux and Cognac. 

����: Věra Staňková, RC Brno City

The District Youth Exchange Committee and Rotex organized 
a third meeting of foreign students from Czech Clubs in this 
Rotary Year in Třebíč on 24-26 January 2014. 

foreign students 
and Yeo visit Třebíč

The idea to invite talented high-school and university students 
to a comic strip contest and send winners to France originated 
in 2010 and saw fruition the next year. 

Brno comes alive 
with comics

R O T A R Y  G O O D  N E W S

E N G L I S H  S U P P L E M E N T
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These four pages contain 
English-language 
highlights of the content 
of the Czech and Slovak 
magazine 
roTarY GooD NeWS 
2 | 2014 

T r a N S l aT i o N 
Libor Trejdl 
e D i T o r i a l  B o a r D 
+420 776 540 656 
goodnews@rotary2240.org

T his year the German 
Section of ICC D-SK-CZ 
met in mid-March in Gera. 

The committee’s proceedings 
were very operative. Our Ger-
man friends highly appreci ated 
the last joint session of both 
sections in Piešťany, in the 
middle of September last year. 
The international RYLA Seminar 
in April will be attended by 
three young people from our 
District. For the first time we 
will work to have our students 
included in a long-term German 
residential scheme. New club 
partnerships were evaluated. 
The “triangular” partnership of 
RC Oschatz-Torgau with RC 
Znojmo and RC Třebíč was 
thought to be very promising.

Miles have been covered by 
the Road to Understanding 
project, supported by RC Opava. 
Nineteen granite Rotary slabs, 

11 of which come from the 
Czech Republic, six from 
Germany and two from Austria, 
form a substantial content of 
a symbolic trail in Budišov nad 
Budišovkou. This year, 21 June 
will see a jubilee, twentieth 
extension of this trail, with 
Rotary attending as the 20th 
plaque is to be installed. There 
might be many more in store…

Considerable attention was 
stirred by a report by the Czech 
Section’s chairman, František 
Ryneš, on the progress of the 
Dead Sea project. As we talked, 
the first group of 24 Czech 
children was receiving treat-
ment for psoriasis in Israel.  
Two weeks into their stay there, 
their progress surpassed all 
expectations. The German 
Section’s initial scepticism gave 
way to lively interest and 
increased attention. If the 

promising results are confirmed, 
the German clubs will heed the 
Section’s call and support the 
next stages of the project. 

The complete program was 
attended by District 1950 
Governor Bernd Koob. He was 
greatly impressed by the 
performance of the 
International Committee. He 
applied for membership and 
promised personal involvement 
in these activities for the rest of 
his Governor Year and indeed, 
well beyond it. 

The section of our “German 
Committee” will operate within 
the framework of a District 
Conference in Prague with the 
participation of Frits Zeeuw. 
A joint session of both sections 
in the autumn will be hosted by 
the German partners. 

����: František Ryneš

R O T A R Y  G O O D  N E W S

E N G L I S H  S U P P L E M E N T

I N T E R N AT I o N A L  C o o P E R AT I o N

fruitful cooperation 
with German clubs
The international Committee for Cooperation with Germany is one of the 
most active components of our District. This is evidenced not only by the 
sheer count of partnership agreements, but also by a plethora of joint 
projects. Solid relations are corroborated by the participation of Czech 
and German chairs in one another’s sections.

on Monday 24 February, 
our club welcomed in their 
midst District Governor 
Irena Brichta. She was 
accompanied by her 
assistant, Gabriel Vjeszt.

M s Irena Brichta 
awarded our 
honorary 

member, former Slovak 
President Rudolf Šuster, 
with a Tomáš Baťa Medal  
on the occasion of the 
awardee’s 80th birthday. 
Rudolf Šuster recalled in  
his acceptance speech his 
several encounters with 
Tomáš Baťa in Canada and 
Košice. 

R C  K o Š I C E

award 
to former 
President
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Dnes, kdy se členství v Rotary klubech rozšířilo 
do více než 200 zemí a geografických oblastí, je 
publikování našich časopisů ještě významnější po-
třebou než kdykoli dříve. Rada ředitelů RI rozhodla, 
že duben bude naším každoročním „měsícem ča-
sopisů“. Je to období, v němž si máme připomínat 
a ocenit roli, kterou publikace Rotary hrají v našich 
rotariánských životech – jakož i roli, kterou my 
sami můžeme sehrát ve prospěch našich publikací. 

Časopis The Rotarian, který je vydáván tady 
v ústředí RI v Evanstonu, ve státě Illinois v USA, 
má náklad kolem 500 000 výtisků. Na světě je pu-
blikováno dalších 31 časopisů ve více než 20 jazy-
cích. Celkem těch 32 časopisů oslovuje přes 1,2 
milionu lidí. Aby se to mohlo stát skutečností, ne-
stačí jen práce zaměstnanců redakcí – chce to 
i dobrou práci rotariánů. Pro mne je vždy nejpří-

jemnější částí čtení kterékoli publikace Rotary to, 
že je to příležitost zjistit, jak se vede ostatním klu-
bům. Kaž dé číslo, každý článek je pro mne zdro-
jem informací a inspirace. 

V epoše, kdy elektronické komunikace jsou asi 
všude, jsou tištěné časopisy pro naše organizace 
stále důležité; nicméně, musíme být připraveni 
i na použití nových formátů, chceme-li oslovovat 
svět. Právě proto vás v tomto měsíci dubnu vyzý-
vám, abyste se seznámili s novou digitální zkuše-
ností časopisu The Rotarian na stránce www.the-
rotarianmagazine.com. Přeposílejte e-mailem ty 
příběhy svým přátelům a příbuzným. Sdílejte je 
s nimi na Facebooku a Twitteru. Je to šance, jak 
šířit nápady rotariánů a informovat o jejich vý-
znamné práci, a jak tím inspirovat nastupující ge-
nerace k podobnému úsilí. 

Od počátku svých dnů se Rotary snažilo konat 
tolik dobra, kolik jen mohlo, a kdekoli to jen šlo. 
Existence místních klubů v rámci mezinárodní 
organizace činila projekty Rotary účinnými jak 
na místní úrovni, tak globálně. Ale protože Rotary 
hledí dopředu a teď, kdy Nadace Rotary může 
stavět na již vybudovaných základech, jsme si vě-
domi potřeby hledat nové, tvůrčí postupy, jimiž 
lze řešit problémy. 

Tady v Americe mnohé kluby poskytují školá-
kům výkladové slovníky, což je skvělý způsob, jak 
je vést k větší gramotnosti a jak podporovat se-
čtělost. Můžeme si ale položit otázku, zda jsou 
právě výkladové slovníky tím nejlepším užitím 
finančních prostředků v době a v místech, kde se 
žáci seznamují se světem již převážně prostřed-
nictvím internetu. Jaké jiné projekty tedy mohou 
sloužit k rozvoji gramotnosti způsobem, který 
bude mít větší a trvalejší dopady? Několik velice 
zajímavých projektů založených na partnerství 
mezi kluby a jinými organizacemi se objevilo 
v rámci nového pilotního grantového modelu Na-
dace. Jeden takový projekt se mně osobně velmi 
líbí – jde o spolupráci Rotary distriktů z Kalifor-
nie a Ugandy, které projekt realizují společně se 
dvěma nevládními organizacemi v Ugandě. Oba 
ty distrikty využily novou strukturu vysílání pro-

fesních studijních týmů a vyslaly rotariány a další 
profesionály do Nkondo v Ugandě, kde tým po-
máhal vybudovat systém dodávky čisté vody a za-
jistil proškolení zaměstnanců zdravotnického 
zařízení. Na místní správu to udělalo tak silný 
dojem, že se také zapojila. 

