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Angažovanie 
absolventov 
posilní Rotary
Tisíce ľudí sa každý rok stávajú súčasťou 
rotariánskej rodiny vďaka účasti na rotariánskych 
programoch, akými sú napríklad Rotary Peace 
Fellowships, Rotary Youth Leadership Awards 
(RYLA) a New Generation Service Exchange. 
Na základe svojich pozitívnych skúseností s týmito 
programami absolventi často prejavia záujem 
vstúpiť do Rotary alebo Rotaract klubu.

1 Predstavte ich úspešné 
príbehy v klubovej či 
dištriktovej komunikácii 
a dajte najavo, že si ceníte ich 
odhodlanie slúžiť.

2 Pozvite ich, aby sa 
zúčastnili na vašich klubových 
či dištriktových projektoch 
a spoločenských podujatiach.

3 Spolupracujte 
s poverencom dištriktu 
zodpovedným za agendu 
absolventov, oslovte aj 
bývalých absolventov 
a nadviažte s nimi vzťahy.

Prečítajte si, ako Dištrikt 7780 
(Maine a New Hampshire, 
USA) spolupracoval 
s účastníkmi programov 
na založení Rotary Club of 
New Voices District 7780 - 
dynamického klubu mladých 
profesionálov, ktorí sú 
absolventmi dištriktového 
RYLA programu.

Tým, že dáme absolventom 
pocítiť, že si ich vážime 
a ukážeme im ako ich 
angažovanosť prospieva 
celému Rotary, posilňujeme tak 
našu organizáciu a zvyšujeme 
schopnosť Rotary konať dobro 
vo svete.

Ak chcete pomôcť absolventom 
rotariánskych programov pokračovať 
v ich rotariánskej ceste, využite tieto 
tri spôsoby, ako ich angažovať:

V nedávno realizovanom 
prieskume medzi členmi klubov 
Membership Feedback Survey 
Rotary zistilo, že:

52 % kandidátov na členstvo v našom online 
registračnom systéme pre potenciálnych 
členov sú súčasní alebo bývalí účastníci 
rotariánskeho programu, alebo príjemcovia 
štipendií. 

41 % účastníkov rotariánskych programov 
má záujem získať viac informácií 
o členstve v Rotary.



základom filozofie Rotary sú 4 otázky:

Je to PRAVDA?
Je to ČESTNÉ voči všetkým, ktorých sa to týka?
Podporí to PRIATEĽSTVO a VZÁJOMNÚ DÔVERU?
Prinesie to PROSPECH všetkým zúčastneným?

Napriek tomu, že ich všetci rotariáni poznáme a radi sa na ne odvolávame, stáva sa, že 
sa ich snažíme vysvetľovať tak, ako sa nám to v danom momente javí osobne najvýhod-
nejšie a nie najvhodnejšie z pohľadu všeobecného porozumenia. Stáva sa, že za pravdu 
vydávame tvrdenie, ktorému nie je možné porozumieť. Rotariánske priateľstvo občas 
zamieňame za účelovosť, ktorá nemôže dospieť ku všeobecnému prospechu a všeobec-
nému porozumeniu. Nachádzame sa v období ťažkej epidemiologickej krízy, poznače-
nej mnohokrát už aj ťažkou depresiou. Ale mnohí z nás rotariánov vidíme svetlo na 
konci tunela a premýšľame, ako nás aj táto kríza môže urobiť lepšími, ako znovu 
dôkladné porozumenie základných 4 otázok a ich uplatňovanie v našom konaní nás 
môže posúvať dopredu pri realizovaní hlavného kréda Rotary – Servis above self.

Parafrázujúc slová známeho zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla Emanuela Dobšinského 
(1828 –1885) z rozprávky „Plavčík a Vratko čo osúšajú slzy sveta“ je naším dobrovoľne prija-
tým poslaním nachádzať a prinášať riešenia, ktoré umožnia osúšať slzy potrebným.

K tomu, aby sa nám darilo plniť naše predsavzatia, realizovať krásne projekty a pri 
tom nachádzať nových priateľov, nám prajem v tomto zdravotne neprajúcom období 
veľa síl a odhodlania vstúpiť do otvorených dverí príležitostí.

GABRIEL VJESZT

Guvernér RI dištriktu 2240

R O T A R Y  I N T E R N A T I O N A L  (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, 

národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém 

RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. 

V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní 

styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty 

(službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“.

 

Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary. 

Vážené rotariánky 
a rotariáni,
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Dopisy prezidenta RI

Milí členové Rotary 
a Rataract klubů, 
milí přátelé

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

HOLGER KNAACK

Prezident Rotary International

LEDEN Do budoucnosti nevidíme, ale můžeme si určit, kam 
směřovat. Domnívám se, že je důležité, aby se každý Rotary 
klub alespoň jednou za rok sešel k posouzení strategie svého 
působení v budoucnu. Dovolím si zde s vámi sdílet vizi Past 
RI ředitele Grega Yanka, který má hodně zkušeností ze spo-
lupráce s kluby na přípravě jejich strategických plánů. Jeden 
slavný aforismus říká: „Kdo se nedokáže připravit, připravuje 
se na své selhání.“ Strategické plánování je pro Rotary kluby 
dobré. Pomáhal jsem mnoha klubům při hledání další cesty, 
kdy jsme společně připravovali jakousi skicu, plán na několik 
let odpovídající na základní otázku: „Jaká je vize našeho klu-
bu?“. Nejlepší plány z těch, které jsem viděl, byly ty, které 
směřovaly k jasnému cíli. Dobrý strategický plán bere v úva-
hu nejen vše, čím klub disponuje, ale také zřejmá omezení – jen 
tak může být dobrým vodítkem pro členy klubu. 

Práci na víceletém strategickém plánu je nejlépe začít tím, 
že si v klubu položíte a zkusíte odpovědět na otázku „Co by-
chom chtěli v příštích dvou nebo třech letech začít dělat 
a jakou tomu dáme prioritu?“ V dalším kroku byste měli zú-
žit okruh nápadů na soubor tak tří až pěti klíčových priorit. 
Pak může klub pro každou činnost stanovit specifické cíle, 
určit, kdo se jich bude účastnit, jaké mají být dílčí cíle, podle 
nichž bude sledován pokrok na cestě ke konečnému cíli, a také 
jistě stanoví časový rámec pro dokončení akce. Snažte se, 
aby byl ten plán co nejkratší a jednoduchý.
Pak se teprve pusťte do práce na uskutečnění dohodnutého 
plánu. Alespoň jednou ročně se vyplatí zkontrolovat, jak se 
daří stanovené cíle plnit a zda není třeba plán upravit. Rota-
ry nabízí solidní vzor, který mohou kluby při práci na svých 
plánech použít – najdete ho na stránce my.rotary.org/docu-
ment/strategic-planning-guide.

Každý klub se něčím vyznačuje a má své vlastní jedinečné 
cíle. V průběhu plánování se může také ukázat, že některé 
z aktivit už nejsou nadále vhodné nebo zajímavé. 

Jakmile má klub svůj strategický plán, je čas pustit se do 
práce a provést potřebné změny. Když tak učiníme, a tím za-
pojíme členy do života dynamického a aktivního klubu, kde 
nejde jen o to, užít si veselí, ale také o službu prostřednictvím 
realistických projektů s dlouhotrvajícími dopady, přispíváme 
tím k posílení klubu. A jakmile si uvědomíme, co náš vlastní 
klub činí jedinečným a budeme-li postupovat v souladu s po-
znanými klíčovými hodnotami, pak teprve dosáhneme toho, 
že Rotary otevírá příležitosti k zlepšování životů všech.