Profesní studijní tým inspiroval vznik partner-
ství s jednou nevládní organizací v Ugandě a také 
s další organizací, která pracuje s místními farmá-
ři, aby se naučili produkovat obilí s vyššími výno-
sy. Tým rotariánů z Keni a Ugandy se vydal na 
zkušenou do distriktu 5340 v Kalifornii, kde se 
učil, jak provozovat udržitelné zemědělství a jak 
užívat zavlažovací technologie, jakož i jak správ-
ně obchodovat s produkty. 

V tomto případě byla naše Nadace schopna 
poskytnout službu, která nejenom odpovídá po-
třebám vesnice, ale zároveň inspiruje místní sku-
piny způsobem, jak to umí jen Rotary.

Rotary se vždy podílelo na strategických part-
nerstvích s jinými organizacemi a vládami všude 
na světě. Kdyby nebylo našich globálních partne-
rů, zůstalo by vymýcení viru dětské obrny jenom 
pouhým snem. S naším novým grantovým mode-
lem budou však strategická partnerství využívají-
cí výhody globálního dosahu Rotary na místní 
úroveň stále více zdrojem našich úspěchů. 

S l av í m e  m ě S í c  č a S o p i S ů

Z a j í m av é  f o r m y  Z í S k ává n í  Z k u š e n o S t í

�������: Petr J. Pajas, PDG

Dong kurn lee,
�������� ������� 

���� ������ ������
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R E P O R TÁ Ž

����:  František Ryneš, PDG

EVANSTON
Přibližně v polovině února se konal v Chicagu 

seminář vydavatelů regionálních magazínů Rotary. 
Uznejte, že tam jsme nemohli v žádném 

případě chybět!

S E m i n Á ř  v y D ava T E l ů 
R E G i O n Á l n í C h  m a G a z í n ů  R O T a R y
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Chicagu byla 
v polovině 
února pořádná 
zima, minus 
17 stupňů, re
lativní vlhkost 
vzduchu 85 % 

a silný vítr. i když na turistiku 
zbývaly dva dny před seminá
řem, nebylo z toho zhola nic.

hlavní stan Rotary internatio
nal sídlí v osmnáctipatrové mo
derní budově v Evanstonu, před
městí Chicaga. Každé dva roky si 
tam vedení zve činovníky, kteří 
mají na starosti třicítku regionál
ních rotariánských magazínů. 
minidelegaci Rotary Good news 
tvořil předseda redakční rady 
Georg Podzimek a šéfredaktor 
František Ryneš, PDG. a byla to 
mise navýsost úspěšná.

Seminář byl opravdu užitečný. 
nejen kvůli navázání osobních 
vztahů mezi „úředníky“ z hlav
ního stanu a vydavateli a mezi 
vydavateli navzájem. Především 
jsme se dozvěděli hodně o ná
zorech odborníků z příslušných 
odborů Ri a o směru, kudy se 
má vydávání časopisů v bu
doucnu ubírat. Byla přítomna 
velká skupina lidí z vedení, z od
boru PR, z magazínu The Rota
rian přišlo dokonce 22 lidí! ze
jména odborník na magazíny 
John Rezek a past prezident Ri 
Bill Boyd byli velmi vstřícní. Bill 
skvěle moderoval celý seminář.

a co bylo nejzajímavější? 
změnil se celkový přístup ústře
dí k lokálním magazínům. Už 
nepadlo ani slovo o placení li
cenčních poplatků za použití 
loga Rotary. naopak byla velká 
ochota pomoci zejména těm 
malým z rozvojových zemí, kte
ří se potýkají s financemi. nedo
stanou přímo peníze, ale třeba 
program na sazbu, některé hoto
vé části magazínu, pomoc jim 
nabídli i v překladech. vážnost 

magazínů podtrhli i současný 
prezident John Burton a prezi
dentelect huang, kteří seminář 
navštívili. Oba vyjádřili velké 
uznání práci redakcí. John Bur
ton prozradil, že dostává maga
zíny na stůl a že je se zájmem 
alespoň prolistuje, když už ne
rozumí jazyku.

Jednotliví vydavatelé předsta
vili své magazíny a přednesli ná
vrhy do budoucna. všichni chtě
jí dál vydávat časopis v papírové 
formě a doplnit ho zpoplatně
nou elektronickou verzí. napros
tá většina má problém s vymá
háním abonentních poplatků, 
což my naštěstí nemáme. 

některé časopisy (Der Rotari
an) zařazují „nerotariánská“ té
mata, např. o ekologii, nábožen
ství apod., aby udělali časopis 
zajímavější. Francouzi musí zase 
uveřejnit 50 % „nerotariánského“ 
obsahu z důvodu daňové úlevy. 

významný posun je v otázce 
procesu certifikace. nová licen
ce bude vydávána na 5 let. za
zněl jasný příslib autonomie 
magazínů, kromě povinného 
obsahu nebudou z ústředí do 
koncepce zasahovat, budou re
spektovat kulturní odlišnosti 
regionů.

Padla nabídka na pomoc 
s překlady povinných příspěvků 
formou práce zaměstnanců Ri. 
Pro nás to nepřipadá v úvahu, 
česky tam sice mluví Jenny liak
mani (pracovala pro Prague 
Post), ale ne dost dobře.

Je potěšitelné, že RGn patří 
kvalitou formy a obsahu vysoko 
do první poloviny pelotonu. 
a kolegové to kvitují. Oslovil 
nás třeba švýcarský šéfredaktor 
s žádostí o poskytnutí grafické
ho manuálu RGn. Usnout na 
vavřínech by však bylo fatální 
chybou. Je nutno více využívat 
zkušeností druhých k další
mu posunu vpřed.

V
R E P O R T Á Ž
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V

U D Á L O S T

soutěži Fénix content 
marketing si odnesl pr-
venství v kategorii Oce-
nění mimo kategorii 
Časopisy státní správy, 
veřejného a neziskové-

ho sektoru.
„Jsme velmi potěšeni tím, že časo-

pis, který slouží především našim 
členům, se dočkal po téměř patnácti 
letech existence takového uznání  
odborné veřejnosti,“ komentoval 
úspěch publikace šéfredaktor Rotary 
Good News Ing. Bc. František Ryneš. 
„Utvrzuje nás to v přesvědčení, že 
naše práce má smysl. Přestože publi-
kaci připravujeme ve volném čase 
a v rámci pouze tříčlenné redakce, 
díky pomoci centrály Rotary a Rota-
ry klubů v celé České republice i na 
Slovensku ji dokážeme vydávat jako 
dvouměsíčník.“ 

Časopis Rotary Good News je při-
pravován podle konceptu vyvinutého 
pro všechny Rotary kluby po celém 
světě a je určen pro čtenáře v České 
republice a na Slovensku. Informuje 
nejen rotariány, ale i širokou českou 
a slovenskou veřejnost o aktivitách 
Rotary International realizovaných ve 
světě i o aktivitách jednotlivých čes-
kých a slovenských Rotary klubů. Na-
jdete v něm česky i slovensky psané 
příspěvky, vložený dvoulist pak přiná-
ší v angličtině zkrácený výběr toho 
nejzajímavějšího z daného čísla. Aktu-
ální číslo časopisu i archiv předcho-
zích čísel najdou čtenáři na webu 
www.rotary2240.org.

Fénix content marketing je obo-
rová soutěž, která hodnotí firemní 
publikace (noviny a časopisy), 
profily, katalogy, mobilní aplikace, 
webové prezentace – a to jak firem, 
tak státní správy a neziskového 
sektoru. O vítězích rozhoduje 27 
porotců v pěti porotách na základě 
metodiky, která byla sestavena tak, 
aby vyváženě ocenila všechny para-
metry přihlášených prací. Fénix se 
snaží nastavit laťku kvality, sdružit 
lidi a vytvářet platformu pro rozvoj 
content marketingu v České repub-
lice. Více informací najdete na webu 
www.fenixcontentmarketing.cz. 

ocenění PRo 
RotaRy Good news

����: Veronika Boráková

Poprvé se v České republice udělovaly ceny v oblasti obsahového 
marketingu (content marketingu) a hned napoprvé v nich bodoval 

časopis Rotary Good news určený členům Rotary Distriktu 2240, 
tedy České republiky a Slovenska. 

Zástupce 
Rotary Good 
News Svatopluk 
Jedlička přebírá 
cenu

názoR PoRoty ČtenáŘŮ

PoRotce 1 

Zaujme svým neotřelým a moderním 

zpracováním.

PoRotce 2 

Zajímavý projekt, ale jedná se především 

o překlady textů. Jejich úroveň lze těžko 

hodnotit, ač myslím, že je velice dobrá.

PoRotce 3 

Poutavá úprava titulní stránky.

názoR PoRoty šéfRedaktoRŮ

PoRotce 1 

Kreativní, moderní.

PoRotce 2 

Dobrá kvalita textů, příjemný design.

PoRotce 3 

Svěží, mladistvý vzhled publikace. 

Oceňuji nápaditý přístup.
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S P O L U P R Á C E

ento rok se německá 
sekce ICC D-SK-CZ 
v polovině března sešla 
v Geře. Předseda Frits 
Zeeuw totiž využil příle-
žitosti vernisáže putovní 

výstavy Zachráněné dědictví ve ves-
tibulu místního sídla Sparkasse.

Výstava pojednává o záchraně 
drobných architektonických pamá-
tek, jako jsou boží muka, kapličky 
nebo smírčí kameny na území 
Národního parku Šumava. Byla již 
instalována v Mnichově, Českém 
Krumlově, Bruselu, Bamberku, Plzni, 
Prachaticích a v dalších městech 
Evropy, zejména právě v Německu. 
Vernisáž byla významnou společen-
skou událostí ve městě, kromě sta-
rostky města Violy Hahnové promlu-
vila prezidentka zemského sněmu 
Birgit Diezelová, guvernér distriktu 
RI 1950 Bernd Koob i předseda 
německé sekce ICC Frits Zeeuw. 
Výstavu představili její autoři Ivan 
Slavík a Josef Jiřička.

Samotné jednání mezinárodního 
výboru bylo velmi pracovní. 
Němečtí přátelé vysoko hodnotili 
poslední společné zasedání obou 
sekcí v Piešťanech v polovině září 
minulého roku. Na mezinárodní 
seminář RYLA v dubnu pojedou tři 
mladí lidé z našeho distriktu. Poprvé 
se pokusíme umístit naše studenty 
na dlouhodobý pobyt v Německu. 
Hodnotila se nová partnerství 
klubů. Perspektivní je „trojúhelní-
kové“ partnerství RC Oschatz-Tor-

gau s RC Znojmo a RC Třebíč. 
Úspěšně pokračuje i projekt Cesta 
porozumění, podporovaný RC 
Opava. Již 19 žulových desek rotari-
ánů, z toho 11 z Česka, 6 z Německa 
a 2 z Rakouska, tvoří podstatnou 
část symbolické cesty v Budišově 
nad Budišovkou. Letos, 21. června, 
proběhne jubilejní dvacáté prodlou-
žení, opět za účasti Rotary, očekává 
se jubilejní dvacátá rotariánská 
deska. Možná se jich najde víc…

Velkou pozornost vzbudila zpráva 
předsedy české sekce Františka 
Ryneše o aktuálním průběhu pro-
jektu Mrtvé moře. V Izraeli se právě 
v době zasedání z lupénky léčila 
první skupina 24 dětí. Po 14 dnech 
pobytu je výsledek léčby nad očeká-
vání dobrý. Dřívější skepsi německé 
sekce nahradil živý zájem a zvýšená 
pozornost. Jestliže se nadějné 
výsledky potvrdí, německé kluby na 
výzvu sekce projekt v dalších eta-
pách podpoří.

Celého programu se zúčastnil 
současný guvernér distriktu 1950 
Bernd Koob. Činnost mezinárod-
ního výboru ho oslovila. Požádal 
o přijetí do tohoto mezinárodního 
výboru a přislíbil osobní angažova-
nost ve zbytku svého guvernér-
ského roku i v budoucnosti.

Sekce našeho „německého“ 
výboru bude zasedat v rámci dis-
triktní konference v Praze za účasti 
Fritse Zeeuwa. Společné zasedání 
obou sekcí bude na podzim hostit 
německá strana.

stále efektivní 
sPoluPRáce

����: František Ryneš

Již několik let patří mezinárodní výbor pro spolupráci s německem mezi nejaktivnější 
v našem distriktu. To se projevuje nejen počtem uzavřených partnerství, ale i velkým 
množstvím společných akcí. Výrazem pevných vztahů je účast předsedy české sekce 

na jednání německé sekce a naopak.

T
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Úsměvy 
od 

mrtvého 
moře

����: George J. Podzimek

V době, kdy jde toto číslo do tisku, se vrací z léčebného 
pobytu u Mrtvého moře první skupina dětí z České 

republiky. Jejich pobyt byl umožněn díky 
rotary projektu: děti s atopickým ekzémem k mrtvému moři, 

financovanému jedním z posledních Matching Grantů 
Nadace Rotary. Pobyt dalších dvou skupin se připravuje.

oto měla být především fotoreportáž, protože jak se říká, obrázek je 
lepší než tisíc slov. Dovolte mi ovšem alespoň krátké shrnutí: 

Od počátečního nápadu Olivera Schmitta z RC Prag Bohemia uply-
nuly tři roky. Za přispění mého, a poslední rok i Maxima Shermana 
z RC Karlovy Vary se podařilo do práce pro grant Nadace Rotary 
zapojit náš Distrikt 2240 -- pražské Rotary kluby (RC Prag Bohemia, 
RC Praha City a RC Praha – Staré Město) a jeden slovenský (RC Nové 
Zámky). Na mezinárodní straně se pak k projektu připojily všechny 
vídeňské kluby (RC Vienna – Prinz Eugen, RC Vienna – Graben, RC 
Vienna – Schwechat, RC Vienna – Donau a RC Vienna – West) a švý-
carský RC St. Gallen Freudenberg. Distrikt 7570 DDF Virginia & 
Tennes see USA vyzval ke spolupráci na tomto projektu další kluby. 
Výzvu vyslyšely RC Staunton, RC Staunton Augusta, RC Nelson County, 
RC Waynesboro Augusta, RC Waynesboro a RC Christiansburg-Blacks-
burg, se kterými nás poutá přátelství z GSE. Když už to nakonec vypa-
dalo, že posledních $10 000 neseženeme, díky přátelským kontaktům 
z výměn GSE se k nám přidal Distrikt 4430 z brazilského Sa�o Paula. 
Podpořil nás navíc i Distrikt 2490 Israel, tedy rotariánští přátelé přímo 
z místa léčebného pobytu. Díky této podpoře a dobře napsané při-
hlášce (opět díky přátelům z Virginie) schválila Nadace Rotary žádost, 
přidělila nám poslední potřebnou část peněz, a v červenci 2013 se 
tak mohl projekt přehoupnout do realizační fáze. 

T

R E P O R TÁ Ž
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ZÁZrAK 
u mrtvého moře

Jak asi už možná víte, mám tu 

čest být jedním z manažerů projektu 

„Rotary Mrtvé moře pro děti s ato-

pickým ekzémem“. To, že AE je ošk-

livá nemoc, asi nemusím nikomu 

říkat. To, že v rotariánském duchu 

pomáháme, je pro nás přeci běžné. 