ÚNOR Rotary slaví 23. února výročí svého vzniku a únor je 
také měsícem, v němž se soustředíme na otázky zachování 
míru. Častá je otázka: „Jak se můžeme angažovat pro mír?“ 
V Rotary nám k tomu slouží mnoho cest a nástrojů. Naše 
programy určené mládeži nás vedou směrem projektu Za 
pozitivní mír, podobně jako činnost Akční skupiny Rotary 
pro mír – Rotary Action Group for Peace a našich mezinárod-
ních výborů. Další cestu nabízí Inkubátor mírových projektů 
Rotary – Rotarian Peace Projects Incubator (RPPI), což je in-
spirující spolupráce mezi rotariány, rotaraktory a účastníky 
či absolventy programu Rotary Peace Fellows. V čele s rota-
riány ve Švýcarsku a Liechtensteinu připravil inkubátor RPPI 
48 globálních projektů, ke kterým se může kterýkoli klub 
připojit buď přímo, nebo s využitím globálního grantu Nada-
ce Rotary. Absolventi Mírového centra Rotary při Univerzitě 
Chulalongkorn v thajském Bangkoku, Nino Lotishvili 
a Matthew Johnsen hodnotí svoji práci takto:

Nino Lotishvili: Velmi mě zaujal projekt Mírových velvyslan-
kyň pro Jižní Kavkaz. S pomocí těchto 40 žen uspořádáme 
semináře, na nichž budou účastnice sdílet své zkušenosti s tím, 
jak směřovaly k usmíření – ta zkušenost může oslovit až 400 
obyvatel komunit, v nichž žijí. Ženy, často podceňované, nás 
inspirují tím, jak v sobě dokáží mobilizovat vnitřní sílu a stát 
se propagátorkami míru na té nejzákladnější úrovni. To je 
cesta, která nás přivede k udržitelnému míru ve společnosti, 
tolik potřebnému nejen v našem regionu, ale na celém světě.
Matthew Johnsen: S nadšením jsem se přidal k projektu RPPI 
a tím posílil své vazby na mírovou komunitu Rotary. Můj tým 
sestavil pět projektů (tři pro Bangladéš, jeden v Iráku a jeden 
pro Polsko), které prostřednictvím umění a vzdělávání otevíra-
jí dialog probíhající nehledě na náboženské rozdíly, čímž brání 
radikalizaci mladých. S nadšením budu i nadále s mírovou 
iniciativou Rotary spolupracovat na uskutečňování našich vizí. 

Tak to je jen další důkaz toho, že v Rotary dáváme přednost 
činům před slovy! Doporučuji vám podívat se na stránku 
rppi.ch a seznámit se tam s řadou projektů, které můžete 
podpořit. 
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JANUÁR Keďže som vyrastal uprostred sviežich zelených lesov 
hornatej krajiny Srí Lanky, vždy si spomeniem na slová veľké-
ho básnika Rabindranatha Tagoreho: „Stromy sú nekonečnou 
snahou Zeme debatovať s načúvajúcim nebom“. Smutné, že 
my, ľudia, tak často trváme na prerušovaní tejto konverzácie. 

Pred niekoľkými rokmi plánovala istá vládou vlastnená 
elektrárenská spoločnosť výstavbu druhej uhoľnej elektrár-
ne na východe Srí Lanky. Na svoju prevádzku by potrebova-
la odčerpať 93 miliónov litrov vody za hodinu zo zátoky, kde 
sídlia krehké ekosystémy a hlboké more je jedným z najväč-
ších neresísk vorvaňov na svete. Po spracovaní by sa týchto 
93 miliónov litrov za hodinu kontaminovaných toxickými 
chemikáliami vypustilo do oceánu, čím by došlo k drama-
tickému ohrozeniu morského života. 

Na základe poučení zo škôd spôsobených prvou elektrár-
ňou sa sformovala koalícia, zložená z mnohých verejných 
obhajcov vrátane rotariánov. Okrem realizácie právnych 
krokov viedli kampaň, prostredníctvom ktorej upozornili 
médiá, verejnosť a miestnu komunitu na potenciálne nebez-

pečenstvá. Po následnom proteste verejnosti vláda nakoniec 
upustila od výstavby tejto uhoľnej elektrárne.

Keď sa niektorí z nás rozhodli začleniť do rotariánskej 
agendy životné prostredie ako najnovšiu prioritu, urobili sme 
tak kvôli naliehavosti problému. V rokoch 1990–91 prezident 
RI Paulo V.C. Costa vytýčil environmentálnu víziu a my dnes 
túto prácu posunieme na vyššiu úroveň.

Tejto výzve budeme čeliť strategicky, rovnako ako pri os-
tatných oblastiach zamerania. Napokon, všetkých šesť os-
tatných oblastí záujmu v podstate závisí od tejto priority. 
Veď na čo je dobré bojovať proti chorobám, ak nám naše 
znečistené životné prostredie bude spôsobovať opäť ďalšie 
zdravotné problémy?

Kľúčovú úlohu v tomto úsilí bude zohrávať Nadácia Rota-
ry. Za ostatných päť rokov bolo na globálne granty týkajúce 
sa životného prostredia vyčlenených viac ako 18 miliónov 
dolárov. Nadviazaním na túto prácu zameranú na ochranu 
životného prostredia zabezpečíme ďalší rotariánsky dar pre 
budúce generácie. A vy sa na ňom dnes môžete podieľať.

Dar v podobe zdravšieho 
životného prostredia

Zadosťučinenie zo stúpania na pomyselnom rebríku

Príhovor predsedu správnej rady 
Nadácie Rotary
Preklad: IVAN BELAN, PDG

FEBRUÁR Venovanie daru je viac ako iba prostý skutok. Je to 
spôsob života a maják pri hľadaní nádeje v ťažkých časoch. 
Dnes sa svet zmieta v strachu a obavách, no v kontexte ľud-
ských dejín táto situácia vôbec nie je nezvyčajná. 

Takúto múdrosť sformuloval v 12. storočí známy filozof 
Maimonides. Vo svojom diele zachytáva svoje myšlienky 
o samotnej podstate darovania. Osem stupňov pomoci nú-
dznym je majstrovské dielo, ktoré nás učí, čo poskytnutie 
daru v skutočnosti znamená a čo nás k darovaniu motivuje.

Najnižší stupeň rebríčka úrovní darovania predstavuje daro-
vanie z ľútosti alebo s nevôľou. O úroveň vyšší stupeň zastáva 
darovanie, ktoré svojim rozsahom má ešte nevyčerpané limity 
– človek by zvládal darovať aj viac, ale daruje od srdca a rád. 
Vystúpime na piaty stupeň, ktorý charakterizuje poskytnutie 
daru prv, než darcu niekto oň požiada. O stupeň vyššie sa na-
chádza darovanie, pri ktorom obdarovaný nepozná identitu 
darcu. Ôsmym a najvyšším stupňom obdarovania je predvída-
nie ťažkostí a útrap a poskytnutím daru sa trápeniu predíde.

Vykonávaním očkovania detí proti detskej obrne predví-
dame potenciálne ochorenie. Predchádzaniu trápení sa ve-
nujeme aj v rámci ďalších aktivít, napríklad v rámci projek-

tov Rotary zameraných na zníženie výskytu malárie, alebo 
rakoviny krčka maternice.

Keď niekoho naučíme remeslu, alebo istej zručnosti, získa 
tým profesiu, ktorá mu umožní zarobiť si na živobytie. Tým 
vlastne uplatňujeme ôsmy, najvyšší stupeň darovania. Od 
mikrofinancovania po vzdelávanie – Nadácia Rotary nám 
umožňuje dávať dar sebadôvery.

Čaká nás všetka táto dobrá práca, rovnako ako aj pomoc 
novorodencom, čistenie vodných zdrojov, zotavenie sa z pan-
démie COVID-19 a nespočetne mnoho ďalších aktivít.

S hrdosťou môžem konštatovať, že mnoho členov Rotary 
vystúpilo až na vrchol Maimonidesovho rebríčka. Mnohí z nich 
tak robia anonymne. Nech sú títo ľudia ktokoľvek a nech ich 
k poskytnutiu darov Nadácii Rotary vedú akékoľvek dôvody, 
patrí im moja hlboká vďaka.

K.R. RAVINDRAN

Predseda správnej rady Nadácie Rotary



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

Kanada
Rotary klub Windsor (založený roku 

1918) v kanadském státě Ontario se 

věnuje recyklaci plastových nákup-

ních sáčků tím, že z nich dělají šikov-

né matrace pro přespávání bezdo-

movců v jejich obci. Klubový výbor 

pro přípravu mladých činovníků Ro-

tary, jehož členy jsou osoby mladší 

40 let, zahájil projekt Matrace naděje 

v listopadu 2018. Sdělila nám to Julia 

Lee, členka klubu a organizátorka 

projektu. Členové stříhají nákupní 

sáčky na proužky, které pak sešívají 

na pokrývky pro matraci o rozměru 

cca 95 x 185 cm, nebo pro dvoulůžko-

vou matraci. Od roku 2019 se to děla-

lo osobně a pokus o jakousi pásovou 

výrobu pak zhatil koronavirus. Proto 

bylo tísňovému přístřeší Armády spá-

sy ve Windsoru ke konci července 

předáno jen 15 matrací. Julia Lee říká: 

„Jsou však vodovzdorné, snadno se 

přenášejí, a rozhodně jde o povlak 

matrace, který je hygieničtější než 

plátěný, snadno se omývá a je i laci-

nější.“ Nepočítá-li se čas věnovaný 

samotnému stříhání a sešívání, byly 

náklady relativně nízké: investovalo 

se cca 165 dolarů na nůžky a další 

materiál. 