To, že se nám podařilo dát během tří 

let dát dohromady finance ze všech 

koutů světa, možná není až tak běž-

né. To, že projekt patří k několika 

největším v distriktu je výjimečné, 

ale pořád žádný zázrak. Ten se zjevil 

až s první lékařskou zprávou, samo-

zřejmě že zatím jen průběžnou. Gra-

fy plné čísel (kvůli objektivitě 

oficiální studie má každé ze 24 dětí 

své číslo a klíč má pouze lékař) uka-

zují, že jsme poslali 5 dětí s velmi 

vážnou formou AE, 6 s vážnou for-

mou, 6 se střední závažností a 7 

s lehkou formou AE. Po 14 dnech 

pobytu se 8 dětí zlepšilo o 25%, 5 

dětí o 50% a neuvěřitelných 11 dětí 

se zlepšilo dokonce o 75%. A to 

v této skupině byly i 2 případy s váž-

nou formou AE. Já vím, že mě kole-

gové lékaři upozorňují na krátkou 

dobu a malý vzorek a že závěry 

mohu dělat až po dalších dvou tur-

nusech, ale pro mne je to malý zá-

zrak. Vždyť někteří se již mohou 

koupat v Mrtvém moři, jak svědčí 

jejich rozesmáté fotky na Face-

booku. Pomyslete na sůl v rozpras-

kané kůži a dojde vám to. A úsměv 

uzdravujícího se dítěte je taky vlast-

ně zázrak. Takže se těším na další 

spoustu zázraků od Mrtvého moře. 

George J. Podzimek
�������� �������� ���� RGN
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Vážení golfisté, milí rotariáni, 
 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na charitativní golfový turnaj 

RRoottaarryy  GGoollff  CCuupp    
KKaarrlloovvyy  VVaarryy  22001144 

Srdečně Vás zveme k účasti na tomto charitativním golfovém turnaji, který se uskuteční  
dne 24. 5. 2014 na golfovém hřišti Golf Resortu Karlovy Vary v Olšových Vratech. Pro Vás a Váš 
doprovod připravujeme pestré doprovodné aktivity, jako například golfovou akademii 
s profesionálním trenérem, prohlídku města a poturnajové přátelské setkání. Výtěžek z tohoto 
turnaje bude rozdělen na financování projektu „Mrtvé moře“ – léčebný pobyt dětí 
s neurodermitis a další charitativní potřeby. 
Těšíme se na Vás 

 
Za Rotary Club Karlovy Vary MUDr. Jiří Prokop, prezident 

inzerce

R E P O R T Á Ž

Pod odborným vedením prof. Petra Arenbergera (RC Praha – Staré 
Město), přednosty Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Krá-
lovských Vinohradech, a primáře Spyrose Gkalpakiotise (RC Prague 
International) bylo vybráno 24 dětí s mírným až velmi těžkým atopic-
kým ekzémem. Na cestu je doprovázelo 9 rodičů, 2 učitelky a lékařka-
-dermatoložka. Jejím úkolem bylo spolu s lékaři na Klinice DMZ v are-
álu hotelu LOT v Ein Bokek u Mrtvého moře v Izraeli sledovat stav 
dětí a doplňovat údaje do oficiální průvodní lékařské studie. Studie 
může kromě sledování zlepšení i porovnat náklady mezi klasickou 
léčbou pomocí farmak a klimatoterapií, tzn. lázeňského léčení u Mrt-
vého moře.

Skupina odletěla z ruzyňského letiště 25. února a vrátila se 29. 3. 
a o průběhu jejich pobytu se dozvíte nejvíc z fotografií. Vyslovit kate-
gorické závěry je v tuto chvíli předčasné, ovšem neoficiálně můžeme 
říci, že po 32 dnech pobytu se XX dětí zlepšilo o 50 %, XX dětí o 75 
% a u XX dětí atopický ekzém zcela ustoupil. To lze považovat za neu-
věřitelný úspěch. Tyto děti, stejně jako další dvě skupiny, které odletí 
na podzim 2014 a na jaře 2015, budou sledovány i nadále týmem prof. 
Arenbergera a jejich stav se objeví v již zmíněné studii. Pevně věřím, 
že vynikající výsledky první skupiny se potvrdí i u dalších, a že studie 
pomůže otevřít cestu k léčení u Mrtvého moře i dalším dětem 
z našeho regionu. Ale i kdyby se tak nestalo, tak úsměv na tváři vylé-
čených dětí za všechnu tu námahu opravdu stojí. 
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Za Rotary Club Karlovy Vary MUDr. Jiří Prokop, prezident 

rotary Golf Cup 
Karlovy vary 2014

Vážení golfisté, milí rotariáni,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na charitativní golfový turnaj

District 2249
ROTARY CLUB KARLOVY VARY

Srdečně Vás zveme k účasti na tomto charitativním golfovém turnaji, který se uskuteční 24. 5. 2014 na 

golfovém hřišti Golf Resortu Karlovy Vary v Olšových Vratech. Pro Vás a Váš doprovod připravujeme 

pestré doprovodné aktivity, jako například golfovou akademii s profesionálním trenérem, prohlídku města 

a poturnajové přátelské setkání. Výtěžek z tohoto turnaje bude rozdělen na financování projektu „Mrtvé 

moře“ – léčebný pobyt dětí s neurodermitis – a další charitativní potřeby.

Těšíme se na Vás,

za Rotary Club Karlovy Vary MUDr. Jiří Prokop, prezident

REGISTRACE 

Přihlaste se prosím 

do pátku 2. 5. 2014 

e-mailem na: 

pupp@pupp.cz

PARTNEŘI
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stretnutie 
v Bad KleinKirchheime

����:  Miloš Kmety, RC Bratislava Danube

V dňoch 18. až 25. januára 2014 sa uskutočnil 
za účasti viac ako 100 rotariánov z celého sveta už dvanácty 

európsky lyžiarsky týždeň isFr. 

ostiteľom bol rakúsky 
Rotary Klub Bad Klein
kirchheim pod vede
ním Erharda Veitera, 
pastpresidenta klubu, 
nadšeného lyžiara, za
páleného organizátora 

a starostu susednej obce Feld am See. 
Ubytovanie zabezpečili organizátori 
v hoteloch členov klubu, a to v celej 
škále cien, od 5hviezdičkového až po 
apartmány pre členov Rotaractu, ktorí 
sa zúčastnili ISFR týždňa po prvý krát. 
Zapojením sa všetkých členov klubu 
do organizácie, každodennou prítom
nosťou v hoteloch, na zjazdovkách 
a priateľskou ústretovosťou pripravili 
pre všetkých účastníkov veľmi príjem
ný a aktívny lyžiarsky týždeň. Napriek 
nezvykle teplému počasiu a spočiatku 
slabšej snehovej pokrývke sme si zaly

žovali spolu s miestnym rodákom 
a olympijským víťazom Franzom Klam
merom, navštívili sme prekvapivo in
venčný koncert miestnych jazzsoulo
vých hudobníkov a strávili príjemný 
večer v rodine miestneho rotariána. Na
koniec sme si zmerali sily v behu na ly
žiach alebo v obrovskom slalome. Na 
záverečnom galavečere sme dekorovali 
víťazov a spoločne odovzdali benefičný 
výťažok zástupcovi Nadácie Franza 
Klam mera pre podporu telesne postih
nutých športovcov.

V priebehu týždňa sa tiež stretol Eu
rópsky výbor ISFR na svojom riadnom 
zasadnutí a rozhodol o nasledujúcom 
stretnutí ISFR, ktoré bude v dňoch 7. až 
14. marca 2014 v Saas Fee vo Švajčiar
sku. Pre rok 2016 je zatiaľ predbežne 
akceptovaná ponuka rotariánov zo 
Chamonix vo Francúzsku.