Kolumbia
Pandémia COVID-19 v Kolumbii vý-

razne zhoršila zásobovanie potravi-

nami, najmä v dôsledku uzavretia 

veľkej časti neformálnej ekonomiky 

krajiny. „Karanténa zasiahla najzrani-

teľnejšie rodiny v Bogote, najmä tie, 

ktoré sú odkázané na denný príjem,“ 

hovorí Jaime Márquez z Rotary klubu 

Bogotá Capital. Klub sa zameral na 

oblasť Altos de la Estancia v Ciudad 

Bolívar, chudobou zasiahnutú štvrť 

rozprestierajúcu sa na juhozápad-

ných svahoch mesta, pre ktorú zor-

ganizoval potravinovú zbierku. Cie-

ľom tejto zbierky bolo pomôcť 

obyvateľom štvrte a zároveň priniesť 

úžitok aj farmárom z vidieka. Celú 

kampaň organizovala rotariánka Ana 

Milena Salazar spolu s manželom 

Antoniom. Zhromaždili finančné pro-

striedky, ktoré použili na nákup ovo-

cia a zeleniny od 10 farmárskych ro-

dín v oblasti Sasaima, vzdialenej asi 

80 km od Bogoty. Potraviny boli dis-

tribuované do 346 rodín v rámci šty-

roch dodávok. Tie realizovala lokálna 

spoločnosť Sineambore zaoberajúca 

sa recykláciou organického odpadu, 

ktorá tiež poskytla organické hnojivo 

spolupracujúcim farmárom.

ze světa

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

400
KUSŮ 
PLASTOVÝCH 
SÁČKŮ SE 
SPOTŘEBUJE 
NA VÝROBU 
JEDNÉ POKRÝVKY 
MATRACE
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Nový Zéland
RC Ahuriri (Napier) v oblasti Hawkeo-

vy zátoky Bay na severním ostrově 

Nového Zélandu sklízí už více než 

25 let množství nadpočetných pome-

rančů, citronů a grapefruitů, které se 

pak rozdávají lidem v nouzi. Ovoce je 

přepravováno na Jižní ostrov, kde ci-

trusové plody tak snadno nerostou, 

a tam je Rotary kluby přebírají a dále 

distribuují. RC Ahuriri sklidil v srpnu 

13 půltunových boxů ovoce. Mike 

Smith, člen klubu a past-guvernér 

distriktu 9930, o tom říká: „Před ně-

kolika lety nás RC Tawa požádal, zda 

bychom jim nemohli poslat trochu 

citrusových plodů, které by rádi roz-

dali mezi seniory jako ochranu před 

rýmou a chřipkou.“ Postupně se 

z toho stal „skvělý nástroj pro spolu-

práci mezi dobrovolníky, veřejností 

a podnikateli“, včetně dodavatelů, 

kteří své služby nabídli zadarmo. 

Libanon
Počas požiaru v bejrútskom prístave 

došlo 4. augusta k výbuchu skladiska 

dusičnanu amónneho silou zodpove-

dajúcej explózii najmenej 500 ton 

TNT. Výbuch zabil viac ako 200 ľudí, 

asi 6 000 zranil a 300 000 obyvateľov 

ostalo bez strechy nad hlavou. Táto 

katastrofa podnietila rotariánov po 

celom svete, aby sa zomkli v pomoci 

ľuďom, ktorí zostali bez domova 

a podnikom, ktoré utrpeli stratu. Naj-

rýchlejšie zareagovali lokálne kluby 

v dištrikte 2452, vrátane RC Chtaura-

-Bekaa Gate a RC Zahlé-Bekaa v Li-

banone, ktoré poskytli pomoc už nie-

koľko dní po výbuchu, uvádza Walid 

Faraoun z klubu Chtaura-Bekaa Gate. 

„Dobrovoľníci z Rotary klubu Chtaura- 

-Bekaa Gate a Rotaract klubu Chtau-

ra-Bekaa sa zapojili do čistenia po-

stihnutej zóny a do prvotnej distribú-

cie potravín, ktoré prvý týždeň 

roznášali od domu k domu,“ vysvetľu-

je Faraoun. Rotariáni „poskytli mo-

rálnu a psychosociálnu podporu 

a darovali nábytok, prístroje a nabíja-

teľné pohotovostné lampy,“ hovorí 

prezidentka klubu Zahlé-Bekaa Maha 

Maalouf-Kassouf.

Togo
Šest Rotary klubů distriktu 9102 – 

dva v Togu a čtyři v Beninu – se spoji-

lo ke zřízení vrtané studny u střední 

školy v Lomé v Togu. Rotaract klub 

Lomé Racines vybral peníze na insta-

laci studny u Školy obecného vzdělá-

vání v Adidogomé ve čtvrti Lankouvi 

hlavního města Toga; přidaly se také 

členové RC Lomé Horizon v Togu 

a z Beninu RC Bohicon, RC Cotonou 

Centre, RC Cotonou Cocotíers a RC 

Cotonou Palmier. Médard Tovi z RC 

Lomé Racines poznamenal, že studnu 

otevírali ke konci letošního března 

během malé oslavy, při respektování 

odstupu mezi účastníky. Dodal, že si 

k zahájení provozu studny kvůli koro-

navirové krizi sotva mohli vybrat lep-

ší čas. Prezidentka klubu, Michelle 

Thérèse Houssou, dodává: „Škola ne-

měla žádný zdroj pitné vody a pra-

men vody nikde v okolí nebyl.“ Oteví-

rání studánky proto provázela 

náramná radost. 

OBYVATEL TOGA MÁ PŘÍSTUP 
K BEZPEČNĚ SPRAVOVANÉMU 
ZDROJI VODY

DOLÁROV ODHADOVANÁ 
VÝŠKA ŠKÔD 
SPÔSOBENÝCH 
VÝBUCHOM V BEJRÚTE

1640

4 mld.

19 %

HEKTARŮ JE NA 
NOVÉM ZÉLANDU 
VĚNOVÁNO 
PĚSTOVÁNÍ 
CITRUSŮ

ze světa
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SVETOVÝ KONGRES RI

Ochutnávka lokálnej kuchyne
Hoci nielen miestne obyvateľstvo, ale aj taiwanská kuchyňa má korene poväčšine 
v Číne, Taiwanci si po mnohé generácie pokrmy upravovali na svoj obraz, až si vyvinuli 
vlastné verzie jedál. Počas návštevy Tchaj-pej pri príležitosti Svetového kongresu 
Rotary International v dňoch 12. až 16. júna si rozhodne nenechajte ujsť príležitosť 
ochutnať niektoré z najvyhlásenejších taiwanských špecialít.

Text: SUSIE L. MA, preklad: I. BELAN, PDG

S
h
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Hovädzia rezancová polievka (niu rou mian) je 
neoficiálné národné jedlo Taiwanu. Polievka sa 
vyznačuje pikantnými chuťami čínskej provincie 
Sichuan. Klinčeky, badián, škorica, sečuánske 
korenie a feniklové semienka dotvárajú inak bo-
hatý a pikantný vývar, ktorý dopĺňajú rezance 
a plátky jemnej hovädziny a čerstvej zeleniny.

Polievkové knedle (xiao long bao) pôvodne pochá-
dzajú z čínskeho mesta Nanxiang, no Taiwan sa 
preslávil prípravou jemnejších knedlí, ktoré majú 
v porovnaní s ich kontinentálnou verziou tenšiu 
obalovú vrstvu. Knedle bývajú tradične plnené 
bravčovým mäsom, ale môžu obsahovať aj kra-
bie, či kuracie mäso, alebo iné mäsové náhrady. 
„Polievkovú“ časť knedľového pokrmu tvorí žela-
tínový vývar, ktorý sa pri sparení knedlí rozpustí. 
Pri zahryznutí do polievkovej knedle buďte radšej 
opatrní, pretože si ľahko môžete popáliť jazyk ale-
bo neobratne nechať vynikajúcu polievku vytiecť 

do taniera. Najlepšie je nabrať knedľu na lyžicu, 
z boku z nej malý kúsok odhryznúť a pred vysatím 
vývaru nechať trochu vychladnúť.