H

I N t E R N a t I O N a L 
S K I I N g  F E L L O W S H I P 

O F  R a t a R I a N S

Časť slovenských 
účastníkov 
na zjazdovke 
v stredisku 
St. Oswald



H I S T O R I E

ROTARIÁN
JEMUŽ 

OSTRAVA 
VDĚČÍ TAKÉ 

ZA NOVOU 
RADNICI

,
����: Petr Andrle ����: archiv

Stavitel Jan Rubý se narodil 24. srpna 1893 v rodině břeclavského 
vlakvedoucího Jana Rubého (1869–1930). Když mu bylo dvanáct let, zemřela 

jeho matka. Tatínek si sám na výchovu devíti dětí netroufl, proto se znovu 
oženil. Aby se rodině trochu ulevilo, o mladého Jana se postarali vídeňští 

příbuzní jeho zesnulé matky. Umožnili mu, aby se ve Vídni vyučil zedníkem, 
a protože byl schopný a nadaný, poslali ho po několika letech praxe na studia 

do Brna. Zdejší „C. K. česká státní průmyslová škola v Brně“ měla od roku 
svého založení (1885) velice dobrý odborný zvuk. 

34
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ěhem brněn-
ských studií se 
Jan Rubý sezná-
mil s kolegou 
Františkem Kolá-
řem (22. 5. 1890 

Bouzov – 28. 3. 1969 Ostrava). 
Měli oba podobný osud – i Fran-
tišek se nejprve vyučil zední-
kem, na studia si vydělával jako 
přidavač, ale také jako polír na 
stavbách. Brzy oba kluci, značně 
již vycepovaní životem, zjistili, 
že mají podobné sny a před-
stavy, jak by se co dalo postavit. 

Když se po první světové 
válce potkali v Ostravě, nemohli 
jinak. Založili skutečnou firmu 
„pro práce architektonické 
a stavitelské v Moravské Ostra-
 vě“ s původním názvem Kolář 
& Rubý. Ostrava byla v těch 
letech na počátku úžasného sta-
vebního, společenského a kul-
turního rozvoje. A do toho přišli 
tihle dva kluci, jimž v mnoha 
případech stačilo oprášit svá 
četná studentská snění. 

 V letech 1920–1930 postavili 
desítky budov obecních, měš-
ťanských a středních škol po 
celé Moravě. Stavěli a projekto-
vali obytné domy, dělnické kolo-

nie, vily, hotely, kostely, 
obchodní domy, kina, průmys-
lové stavby i velké společenské 
objekty. Jejich dílem je i pří-
stavba ostravského hotelu 
Palace, Hornický dům z roku 
1924 (dnes palác Elektra), 
monumentální budova Revírní 
bratrské zdravotní a sociální 
pojišťovny v Ostravě (dnes 
hotel Mercure). Většinu velkých 
zakázek (například radnice, 
Revírní bratrská pokladna) zís-
kávali zásadně formou veřej-
ných soutěží. Když v roce 1923 
vypsalo město Ostrava soutěž 
na výstavbu nové radnice, obe-
slali ji i oba třicátníci. V únoru 
1924, i přes znamenitou konku-
renci pražských a brněnských 
architektů, získali první cenu 
a v dubnu 1925 se začalo stavět. 

Tehdy se dostává Jan Rubý 
do Beskyd, které mu učarovaly. 
Nejprve přijímá v roce 1925 
nabíd ku vedoucího ostrav-
ského odboru Pohorské jed-
noty Radhošť dr. Ing. Eduarda 
Šebely (1878–1952), jinak cent-
rálního ředitele Vítkovických 
kamenouhelných dolů, na 
výstavbu rozsáhlé hotelové 
útulny na jižním svahu vrcholu 

Tanečnice v celkovém nákladu 
4 miliony korun. Nabídku Jan 
Rubý rád přijal. Za rok, dne 19. 3. 
1926, byl hotel Tanečnice pře-
dán veřejnosti. Té slouží 
dodnes. Mezi členy Pohorské 
jednoty Radhošť patřil i před-
seda pobeskydské župy Klubu 
českých turistů vrchní ředitel 
Moravsko-slezských elektráren 
inženýr Vojtěch Houdek 
(1890–1974). Spřátelil se mimo 
jiné i s architektem Dušanem 
Jurkovičem (1868–1947), jenž 
mu zpracoval několik skic 
možné podoby jeho budoucí 
víkendové vily. Vojtěch Houdek 
se počátkem roku 1927 svěřil 
Janu Rubému s plánem na 
výstavbu rekreační vilky. Měl za 
tím účelem již vyhlédnut 
i pozemek na jižním svahu Lysé 
hory. Posléze zde v létě 1927 
vyrostla unikátní vilka, jako dře-
věná roubená stavba č. p. 773. 
Po ing. Houdkovi si nechal 
podobnou chatu přestavět 
JUDr. Bohumír Šavrda a v roce 
1930 nedaleko od nich vyrostla 
vila, kterou nechal postavit Ing. 
Ladislav Jerie, člen Klubu čes-
kých turistů. Všechny tyto 
stavby jsou dodnes ozdobou 

obce Ostravice. A současně 
majitelé těchto vil velice 
aktivně napomáhali rozvoji ces-
tovního ruchu v Beskydech. 

Všichni ti, jejichž jména se 
ocitla v tomto textu, měli něco 
společného. Poctivost, lásku 
k vlastní zemi, cit pro spravedl-
nost a solidaritu. Není divu, že 
mezi zakládajícími členy Rotary 
klubu Ostrava byli v roce 1929 
Ing. Vojtěch Houdek, ing. Ladi-
slav Jerie a stavitel Jan Rubý. 
Spolu s dalšími kolegy patřili 
k těm, kteří si uvědomili, že 
jsou jim vlastní zásady rotarián-
ského hnutí, k nimž patří pře-
devším záměr sloužit a pomá-
hat. Proto také v té době mezi 
prvními ostravskými rotariány 
nacházíme podnikatele, úřed-
níky, advokáty, umělce, obchod-
níky, lékaře, spisovatele a muže 
dalších profesí, u nichž rotari-
ánské zásady byly naprosto 
v souladu s jejich profesními 
i osobními životy. Osmého 
srpna 1948 odešel Jan Rubý 
z tohoto světa. Příliš mlád, byť 
onen kontingent úkolů, které 
všichni dostáváme v době pří-
chodu na svět, za celý svůj 
život dokonale přeplnil. 

Jeden z původních 
návrhů podoby 
ostravské radnice 
z roku 1923 od 
Jana Rubého

H I S T O R I E

B
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Rotariáni z České republiky i ze zahraničí se 14. března 
sešli na již tradičním, VIII. humanitárním reprezentačním plesu, 

který v Kongresovém sálu Hotelu Ambassador v Praze připravil 
RC Praha pod záštitou a za osobní účasti guvernérky Distriktu 2240 

Česká a Slovenská republika, paní Ireny Brichta.

úvodní slovo se postaral 
prezident RC Praha, pří-
tel Jan Hladký, na které-
ho navázal prezident 
Rotary klubu Norim-
berk–Neumarkt pan 
Peter Grewe, který pře-
dal Rotary klubu Praha 

na humanitární projekty šek na 500 euro.
Rotariány ze zahraničních partnerských 

klubů reprezentovali dále i přátelé z RC 
Lublaň s prezidentem klubu panem Jako-
bem Štunfem a naši (nejen sportovní) přáte-
lé z RC Freital s prezidentem klubu panem 
Norbertem Görlichem. Z domácích klubů 
se zúčastnili přátelé z RC Praha – Staré 
Město v čele s prezidentem panem Micha-
lem Halaškou, z RC Liberec prezident pan 
Vojta Pražma a rotariáni z RC Praha Interna-
tional a Praha-City. 