Odporúčané reštaurácie

HOVÄDZIA POLIEVKA: 

Tao Yuan Street Beef Noodles, 15 Taoyuan St., 

dištrikt Zhongzheng 
Yong Kang Beef Noodles, No. 17, Lane 31, 

Section 2, Jinshan South Road, dištrikt Da’an 

POLIEVKOVÉ KNEDLE:

Din Tai Fung, známy reťazec ponúkajúci 

polievkové knedle, má v Tchaj-pej mnoho 

prevádzok. Menu si naštudujte na webovej 

stránke www.dintaifung.com.tw/eng.

Informácie o kongrese 
a možnosť registrácie nájdete na 

convention.rotary.org.

zo sveta



R O T A R Y  G O O D  N E W S  1 | 2 0 2 1 9

Téma
Nadaci Rotary International 
je úctyhodných 103 let. 

Od roku 1999 se 
plnohodnotnou součástí 
stal i náš distrikt. 

Ohlédněme se zpět 
a podívejme se také na 
současné aktivity!
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oje cesta k Nadaci Rotary začala někde v roce 1997, kdy 
mne jako čerstvou členku RC Český Krumlov oslovil Dobra 
Zeman, hlavní propagátor a organizátor vzniku samo-
statného distriktu Česko – Slovensko, zda bych se nesta-

la členem jeho přípravného týmu a nevzala si na starost záležitosti 
Nadace Rotary. Již v té době jsme jako klub organizovali spolu s ra-
kouskými a německými partnerskými kluby Matching Grant na nákup 
rehabilitačních pomůcek do Nemocnice Český Krumlov. Organizace 
humanitárních projektů a pomoc potřebným mne oslovila a výzvu 
Dobry jsem tedy ráda přijala. V té době se do projektů v rámci Nadace 
Rotary zapojovala již řada českých či slovenských klubů.

Za více než 20 let od roku 1999 se činnost světové Nadace vyvíjela, měnil 
se způsob financování, měnily se možnosti jednotlivých projektů, zvýšilo 
se povědomí nás rotariánů o možnostech Nadace i o potřebách velkých 
humanitárních projektů v sociálně slabých oblastech, chudých zemích 
i v oblastech válečných konfliktů. Zásluhou PDG Viktora Príkazského 
jsme se postupně zapojili i do největšího nadačního programu POLIO 
PLUS. Spolu s tím se měnily i naše rotariánské příspěvky do Nadace. 
V distriktu 2240 bylo rozhodnuto hned od počátku, že příspěvek rotariánů 
do Nadace bude vybírán spolu s běžným příspěvkem do RI a bude do 
Nadace odesílán za celý distrikt najednou v závěru rotariánského roku. 
Výše příspěvku se vyvíjela od 10 USD v roce 1999 až po současných 35 USD 
na člena, k tomu se přidal i příspěvek 10 USD na POLIO PLUS, tedy 
v současné době celkem 45 USD ročně na člena. Financování projektů 
můžeme rozdělit na dvě samostatná období:

OBDOBÍ 1999–2012
V tomto období bylo možné čerpat 
prostředky z Nadace Rotary zejména 
prostřednictvím tzv. Matching Grantů 
– malých do 5000 USD nebo velkých pro-
jektů s mezinárodní účastí. Projekty byly 
zpočátku většinou zaměřeny na pomoc 
uvnitř našeho distriktu, postupně byla 
naše pomoc směřována i na mezinárodní 
projekty v sociálně slabých oblastech 
světa. V období do roku 2012 bylo z pro-
středků DDF distriktu podpořeno celkem 
22 Matching Grantů (posledním velkým 
MG byl projekt Mrtvé moře v roce 2012), 
na dalších 91 Matching Grantů přispěly 
naše kluby jiným klubům a distriktům. 
Uskutečnila se 4 speciální stipendia 
ve výši po 25 000 USD, každoročně 
byly organizovány výměny odborníků 
mezi distrikty v rámci tzv. GSE, rovněž 
financovány z Nadace Rotary. Pomoc 
byla poskytnuta i 5 malým sociálním 
projektům klubů.

OBDOBÍ OD R. 2013
V roce 2013 přešla Nadace Rotary na 
zcela nový způsob financování a roz-
dělování prostředků. Velká část pro-
středků Nadace je v současné době 
směrována na velké globální projekty 
v nejpostiženějších oblastech světa, 
a to v 6 hlavních oblastech činnosti. 
Menší část je ponechána v pravomoci 
distriktů, které mohou z těchto pro-
středků podporovat jak větší projek-
ty, organizované jednotlivými kluby, 
tak v širším měřítku i malé klubové 
projekty. Tak bylo od roku 2013 dosud 
na celkem 14 GG poskytnuto z DDF 
distriktu 2240 celkem 45 997 USD, ze 
Světového fondu celkem 433 964 USD, 
tedy téměř 500 000 USD. Od roku 2013 
byla z DDF distriktu 2240 poskytnuta 
podpora celkem 91 menším klubovým 
projektům v celkové výši 114 412 USD.

Se vznikem distriktu 2240 byl zřízen Výbor Nadace. Výbor organi-
zuje každoročně Seminář Nadace pro zájemce z řad klubů, od roku 
2013 je účast na tomto Semináři povinnou podmínkou k účasti na 
jakémkoli projektu Nadace. Členové výboru jsou nápomocni Rotary 
klubům při přípravě jejich projektů, konzultují s nimi jejich návrhy, 
provádějí výběr malých projektů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat zejména Jankovi Popadičovi, který 
byl dlouhá léta místopředsedou Výboru Nadace pro SR, ale i současným 
členům Hance Gamrot, Ivce Lengové, Jánovi Žiakovi či Gerrymu Tipplovi 
za jejich podporu a nadšení. Bez jejich práce a bez práce spolupracov-
níků a přátel v jednotlivých klubech bychom nedosáhli zdaleka tolika 
úspěchů při realizaci projektů Nadace. V dnešním GN bychom vám 
chtěli činnost Nadace v našem distriktu více přiblížit.

DANIELA VONDROVÁ

NADACE ROTARY

MOJE ČINNOST 
V NADACI

DANIELA VONDROVÁ, DRFC
/předsedkyně Výboru Nadace – RC Český Krumlov/

e Výboru Nadace působím již od samého počátku po celou dobu 
fungování našeho distriktu. Do Nadace mne přivedlo přesvědčení, 

že je mezi námi mnoho potřebných, kteří bez pomoci druhých nemohou 
žít plnohodnotný život. A Nadace mi dala příležitost pomáhat dětem, 
nemocným, postiženým nebo starým lidem zpočátku v mém okolí (jako 
klub jsme v Českém Krumlově zrealizovali několik Matching Grantů, 
Childrens Opportunities grant i menší projekty), ale postupně jsem se 
prostřednictvím Nadace mohla podílet i na projektech mezinárodních. 
Jsem pyšná na to, že mohu být součástí velké komunity Nadace Rotary. 
Své dlouholeté zkušenosti s organizací projektů i s celkovým fungová-
ním Nadace Rotary se snažím předat nejen dalším členům Výboru, ale 
zejména klubům a rotariánům našeho distriktu, kteří jsou ochotni aktivně 
se zapojit do pomoci sociálně potřebným, zdravotně handicapovaným či 
starším občanům. Velice mne těší, že se najde i u nás mnoho nadšených 
a schopných rotariánů, kteří bez ohledu na své osobní pohodlí či zájmy 
přiloží ruce i peníze k dílu a pomáhají tam, kde je to třeba, ať už u nás 

nebo v zahraničí formou projektů Nadace Rotary.

M

V
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VÝBOR
NADACE

ýbor nadace v našem distriktu působí již od 
vzniku distriktu, tedy od roku 1998 (vlastně již 
za původního d.1920), organizuje školení funk-
cionářů klubů i distriktu na seminářích, PETS, 

DK apod., pomáhá klubům a jejich členům při přípravě a re-
alizaci jejich projektů, na kterých se finančně podílí Nadace 
Rotary. Komunikuje s centrálou TRF a jejími pracovníky, 
zpracovává za distrikt hlášení a zprávy, provádí výběr a hod-
nocení malých projektů, zabezpečuje pro distrikt agendu 
vyznamenání odznakem PHF.

Od roku 1998 Nadace přispěla na menší i větší projekty klubů 
formou Matching Grantů, Stipendií Nadace a GSE. Od roku 
2013 funguje v Nadaci systém Future Vision Plan, který změ-
nil způsob čerpání financí na tzv globální a distriktní granty.