Na zahájení plesu, který moderoval 
Standa Berkovec, zazpíval dvě písně absol-
vent Pražské hudební konzervatoře Jana 
Dejla a střední školy zrakově postižených 
pan Radek Žalud, jehož kariéru pomohl 
nastartovat člen RC Praha pan Miloslav 
Ondra. O hudební stránku plesu se postaral 
na vysoké úrovni orchestr Ladislava Bareše. 
Již z úvodního dynamického předtančení 
malých mažoretek ze skupiny SympA bylo 
zřejmé, že ples nebude nudný ani fádní, 
a že o přestávkách mezi tancem budou mít 
hosté možnost tentokrát vidět něco dalšího. 
Jako červená hedvábná nitka pak celý ples 
provázela „Silk Show“ – návštěvníci plesu 
byli na parketu o přestávkách třikrát vystří-
dáni vystoupením půvabných studentek 
z pražské Taneční konzervatoře. Hosté byli 

příjemně překvapeni netradičním spoje-
ním tanečních kreací a přehlídky modelů 
z přírodního hedvábí od Marcely Fojtíkové 

(www.marfoj.cz), ale i širokou škálou druhů 
předváděného hedvábí. V krátkém komen-
táři se také dozvěděli zajímavé informace 
o hedvábí a podrobnosti o některých 
velmi speciálních druzích hedvábí z celého 
světa. Jak se na správný ples sluší a patří, 
bylo „Silk Show“ zakončeno přehlídkou 
dlouhých černých večerních šatů kombino-
vaných s malovaným hedvábím.

Více než 200 účastníků VIII. humanitární-
ho reprezentačního plesu RC Praha se 
v krásné a přátelské atmosféře výborně ba-
vilo až do 2. hodiny ranní. 

Výtěžek plesu je určen na konkrétní soci-
ální a charitativní projekty RC Praha:

1 Vladimír Šmilauer – spinální svalová 

atrofie (technické vybavení pro studium)

2 Nejúspěšnější student 2. roč. 

ze soc. slabé rodiny – Gymnázium Na Vítězné 

pláni (long change study)

3 3 děti po onkologické léčbě – nadace 

Sluneční paprsek (rehabilitační pobyt u moře)

4 Vlasta Gapková – studentka ze soc. slabé 

rodiny (short term exchange)

U příležitosti VIII. benefičního reprezen-
tačního plesu byla vydána brožura shrnující 
téměř devadesátiletou historii klubu Rotary 
Praha a přehled jeho nejvýznamnějších hu-
manitárních projektů z posledních let.

Poděkování patří všem, kdo se podíleli na 
organizaci a přípravě této mimořásně úspěš-
né akce.

O
����:  J. Hladký,  A. Fojtík

����:  P. Prokeš

HedVábNý 
ples
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4. RRK – benefícia 
v prospech mladých umelcov
Vo štvrtok 27. februára 2014 sa konalo tradičné benefičné podujatie 
Rotariánsky radničný koncert (RRK), ktorý už štvrtý krát organizovali 
banskobystrické Rotary kluby – RC Banská Bystrica a RC Banská Bystrica 
Classic – pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu. 

Více fotografií z uveřejněných 
akcí najdete v elektronické 

verzi časopisu na 

www.rotarygoodnews.cz

R RK podporili svojou prítomnosťou 
veľvyslanec Francúzskej republiky na 
Slovensku J. E. Didier Lopinot s man

želkou, guvernérka Dištriktu 2240 Rotary In
ternational Irena A.Brichta a ďaľší významní 
hostia. Hodnotný kultúrny program prezento
vali mladí umelci banskobystrickej Základnej 
umeleckej školy Jána Cikkera a Konzervatória 
Jána Levoslava Bellu. Benefíciu podporilo aj 
známe džezové trio Nothings but swing trio. 
Všetci umelci pôsobiaci v Banskej Bystrici 

svojím profesionálnym výkonom potvrdili 
fakt, že z Banskej Bystrice sa stáva liaheň ume
leckých talentov hodná podpory. Výnos z kon
certu venovali banskobystrickí rotariáni práve 
na podporu vzdelávania mladých umelcov 
študujúcich v Banskej Bystrici.

Igor Patráš, RC Banská Bystrica,

Juraj Slota, prezident RC BB Classic

����: Vladimír Veverka

V pondelok 24. 2. sme 
privítali v našom klube 
guvernérku distriktu Irenu 
Brichta s jej asistentom 
Gabrielom Vjesztom. 

I rena Brichta ocenila nášho 
čestného člena, bývalého 
prezidenta SR Rudolfa Šus

tera, medajlou Tomáša Baťu pri 
príležitosti jeho jubilea – 80 
rokov. Rudolf Šuster spomenul 
vo svojom príhovore niekoľko
násobné stretnutia s Tomášom 
Baťom v Kanade aj v Košiciach. 
Na slávnostnom zasadnutí 
klubu informoval náš prezident 
Peter Jesenský pani guvernérku 
s našimi aktivitami a projektami 
za ostatné roky. Pani guvernérka 
vysoko vyzdvihla činnosť a anga
žovanosť nášho klubu a poďako
vala členom za ich aktivitu 
a obetavú prácu. Po oficiálnej 
časti bola neformálna beseda 
a výmena skúseností aj malé 
občerstvenie, kde nechýbala 
chutná rotariánska torta.

����: Jana Tesser

R C  K O Š I C E

Cena pre 
exprezidenta

K L U B o V é

zprávy
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Koncom februára sme sa 
rotariáni z Rotary clubu 
Banská Bystrica Classic stretli 
na najvyššom vrchole Nízkych 
Tatier na Ďumbieri.

T akto sme nadviazali na 
tradíciu z letného stret
nutia na Kriváni. Do 

budúcna radi privítame aj ro
tariánov skialpinistov z iných 
klubov, veď stretávať sa nás 
vždy poteší.

P ěkné zázemí Karlova 
statku spolu s pohostin
ností jeho ženy Ivety za

jistily příjemné prostředí pro 
všechny účastníky místního 
i sousedních klubů z Českého 
Krumlova, Třebíče či Telče. Zabi
jačkové speciality chutnaly 
všem a většina z nás protento
krát odložila dietní doporučení 
a pochutnala si na ovaru, jeli
tech či jitrnicích. Součástí setká

ní byla i jízda na připravených 
čtyřkolkách, procházka v okolní 
přírodě zkultivované díky Kar
lově invenci a samozřejmě též 
návštěva nově postavené roz
hledny, která poskytla výhled do 
velké části krajiny, nazývané též 
Česká Kanada. Příjemnou atmo
sféru ze setkání si většina z nás 
odvážela domů se zabijačkovou 
výslužkou a jistě i díky ní na 
toto setkání hned tak nezapo

mene. Další podobnou akcí jin
dřichohradeckého klubu ve 
Valtínově pak bude podzimní 
výlov rybníka, na který jsou 
všichni srdečně zváni.

����: Petr Nekut, 

Prezident RC J. Hradec

Jednou z akcí jindřichohradec
kého klubu je dnes již tradiční 
zabijačka, pořádaná u jednoho 
z členů, Karla Plucara ve 
Valtínově. 

R C  B A N S K Á  BYS T R I C A 
C L A S S I C

Rotary 
skialpinisti 
na Ďumbieri

R C  J I N d ř I C h ů V  h R A d E C

Rotariánská 
zabijačka

18. 1. 2014 se konal 22. ples 
RC Znojmo v hotelu Prestige.

T éměř stovka přítom
ných hostů se skvěle ba
vila tancem a hudbou, 

překrásným profesionálním 
předtančením i dojemným 
předtančením, které obstarala 
taneční skupina Základní, ma
teřské a praktické školy Znoj
mo. Nechybělo dobré jídlo 
ani bohatá soutěž o ceny – po
važte, prodaly se všechny 
„losy“. Těšíme se, že výtěžek 
přes sto tisíc korun použijeme 
na řadu klubových projektů.