IVANA LENGOVÁ, DRFSC
/místopředsedkyně Výboru Nadace pro SR – RC Bratislava/ 

o skúsenosti s globálnym grantom, ktorý sa nám podarilo v klube 
úspešne realizovať, som sa stala členkou výboru Nadácie Rotary 

v našom dištrikte. Som naozaj hrdá, že som sa stala členkou tímu, ktorý 
významne pomáha členom Rotary klubov pri realizácii grantových pro-
jektov. Nadácia Rotary je skvelá organizácia, ktorá nás prostredníctvom 
spoločne realizovaných projektov dokáže spojiť. Ľudsky, emocionálne. 
Globálne granty sú toho príkladom. Vždy ide o medzinárodné projekty. 
Realizáciou domácich alebo zahraničných projektov získavame naozaj veľa. 
Uspokojenie z toho, že sme dokázali pomôcť tým, ktorí to potrebujú a tiež 
vznik a prehĺbenie priateľstiev, ktoré vznikajú pri takejto medziklubovej 

a medzinárodnej spolupráci.

HANA GAMROT, DSSC
/místopředsedkyně Výboru pro ČR a správce globálních grantů 

v distriktu – RC Prague International/

e výboru Nadace jsem přes šest let a práce v něm mě motivuje 
a inspiruje, velký podíl na tom má Daniela, která je mi opravdu 

skvělou mentorkou i přítelkyní. Za dobu svého působení jsem měla příle-
žitost vidět vznikat velmi zajímavé projekty klubů našeho i zahraničních 
distriktů a na práci nás rotariánů jsem pyšná. Je mi velice sympatické, že 
Rotary Nadace patří nám a že přispívám na projekty, které realizujeme my 
sami. Tzv. Share System, kterým v Nadaci zhodnocujeme formou tříletého 
investičního období své příspěvky, se sice může zdát ze začátku složitý, 
jedná se však o časem prověřený a perfektně fungující mechanismus, který 
ve světě nemá obdoby. Když přispíváme do Nadace, tak vždy polovinou 
příspěvku pomáháme projektům realizovaným kluby v našem distriktu 
a druhou polovinou pomáháme všem rotariánům ve světě podpořit projekty 
jejich. Jak důmyslné! Forma takové mezinárodní soudržnosti, spolupráce 
a důvěry je podle mě velice nadčasová a pro mě je to právě Nadace, proč 

jsem pyšná na to, že jsem rotariánkou. 

JANO ŽIAK /člen Výboru Nadace – RC Martin/
má na starosti program Polio Plus a také správu ocenění PHF 

v našem Distriktu

GERRY TIPPLE /člen Výboru – RC Prague International/
pomáhá zájemcům o stipendijní program Nadace

PAVLA BUBLÍKOVÁ /člen Výboru – RC České Budějovice/

ŠTĚPÁN MALÝ /člen Výboru – RC Praha/ 

TOMÁŠ OSUSKÝ /člen Výboru – RC Bratislava Danube/

V

P
V
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JAK
PŘISPÍVÁME

ýše příspěvku je více než 10 let stejná, o zvýšení se obec-
ně již opakovaně hovořilo a hovoří na distriktních akcích 
v souvislosti s pokračujícím zvýšením životní úrovně 
v našich zemích, s inflací apod., k jednotnému zvýšení 

zatím nedošlo, v následujících letech v něj však doufáme. V našem 
distriktu přibývají kluby a členové, kteří sami do Nadace přispívají 
nad rámec stanovených příspěvků, někteří nárazově, jiní pravidelně.

V distriktu máme několik členů v tzv. Paul Harris Society, ti 
přispěli do Nadace částkou vyšší než 1 000 USD v jednom roce, 
někteří jednou, jiní tak činí opakovaně již několik let. Juraj Píš 
z RC Praha Staré Město je členem PHS a je jedním z nich.

Máme také členy, tzv. Benefactors, ti přispěli do TRF Endowment 
Fund (investiční fond) částkou 1000 USD a více nebo zahrnuli dar 
do tohoto fondu do své závěti. Jsou jimi Gerry Tipple z RC Prague 
International a Jeroen Karel Van Leeuwen z RC Pardubice.

Gerry Tipple z RC Prague International je také člen tzv. Bequest 
Society. Je tak jedním z rotariánů, kteří zahrnuli Nadaci do své 
závěti a odkázali jí částku vyšší než 10 000 USD.

V rotariánském roce 2019–2020 také přispěly dva kluby do tzv. 
Annual Fund Nadace Rotary nad rámec svých povinných příspěv-
ků, klub Prague International částkou 143 USD na každého člena 
(klub má v současné chvíli 52 aktivních členů) spolu s klubem 
RC Košice Classic (21 členů) částkou 53 USD. Klub Prague Inter-
national přispívá nad rámec povinných příspěvků do Nadačních 
fondů pravidelně každý rok, pro klub Košice Classic to bylo velké 
poprvé. Jejich mimořádné dary do Nadace pomohou rotariánům, 
kteří organizují globální grant a navíc zvýší rozpočet v našem dis-
triktním fondu (DDF), ze kterého financujeme distriktní granty 
u nás v Česku a na Slovensku a také globální granty. Klubům za 
celý výbor Nadace děkujeme a doufáme, že kluby nastavují nový 
trend v našem distriktu, protože čím víc do Nadace darujeme, tím 
víc můžeme z Nadace čerpat na naše projekty.

V

Každý aktivní člen v našem distriktu 
přispívá do Nadace částkou 45 USD ročně. 
Částkou 35 USD přispíváme do tzv. Annual 
Fund (tyto příspěvky dále Nadace spravuje 
formou Share System a používá je na 
financování distriktních a globálních 
grantů) a částkou 10 USD přispíváme na 
Polio Plus (stěžejní program Nadace na 
vymýcení obrny). Příspěvek do Nadace byl 
zpočátku nízký, postupně se zvyšoval na 
současných 45 USD.
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NADACE ROTARY

MIMOŘÁDNÉ 
FINANCOVÁNÍ 
GLOBÁLNÍCH 
GRANTŮ 
Z NAŠEHO DDF

ohledem na skutečnost, že 
podpora globálních grantů 
z prostředků světového fon-
du Rotary byla od 1. 7. 2020 

zásadně omezena, zareagoval Výbor 
Nadace našeho distriktu vytvořením 
programu mimořádného financování 
globálních grantů z našeho DDF. Jedná 
se o jednorázový příspěvek klubům, 
které se chystají organizovat globál-
ní grant v příštím kalendářním roce. 
Díky tomuto programu mohou kluby 
příspěvky na jejich grant zhodnotit 
podobným způsobem, jako to před čer-
vencem 2020 umožňovala Nadace.

Na tento program byla zatím z DDF 
vymezena částka 25 000 USD, o pří-
spěvek mohou žádat kluby, které mají 
v projektu globálního grantu roli „host“ 
nebo „international partner” a klub/ 
kluby D2240 spolufinancují projekt 
částkou vyšší než 5000 USD. Mimořád-
ná podpora je určena pouze klubům, 
které se zúčastnily školení Nadace pro 
rok 2020/2021, kde byli jejich zástupci 
obeznámeni se všemi podmínkami 
programu.

S

JURAJ PÍŠ /RC Praha – Staré Město/

ážení rotariánští přátelé, když se mě Hanka 
Gamrot zeptala, co mě vede k přispívání do 

Rotary Foundation, neboli Nadace Rotary, tak jsem 
se sám zamyslel, proč to vlastně dělám. Když jsem 
s přispíváním začal a zavázal se darovat minimálně 
1000 amerických dolarů ročně, tak to bylo takové to 
chvilkové rozhodnutí, že bych měl dělat více než být 
„pouhým“ členem klubu a pomáhat jenom na lokál-
ní „česko- slovenské“ úrovni. To je sice velice důle-
žité, ale Rotary má celosvětový mandát a určitou 
povinnost pomáhat i tam, kde lidé nežijí v blaho-
bytu jako my. Když si vezmete ty obrovské projekty, 
které Nadace financuje a na kterých spolupracuje, 
ty se z našich příspěvků samy nezaplatí, a proto je 
důležité jít s pomocí o krok dál. Vezměte si Clean 
Water, Dětská obrna, Peace fellowships, University 
scholarships, Teachers scholarships, Ochrana dětí, 
Ochrana zdraví. A toto jsou pouze některé programy 
a oblasti velkých globálních projektů. Ale z při-
spívání do Annual fund dostává 50 % vložených 
prostředků náš vlastní distrikt. Takže nám Nadace 
přispěje na naše vlastní projekty. Když přispějete 
Nadaci, odečtete si dar z daní, 50 % příspěvků půjde 
na globální projekty nás rotariánů a 50 % přispějete 
na projekty ve vlastním distriktu. A tím pomáháte 
jak doma, tak ve světě a díky těmto penězům může 
Nadace spolupracovat s velkými donátory, jako je 
například Nadace Billa a Melindy Gates, UNICEF, 
WHO a další. Není to prostě super?

GERRY TIPPLE 
/RC Prague International/

t was never my 
plan or intention to 

achieve major donor status 
and I was surprised when 
that recognition came. 
A couple of years after join-
ing Rotary, I was reading 
all the Foundation reports 
and materials and became convinced that it was 
an excellent foundation, well run, low admin costs 
and doing great work. Best of all to me, it was only 
working with local Rotarians who designed and 
implemented their projects and where funds were 
fully accounted for. [If you have ever run a global 
grant project you would know how tough it is to 
satisfy the Foundation's conditions.] So I began 
to donate. At first a few hundred dollars here and 
there, one thousand dollars occasionally and sur-
prisingly after some years it accumulated to more 
than $10,000, which is where major donor status 
'kicks in' (is earned). I get constant satisfaction 

JÁN ŽIAK /RC Martin/

rečo som sa rozhodol 
podporovať boj s po-

liom? Veľmi nerád robím 
veci, ktoré musím, ak nie 
som presvedčený o ich 
potrebe, či správnosti.  „Ra-
dosť z pomoci iným“ sa mi 
objavuje zrejme v génoch po 
mojej mame. Tá zo všetkých vecí na svete vo svojej 
pobožnosti najradšej samaritánsky pomáha iným. 
Od r. 2005 som členom svetového spoločenstva 
rotariánov. Prinieslo mi to v prvom rade množstvo 
priateľských kontaktov s úžasnými ľuďmi. Stalo 
sa novou motiváciou v mojom osobnom živote. 
Nadchol som sa pre veci, ktoré súviseli s klubovým 
životom. Mal som a mám vzory, ktoré mi pomohli 
k rýchlej adaptácii. Náš klub dlhodobo podporuje 
Špeciálnu základnú školu pre deti s ťažkým men-
tálnym postihnutím. Tam som mal možnosť precítiť 
a vidieť, aké slzy v očiach nás dospelých dokáže 
vyvolať úsmev a pohľad tých malých pacientov. 
Zlomové rozhodnutie prispieť na Polio padlo v čase, 
keď som bol prezidentom klubu (2009/10). Niekedy 
v tom čase som kdesi čítal glosu o Warrenovi Buf-
fetovi. Keď dával jednému zo svojich synov vreckové 
100 dolárov, hneď ho vyzval, aby nezabudol dať 10 
dolárov chudákovi na rohu ulice... Každý z nás môže 
prispieť na charitu. Nie je dôležité koľko dávame. 
To najpodstatnejšie je, či to urobiť chceme. Ako 
prezident som oveľa častejšie listoval na stránke 
rotary.org, kde som nachádzal mnoho zaujímavostí, 
aj o Poliu či Nadácii. Padlo rozhodnutie a v rokoch 
2009–2014 som postupnými príspevkami dosiahol 
úroveň PHF +8. Od r. 2015 som členom skupiny „ma-
jor donor“. Radosť z pomoci iným sa nekupuje, ale 
prežíva. Som súčasťou dobre vybudovaného a riade-
ného projektu Rotary. Som nato hrdý a verím, že som 
toto semienko zasadil aj v mysliach mojich detí.

JEROEN KAREL VAN LEEUWEN /RC Pardubice/

ím, že hodně rotariánů a jiných lidi dobré 
vůle přispívá na nějakou charitu, buď fi-

nančně, nebo jinak. Všichni známe nějakou místní 
organizaci, v kterou věříme, protože známe vedení 
a jeho konkrétní projekty. Dělám pravidelně totéž. 
Vedle toho si myslím, že je dobré podporovat mezi-
národní organizaci, která pomáhá všude na světě. 
Z těch mezinárodních organizací je, podle mého, 
nadace Rotary jedna z nejefektivnějších a nejvíce 
transparentních. Navíc pomáhá Rotary klubům na 
celém světě s projekty, které si ony samy vybraly.

V

"I

P

V

Členové našeho distriktu, jejichž 
příspěvky do Nadace postupně dosáhly 
částky 10 000 USD.

from knowing that I'm helping other Rotarians do 
great things for their communities. The fact that 
half of the donations are eventually returned to the 
District is icing on the cake."

MAJOR DONORS
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SEMINÁŘ NADACE

POPRVÉ VIRTUÁLNÍ, 
POPRVÉ PRO ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
KLUBY DOHROMADY

Na semináři obvykle řešíme detailněji stav našeho DDF (district 
designated fund), procházíme podmínky a pravidla organizace 
nadačních grantů, představujeme členům změny v pravidlech 
a především diskutujeme o konkrétních překážkách spojených 
s realizací grantů. Velký prostor dáváme diskusi a vzájemné vý-
měně zkušeností mezi jednotlivými kluby.

Letošní seminář nesl několik prvenství; byl poprvé virtuální, 
poprvé pro české a slovenské kluby dohromady a poprvé účastníci 
vyplňovali i formulář pro zpětnou vazbu. 

Výbor Nadace letos také poprvé organizoval informační semi-
nář o Nadaci pro ADG, kterého se zúčastnili asistenti guvernéra 
z České i Slovenské republiky. Obsahem semináře byly prezentace 
o Nadaci, vývoji Nadace v našem distriktu, stěžejním programu 
Nadace Polio Plus, ocenění PHF v našem distriktu, globálních 
a distriktních grantech.

listopadu pořádal Výbor Nadace našeho distriktu pra-
videlný seminář. Ten je určen všem rotariánům našeho 
distriktu, kteří mají zájem se dozvědět více o Nadaci, 
a především pak zástupcům klubů, které chtějí v násle-

dujícím roce organizovat distriktní či globální grant nebo mají zájem 
přispět na globální grant klubu/klubům zahraničních distriktů. 
Účast na semináři Nadace je nezbytnou podmínkou pro možnou 
účast klubu na distriktním či globálním grantu v následujícím rota-
riánském roce a pro čerpání finančních prostředků z fondů Nadace.

V
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GLOBÁLNY GRANT GG1747062

BEZPEČNÁ VODA V JASINI
GLOBÁLNÍ GRANT GG1533322

HAPPY CLASSROOMS
rant bol iniciovaný RC Košice Classic. Tento klub bol zá-
roveň medzinárodným partnerom projektu. Hostiteľským 
klubom bol RC Uzhgorod Skala z Ukrajiny. Celková hodnota 

grantu bola 159 771 USD. Bol to projekt zameraný na zlepšenie kva-
lity života obyvateľov a zamestnancov Centra sociálnych služieb 
v Jasini. V Centre, kde nemali prístup ku bezpečnej, čistej vode, kde 
kanalizácia bola len snom. Vďaka nám, vďaka Nadácii Rotary a vôli 
všetkých zainteresovaných sa život v Centre výrazne zlepšil. V sú-
vislosti so súčasnou pandemickou situáciou vo svete si ani nevieme 
predstaviť, aký by bol život v Centre bez vody! Do projektu sa zapojilo  
6 dištriktov a 19 Rotary klubov.

ZÚČASTNENÉ KLUBY 
Z DIŠTRIKTU 2240: 

RC Bratislava Danube 

RC Písek

RC Praha City

RC Praga Ekumena

RC Prague International

RC Třebíč

RC Jihlava

RC Písek

RC Poprad

RC Košice

RC Košice Classic

ZAPOJENÉ ROTARY KLUBY 
ČTYŘ DISTRIKTŮ:

RC Ostrava International

RC Opava

RC Bratislava International 

RC Katowice z Polska 

RC Arnhem Rijn 

z Holandska

RC of Limbe z Malawi

ROZDELENIE PRÍSPEVKOV 
(USD):

DDF – DISTRICT DESIGNATED FUND 
Česko-Slovensko, Ukrajina- 

-Bielorusko, Švédsko, Poľsko, 

Srbsko a Čierna Hora, Rumunsko 

a Moldavsko 24 500

19 ROTARY KLUBOV 72 370

TRF WORLD FUND MATCH 61 101

ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ
(USD):

DDF 2240 13 000

ROTARY KLUBY 17 000

TRF WORLD FUND MATCH 21 500

C Ostrava International stojí za prvním globálním grantem 
našeho distriktu. V Malawi, což je jedna z pěti nejchudších 
zemí světa, se klubu podařilo úspěšně zorganizovat projekt 

s názvem Happy Classrooms. Cílem projektu bylo v 16 školách opravit 
celkem 100 tříd a následně je vymalovat veselými obrázky, které 
korespondují se školními osnovami, uspořádat školení pro učitele 
a vydat příručku k odpovídajícímu využívání vymalovaných tříd. 
Pro velkou část studentů jsou vymalované třídy jedinou dostupnou 
vyučovací pomůckou. V Malawi proběhla realizace projektu a jeho 
následná kontrola pod vedením RC of Limbe a organizace boNGO. 
Životnost projektu je minimálně deset let.