����: Vojtěch Jaroš

R C  Z N O J M O

Prestižní ples

�����: Peter Kunkela, 
Juraj Slota, Janko 
Babic, Dano Dobrota
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T ak ako po minulé roky 
putoval výťažok z plesu 
(tritisíc eur) na adresu Ja

šidielne, Stružielky a Autistické
ho centra. V reprezentačnom 
priestore hotela Holiday Inn 
v Žiline hostí privítal prezident 
oldřich Kovář s manželkou Na
tašou. Svojou prítomnosťou po
ctila benefičný ples aj guvernér
ka československého Districtu 
2240 Irena Brichta, rotariánski 

kolegovia z Martina a ostravy 
a dámy zo Soroptimist klubu. 
„Zámerom bolo usporiadať ak
ciu hodnú najvyššej spoločen
skej udalosti v Žiline a zároveň 
podporiť naše kľúčové projekty, 
čo sa nám myslím podarilo,“ 
skonštatoval oldřich Kovář. 
K celkovému benefitu prispeli 
aj účastníci tichej dražby obra
zov, ktoré vytvorili ľudia s po
stihnutím. Práve im pomôžu 

takto získané finančné pro
striedky, či už to bude medziná
rodný festival tvorivosti a fantá
zie Jašidielňa, tvorivé dielne pre 
hendikepované deti Stružielka 
alebo aktivity Regionálneho 
centra autistov v Žiline. 

����: Martin Barčík

����: ondrej Hájnik

Počas druhej februárovej 
soboty sa členovia Rotary 
clubu Žilina stretli so svojimi 
priateľmi na už 13. benefič
nom plese. 

R C  Ž I L I N A

Prišla aj 
guvernérka

V prekrásnej, akusticky vý
nimočnej sále zazneli 
árie zo známych oper

ných diel a šlágre z úspešných 
svetových, českých a sloven
ských muzikálov a šansónov. Po 
ukončení koncertu prezident 
Rotary klubu Nitra Anton Tóth 
odovzdal riaditeľke Spojenej 
školy internátnej v Nitre, pani 
Soni Šiškovej, symbolický šek 
z finančného výťažku. Bude po

užitý na financovanie projektu 
Náučného chodníka „Pozná
vajme prírodu“. Cieľom projek
tu je rozvíjať poznávacie, zmys
lové a komunikatívne procesy 
detí so zdravotným znevýhod
nením, taktiež rozvíjať ich pohy
bové a manuálne zručnosti a vy
tvoriť estetickú a oddychovú 
plochu v časti areálu školy. Rea
lizácia náučného chodníka pri
speje k celkovému rozvoju 

osobností detí so zdravotným 
znevýhodnením. Rotary klub 
Nitra je spolutvorcom a spolufi
nancovateľom projektu. Lívia 
Ághová, laureát ceny Dar roka 
za humanitnú činnosť, povzbu
dila organizátorov k pokračova
niu tradície benefičných kon
certov Rotary klubu Nitra. 

����: Ladislav Gáll

����: Robert Plevka, RC Nitra

V koncertnej sále Župného 
domu v Nitre zorganizoval 
31. 1. 2014 Rotary klub 
II. ročník benefičného 
koncertu sopranistky Lívie 
Ághovej a jej hostí. 

R C  N I T R A

Benefícia
v Župnom dome

další kolo bowlingových 
turnajů se uskutečnilo 
25. února v Třebíči za 
účasti RC Znojmo 
a RC Telč. 

P ravidelné klání spor
tovců těchto tří klu
bů dostalo tentokrát 

ještě výraznější punc mezi
klubové aktivity. Telč byla 
posílená o dva zástupce 
z RC ostrava International, 
což se na konečném pořadí 
ihned projevilo. Svého his
toricky prvního vítězství 
tedy dosáhl RC Telč, násle
dovaný dosud neporaženým 
RC Třebíč a bronzová me
daile zbyla na RC Znojmo. 
Poprvé se mezi sebou utkali 
junioři, děti rotariánů a vý
měnní studenti. Na pokra
čování nebudou tentokrát 
sportovci čekat dlouho. 
Soutěž se koncem března 
přesunuje do Znojma. Přidá 
se další klub z jihu Moravy?

����: Tibor Szabó

R C  T ř E B Í Č

Bowling 
upevňuje 
přátelství
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díky milému pozvání od 
Krajské hospodářské 
komory Pardubického 
kraje se mohlo 8. ledna 
2014 opět uskutečnit 
tradiční setkání 
pardubických členů 
Rotary klubu a Lions 
klubu.

 

S polečné setkání 
obou klubů při číši 
vína proběhlo před 

návštěvou koncertu Pardu
bické komorní filharmonie 
s dirigentem Janem Kuče
rou a zpěvačkou Dashou. 
Na programu koncertu 
byly populární filmové me
lodie. Pozvání přijal i hejt
man Pardubického kraje 
Martin Netolický. Výtěžek 
ze setkání bude využit při 
vybudování posilovacího 
outdoorového centra pro 
pardubické seniory, o jehož 
financování se stará právě 
Rotary club Pardubice.

R C  PA R d u B I C E

Tříkrálový 
večer

V pátek 24. Ledna 2014 se 
konal v hotelu Košíček (Skalní 
město) v Prachově tradiční již 
21. Benefiční ples RC Jičín.

P lesu se mimo jiné zúčast
nili i zástupci partnerské
ho RC RiesaElbland z Ně

mecka a guvernérka Distriktu 
2240 paní Irena A. Brichta. Výtě
žek z tradičně velmi bohaté ple
sové tomboly ve výši 40 000 Kč 
bude věnován občanskému sdru
žení Semiramis o.s. na podporu 
činnosti Nízkoprahového zaříze
ní pro děti a mládež v Nymburce. 
Toto zařízení má za cíl podchytit 
a dát náplň volnočasové činnosti 
mládeže na sídlišti v Nymburce.

����: Jan Bílek, sekretář RC Jičín

V lednu letošního roku  
se na náš klub obrátila 
s dotazem: „Ahoj Jiří 

a Vojta, Napadlo mě, jestli tam 
byl někde někdo z vás věděl, že 
potřebné dobrovolníka. Mám 
volný čas a chtěli dát zpět do 
komunity. Dejte mi vědět, po
kud byste měli nějaké nápady! 
Dekuji! Elizabeth.“ Je skvělé, že 
osmnáctiletá slečna z Kanady 

považuje za naprosto přirozené 
vrátit své nové komunitě, městu 
Znojmo, možnost zde nějaký 
čas žít. Ještě se máme hodně co 
učit. Dnes Elizabeth (na fotogra
fii vpravo vpředu) věnuje část 
svého volného času pomoci 
a dohledu nad mentálně posti
ženou mladou ženou, která díky 
péči oblastní Charity Znojmo 
získala možnost vlastního bydle

ní a výdělku v charitní chráně
né dílně Samuel. V rámci podpo
ry chráněného bydlení Charity 
Znojmo jsme spolu s Elizabeth 
předali do užívání vysavač, kte
rý bude sloužit v domácnosti 
mentálně postižené slečny sna
žící se o osamostatnění. 

����: Vojtěch Jaroš

Elizabeth, výměnná 
studentka bydlící v rámci 
RYE ve Znojmě, nám všem 
dala lekci. 

R C  J I Č Í N

21. Benefiční 
ples

R C  Z N O J M O

Lekce od 
studentky

N a plese 
vystoupil jako 
host RC Jičín 
též známý 
houslista Pavel 
Šporcl



41r o t a r y  g o o d  n e w s  � � � � � � – � � � � �  � � � �

Po návratu z humanitární 
mise v Africe (více v Rotary 
Good News 05/2013) jsme 
začali s kolegou Mudr. 
Rastim Maďarem přemýšlet 
o novém projektu. Napadla 
nás Mobilní klinika – off 
road vybavený např. EKG, 
tlakoměrem, glukometrem 
a CRP/hIV/malarickými 
testy. 