GLOBÁLNÍ 
GRANTY

G R

Globální granty jsou určeny na velké mezinárodní 
projekty s udržitelným dopadem v jedné ze sedmi 
oblastí působnosti Rotary. Projekty mají minimální 
rozpočet 30 000 USD a maximální příspěvek ze 
světového fondu na grant je 400 tis. USD. Dva 
globální granty, na kterých se podílely kluby 
našeho distriktu v roli hlavních organizátorů,  
již byly úspěšně uzavřeny.
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DISTRIKTNÍ 
GRANTY

ástup dieťaťa so zdravotným 
postihnutím do materskej 
školy predstavuje pre každú 

rodinu náročnú životnú situáciu. Pro-
jekt Chystáme sa do materskej ško-
ly podporil 22 detí a ich rodiny pravi-
delnými skupinovými stretnutiami detí 
v špeciálne upravenej miestnosti Cen-
tra včasnej intervencie Bratislava, n. o. 
a ich podporou v domácom prostredí. 
Súčasťou projektu bola kontinuálna 
podpora pedagógov materskej školy 
a tvorba metodiky podpory detí v tran-
zitnom procese z rodiny do materskej 
školy. V septembri školského roku 
2020/2021 bolo 17 detí zapojených do 
projektu do materskej školy prijatých 
a úspešne zvládlo adaptačný proces.

BRATISLAVA DANUBE

CHYSTÁME SA 
DO MATERSKEJ 
ŠKÔLKY

N

Distriktní granty slouží k podpoře 
krátkodobějších projektů menšího rozsahu, 
které pomáhají řešit bezprostřední 
potřeby v našem distriktu v jedné ze sedmi 
oblastí působnosti Rotary. Například za 
poslední rotariánský rok jich bylo u nás 
zorganizováno 13, na ukázku jsme vybrali 
následující čtyři projekty.
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TREBIŠOV

ŠPECIÁLNE POSTELE PRE 
ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ 
SLUŽBY V NEMOCNICI 
V KRÁĽOVSKOM CHLMCI

PÍSEK

PÍSECKÝ ROTARY KLUB PO DLOUHÁ 
LÉTA POMÁHÁ POTŘEBNÝM

PRAHA

ROTARY KLUB PRAHA 
POMOHL DĚTSKÉMU CENTRU 
PAPRSEK V KRÁĽOVSKOM CHLMCI

ňa 3. 12. 2020 boli rotariánmi z Trebišovského klubu odo-
vzdané dve špeciálne nemocničné postele a matrace pre 
Zariadenie opatrovateľskej služby v nemocnici v Kráľov-

skom Chlmci. Štátna  nemocnica je prevádzkovaná neziskovou 
organizáciou „Nemocnica s  poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec“. 
Vedenie nemocnice reprezentované riaditeľkou Ing. Klárou Hence-
lovou je nútené financovanie prevádzky a rozvoj tejto štátnej ne-
mocnice zabezpečovať z rôznych verejných aj súkromných zdrojov.

polu s Nadací Rotary realizoval klub v roce 2017–2018 pro 
Diakonii ČCE středisko Blanka v Písku ozvučení prostoru 
domova pro seniory. Posláním střediska Blanka je služba 

a pomoc lidem, kteří se nacházejí v nouzi, způsobené zdravotním 
či sociálním handicapem. Poskytuje pobytové služby, a to Domov 
pro seniory Domovinka  a  Domov se zvláštním režimem Vážka. 
V  pokojích klientů byly instalovány reproduktory s  ovládáním 
hlasitosti a volbou programu. Služba je určena seniorům s prů-
měrným věkem okolo 86 let, kteří již nejsou schopni žít sami, oso-
bám s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence. Cel-
kem šlo o projekt v hodnotě 104 000 Kč. Efekt projektu se projevil 
zejména v období pandemie koronaviru a dlouhodobého uzavření 
střediska pro návštěvy v  loňském roce, kdy zařízení pomáhalo 
zprostředkovat seniorům spojení s vnějším světem.

Písecký klub realizoval sociální projekty i v dalších letech, v sou-
časné době realizuje nákup velkokapacitní pračky pro Diakonii ČCE.

rostřednictvím distriktního grantu Nadace Rotary pomohl 
Rotary klub Praha Dětskému centru Paprsek, které se 
nachází na pražském Proseku. Distriktní granty slouží 

k podpoře krátkodobých projektů menšího rozsahu, jsou admi-
nistrativně nenáročné a mohou přispět dobré věci.

V roce 2019 bylo tak otevřeno v Dětském centru Paprsek hřiště 
jak pro děti s handicapem, tak bez handicapu, aby si mohly hrát 
na jednom místě. Díky tomu se děti s handicapem lépe začleňují 
do společnosti a necítí se vyloučené.

Letos k hřišti přibylo ještě čtecí zařízení a aplikace, která pomáhá 
dětem s kombinovaným motorickým a mentálním postižením. 
Výše uvedené umožní dítěti komunikovat pohledem, respektive 
očima prostřednictvím počítače, který je vybavený oční navigací 
a komunikačním programem. Princip komunikace pohledem je 
velmi snadný i pro děti s těžším mentálním postižením.

D

P

S

NAPIŠTE NÁM!

Za celý Výbor Nadace vám všem 
děkujeme, že přispíváte jak na 

programy Nadace, tak na Polio Plus, 
a především děkujeme všem klubům, 

které organizují projekty. Pouze 
společně můžeme totiž dokázat více 

a pomoci tím nejefektivnějším 
způsobem typickým pro Rotary. 

Pokud by vás k Nadaci zajímalo více, 
dejte nám vědět. Rádi pro vás 

připravíme další příspěvek do RGN 
nebo pomůžeme s prezentací o Nadaci 

pro klub. 

Kontaktujte Hanu Gamrot 
hana.gamrot@rotary2240.org 

tel.: +420 608 853 339 

nebo Ivanu Lengovou
ivana.lengova@rotary2240.org 

tel.: +421 905 892 237
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ze světa

Rotary nastupuje nový kurz, aby bylo v budoucnu silnější, efek-
tivnější a aktivnější. Středobodem tohoto úsilí je náš Akční plán: 
Strategická představa na více let, která nám pomůže udělat Rota-
ry takovým, jakým je chceme sami mít, a takovým, jaké Rotary 
očekává svět. Akční plán se opírá o obdivuhodné kapacity, které 
jsme vytvořili během našeho profesního života a kariéry; nabízí 
využití našich předností jako lídrů, jako klubů a jako globální ko-
munity aktivních lidí. 

Při sestavování našeho plánu jsme brali v úvahu současný stav 
i výhled počtu členů a nově se objevující sociální trendy. Rovněž jsme 
vnímali názory členů Rotary a Rotaract klubů a všech, kdo s námi 
sdílejí očekávání od budoucna Rotary a kteří nám říkali, že je třeba: 

Pohotověji se otevírat novým ideám 
a pohledům, abychom se dále rozvíjeli 
s ohledem na demografické a sociální 
změny.

Důsledněji shromažďovat a používat 
data, abychom vylepšovali naše 
programy a dosahovali trvalých řešení 
humanitárních potřeb. 

Využívat nové technologie a předávat 
bohatší, cílenější a dostupné 
zkušenosti, aby se prostřednictvím 
Rotary propojovalo více nových lídrů.

Smělý plán Lidé v akci – pro ně 
a s nimi

PLÁNUJEME 
BUDOUCNOST 
ROTARY

CHCETE SE 
DOZVĚDĚT VÍCE?

Připojte se k nám a pomozte 
vytvářet budoucnost Rotary. 
Začněte návštěvou stránky 
rotary.org/actionplan.

Vyhodnotili jsme, co musíme udělat, 
abychom se odtud, kde jsme nyní, 
posunuli tam, kde chceme být. 
Náš Akční plán je ambiciózní 
– a je také proveditelný!