R C  O S T R AVA

Mobilní klinika 
pro africké 
Malawi

K L U B o V é  Z P R Á V Y

J eden lékař a asistent by ces
tovali pravidelně do tří ob
lastí, ve kterých je nedo

stupná zdravotní péče. V každé 
oblasti zůstanou vždy týden a bu
dou léčit pacienty. Tato mobilní 
klinika by měla mít i edukativní 
charakter. Připravili jsme letáky 
v angličtině a chichewa s obráz
ky, kde je jednoduchou formou 
vyobrazeno několik základních 
hygienických pravidel, důležitost 
moskytiér a přikrývek, i základní 
informace o pitném režimu či va
riabilitě potravin především 
u dětí. V jednotlivých vesnicích 
bude pár lidí schopných obsah 
letáků vysvětlit negramotným. Vě
říme, že grant získáme a podaří 
se nám zlepšit životní úroveň 
mnoha obyvatel Malawi. Celková 
hodnota projektu je 69 500 USD. 
Náš Rotary klub ostrava Interna
tional musí získat 43 000 USD 
(zbytek doplatí TRF), náš distrikt 
2240 nás podpořil částkou 10 tis. 
USD a momentálně nám schází 

jen asi 3000 USD, zbytek pro
středků se nám již podařilo získat. 
Partnerskými kluby jsou: RC Ka
towice, RC Bratislava, RC opava 
International, RC Tbilisi a RC of 
Bwaila (Malawi), ještě jednáme se 
dvěma zahraničními kluby, které 
zvažují spolupráci, ovšem oficiál
ně máme zatím vedeno těch pět 
klubů. Udržitelnost projektu je za
ručena předáním kliniky po třech 
letech provozu prověřené místní 
organizaci, která se smluvně zavá
že kliniku provozovat deset let. 
Kromě práce na tomto global 
grantu již náš klub sponzoruje  
25 studentů na SŠ v Malawi (vět
šinou jsou to talentovaní sirotci, 
či děti, které mají jen jednoho  
rodiče). Jedná se o projekt na  
4 roky a spolupracující organiza
ce je International Humanity, více 
informací na webových strán
kách našeho klubu. 

 
����: Mgr. Hana Fialová, RC ostrava 

International 
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 2.–9. 4.  RI  2. mezinárodní mírová konference  Izrael 

 12. 4.  RC Martin  Benefiční divadelní představení  Martin 

 17. 4.–27. 4.  D-2240 SM-YSE  EVROPATOUR – poznávací zájezd  zahr. Studentů po Evropě  Evropa 

 24. 4.  D-2240  Rotary Governor Golf Tour  Mnich 

 26. 4.  RC Poprad  Les Rotary International III - TANAP  Vysoké Tatry 

 30. 4.–1. 5.  D-2240  RYLA 2014 – seminář „Slasti a strasti technologií“  Kopřivnice 

 30. 4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/3 (vychází 10.6.)  Všeobecná aktivita 

 15. 5.  D-2240  Rotary Governor Golf Tour  Botanica 

 16.–18. 5.  D-2240  Distriktní konference 2014 – hotel Pyramida  Praha  

 24. 5.  RC Prague Inter.  Závody dračích lodí na Vltavě  Praha 

 24. 5.  RC Karlovy Vary  Charitativní golfový turnaj  Karlovy Vary 

 24. 5.  RC Zvolen  Výročí klubu – víkendové setkání  Zvolen 

 30.–31. 5.  D-2240 SM-YSE  Orientation meeting ve Slovenském ráji  Spišská N. Ves 

 31. 5.–7. 6.  RC Ostrava  IV. ročník plavby Rotary Sailing Week 2014  Split/Chorvatsko 

 1.–4. 6.  RI  Světový kongres RI 2014 Sydney Australie 

 30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/4 (vychází 10.8.)  Všeobecná aktivita 

Sledujte a aktualizujte kalendář klubových a distriktních aktivit na

www.rotary2240.org

R O T A R I á N S k é

U D á L O S T

kalendárium

PODěKOVÁNÍ jUbILANTOVI
����: František Ryneš  ����: Peter Thürl

V těchto dnech se významného životního jubilea 
dožívá předseda německé sekce mezinárodního 
výboru pro spolupráci, ICC D-CZ-Sk, PDG Frits 

Zeeuw. S gratulací a poděkováním přispěchal nestor sek-
ce Werner Strik. „Je obdivuhodné, jak skvěle může rodilý 
Holanďan žijící v Německu vést mezinárodní výbor pro 
spolupráci s Českou republikou a Slovenskou republi-
kou!“, řekl v krátké gratulační řeči Werner Strik. Zároveň 
oslavenci blahopřál ke zvolení předsedou sekce pro dal-
ší období. Jubilantovi zároveň předal knihu o historii, 
objasňující některé aspekty temného období vztahů Če-
chů a Němců za II. světové války.



Bez názvu-1   1 24.3.2014   12:09:28

Rotary 
Good News
2 | 2014 

© Praha, 10. dubna 2014
evid. číslo Mk ČR: 
E 15244 / ISSN 1214-7222
Náklad: 2500 ks
NEPRODEJNé – distribuce 
direct-mail

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

V Y D Á V Á
ROTARY INTERNATIONAL – DISTRIkT 2240
Česká republika a Slovenská republika
mezinárodní nezisková organizace
IČO: 86595130
Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava
Šéfredaktor: František Ryneš
Zástupce šéfredaktora: Svatopluk k. Jedlička
Editorka RWMP: Megan Ferringer

R E D A K Č N Í  R A D A
George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město
František Ryneš, PDG, RC Třebíč
Svatopluk k. Jedlička, RC Praha City
Alexander Turkovič, IPDG, RC Brno
Irena A. Brichta, DG, RC Prague International
Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica
Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň
Peter Férenc, DGE, RC Spišská Nová Ves

Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává 
Business Media CZ
Nádražní 32, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 284 73 531
Editorka: Lucie Spoustová
Grafika: Roman Černohous
Tisk: Triangl a.s., Praha

D I S T R I b U C E
Mailstep Praha

RGN@rotary2240.org
www.rotarygoodnews.cz

good news

CHÁPU, TEDY JSEM
GRAMOTNOST MÁ MNOHO PODOB

���. 12–17

2
 |

 2
0

1
4

 �
�

�
�

��
 �

�
�

R O TA R Y  I N T E R N A T I O N A L  •  Distrikt 2240 • Česká republika a slovenská republika • www. rotary2240.org

Rotary Good News

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

R O TA R A C T
Brno
Ostrava City
Ostrava International
Poděbrady
Praha
Plzeň
Říčany

K L U bY K L U b Y
Banská Bystrica 
Banská Bystrica Classic  
Bardejov (v zakl.)
Bratislava 
Bratislava Danube 
Bratislava International 
Dunajská Streda (v zakl.)
Humenné 
košice 
košice – Country 
košice Classic 
Levice 
Liptovský Mikuláš 
Lučenec (v zakl.)
Malacky Golf (v zakl.)
Martin 
Nitra 
Nitra Harmony 
Nové Zámky 
Piešťany 
Poprad 

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

R O TA R A C T
Bratislava – Danube
košice
Nitra

I N T E R A C T  Č E S K O  A  S LO V E N S K O
Praha
Rožňava

R O T E X
Společně pro ČR a SR

R O T A R Y  Č R

A R C H I V

R O T A R Y  S R

Všechna čísla našeho časopisu od prvního vydání (1999) si můžete přečíst na

www.rotarygoodnews.cz

inzerce