ČTYŘI
PRIORITY 
AKČNÍHO 
PLÁNU



Priorita 1

ZVÝŠIT 
NÁŠ VLIV

Priorita 3

ZVÝŠIT 
ZAPOJENÍ 
ÚČASTNÍKŮ

Priorita 2

ROZŠÍŘIT
NÁŠ DOSAH

Priorita 4

BÝT VÍCE 
ADAPTABILNÍ
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Menovanie 
Nominačného výboru 
pre rotariánsky rok 
2020/2021 pre nomináciu 
guvernéra D2240 pre 
rok 2023/2024

Prežívame zložitú dobu, kedy mno
hé stanovené výzvy a ciele nevieme 
z objektívnych dôvodov dokončiť, 
viaceré musíme presunúť. V mno
hých ohľadoch je to však aj naše 
obdobie. Vieme a máme schop
nosť osloviť a spolupracovať. Vie
me a máme schopnosť aby sme 
operatívne ponúkli pomoc. Máme 
zručnosti a skúsenosti, ktoré práve 
odkázaní ľudia potrebujú. Rotary 
kluby a jednotlivci prijali neľahké 
výzvy a obetavo pomohli. Za každú 
záslužnú činnosť má nasledovať po
ďakovanie a ocenenie. Nezabudni
me na výnimočných ľudí, ich zásluž
nú prácu v prospech odkázaných, 

v prospech komunity, v prospech 
dobra. Poďakujme a dajme im naja
vo úctu za ich činnosť. 

Termíny a postup pri podaní návrhu 
na ocenenie práce rotariánov, ale 
i občanov nerotariánov, upravujú 
dištriktové Pravidlá pre oceňova
nie. Sú zverejnené na web stránkach 
dištriktu (www.rotary2240.org). 
Dostupné sú po členskom prihláse
ní. Návrhy na nominácie sa podá
vajú výlučne elektronicky na mai
lové adresy príslušných asistentov 
guvernéra dištriktu, v termíne do 
28. 2. 2021.

Návrhy na ocenenia

Gabriel Vjeszt, DG 2020/2021, v zmysle Článku 5, 
odstavca č. 9 Stanov dištriktu 2240 (Působnost orgánů 
Distriktu 2240/Nominační výbor), oznamuje členom 
dištriktu, že členmi Nominačného výboru pre výber 
guvernéra Dištriktu 2240 pre rok 2023/24 sú:

IPDG Ilja Chocholouš, 
PDG Zdeněk Michálek,  
PDG Július Tomka, 
PDG Štěpán de Wolf, 
PDG Vladimír Adámek. 
Náhradníkom je PDG Jozefa Poláková.

DG žiada členov Nominačného 
výboru, aby si zvolili svojho 
predsedu a pripravili výzvu klubom 
k návrhom nominácií kandidátov 
v zmysle Pravidiel RI.
Výzva na nomináciu bola zverejnená 
v Liste guvernéra č. 7, v januári 2021.
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ončiacemu dištriktovému sekretá-
rovi Otovi Kovářovi poďakoval za 

dlhoročnú zodpovednú prácu v prospech 
ideí Rotary, za mimoriadny prínos ku skva-
litneniu správy Dištriktu 2240 a za nasta-
venie vysokých štandardov vo výkone 
dištriktového sekretára. 

Nastupujúci dištriktový sekretár sa hu-
manitárnej činnosti venuje takmer 30 ro-
kov. Ako člen nadácie a občianskych zdru-
žení  spoluorganizoval  každoročne 
podujatia podporujúce pomoc odkázaným.

Členom Rotary klubu Nitra je od roku 
2009. Bol zvolený do viacerých funkcií – 
venoval sa výmene mládeže, v období 
2016/2017 bol prezidentom klubu a od roku 
2017 je sekretárom klubu. Presadil niekoľko 
úspešných projektov, napr. inštaláciu srd-
cových defibrilátorov vo verejných budo-
vách, pokračovanie tradície benefičných 

koncertov v prospech financovania potrieb 
hendikepovaných detí. Každoročne orga-
nizoval návštevu skupiny výmenných štu-
dentov v Budapešti s návštevou Rotary 
klubu Budapešť Tabán.

Občianskym povolaním je ekonóm. Väč-
šinu profesijného života riadil podniky 
s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti vod-
ného hospodárstva. Dokončoval výstavbu 
vodných diel Gabčíkovo a Žilina. Podieľal 
sa na ekologizácii ich prevádzky, nastavení 
nových podmienok obchodovania s elek-
trickou energiou a otvorení areálov pre 
návštevníkov a turistov. Niekoľko rokov 
pôsobil v komunálnej sfére. Bol prednos-
tom Mestského úradu v Šali. Prispel k pre-
sadeniu politiky otvoreného mesta a efek-
tívnemu využitiu fondov EU v prospech 
modernizácie infraštruktúry mesta.

Cieľom nového dištriktového sekretára 

bude prispieť k zvýšeniu transparentnosti 
a otvorenosti procesov v správe dištriktu. 
Zintenzívniť kontakty s klubmi, nastave-
nie procesov obstarávania tovarov, prác 
a služieb a príprava adeptov na pozíciu DS.

KONTAKTNÉ ADRESY

ladislav.gall@rotary2240.org 
ladislav.gall@gmail.com

Mobil: +421 903 721 086
Adresa: Vinohradnícka 149/1, 
927 01 Šaľa 
Sídlo dištriktu (zostáva bez zmeny): 
Žižkova 15, 586 Jihlava
ID dátovej schránky: zpfae8j

DIŠTRIKT 2240 

Nový 
dištriktový 
sekretár
Guvernér dištriktu 2240 Gabriel 
Vjeszt menoval na obdobie od 
1. januára 2021 do 30. júna 2021 
nového dištriktového sekretára 
Ladislava Gálla z RC Nitra.

z domova

K
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O tom, že Univerzita 
Karlova je přímo hlavní 
stan vzdělanosti a moud-
rosti v naší vlasti, o tom 

nemůže být pochyb a připomínat to je noše-
ním sov do Athén. Já však mohu tuto samo-
zřejmou jistotu podepřít i poučením, kterého 
se mně dostalo před mnoha a mnoha lety 
a které mně pomohlo mnohé pochopit. Ocitl 
jsem se totiž kdysi v budově Přírodovědec-
ké fakulty této slovutné univerzity, a tam na 
dveřích jednoho kabinetu byla cedule s tím-
to nápisem: Pokud by se vám zdálo, že v této 
místnosti vidíte nepořádek, nenechte se mýlit. 
Jedná se pouze o systém uložení věcí, který 
momentálně nechápete.

Nebylo mi dopřáno do onoho kabinetu 
nahlédnout, abych mohl sám sebe a svoji 
chápavost otestovat, ale to v dané situaci 
není vůbec podstatné. Ta cedule vyjadřuje 
cosi zcela zásadního, co by mohlo být klid-
ně i důstojným akademickým heslem onoho 
vznešeného ústavu. Jak mně ona myšlenka 
již roky leží v hlavě, tak si stále více a více 
uvědomuji, že právě v ní je vyjádřeno něco, 
co stojí na pozadí mnoha a mnoha konflik-
tů, sporů a problémů tohoto světa. Rozlišení 
chaosu a řádu vnímal člověk již v šerém dáv-
nověku jako důležitou hranici, která zároveň 
odlišovala a oddělovala člověkem obyvatelný, 
srozumitelný a relativně bezpečný svět od 
nebezpečné divočiny, ve které člověk neví,  
kde je, co je co a kde všude na něj z té ne-
pochopitelné cizoty číhá nebezpečí. Člověk 
ke svému životu prostě potřebuje řád, nebo, 
chcete-li, pořádek, ve kterém věci mají svoje 
pravé místo a ví se, co je co a co je kde. Kde 
takový řád či pořádek není, tam je prostě bor, 
pardon, nelad a nedá se tam žít. Jenomže… 

Ten vědec, který na dveře svého kabinetu 
umístil tuto ceduli, vyslovil zcela zásadní 
a pro život nepostradatelnou myšlenku. 
Copak kabinet, ona by taková cedule měla 
viset na hranicích lidských kultur, států, 
a dokonce i na každé lidské hlavě! I tam 
všude totiž, když člověk vstoupí se svou 
vlastní představou o řádu a pořádku, na-
lezne nejspíše sobě nepochopitelný nelad. 
Každá lidská pospolitost a kultura je posta-
vena právě na tom, že ten nelad společně 
odstraní a dají věci do pořádku, aby se vů-
bec mohli domluvit. Začíná to tedy už slovy. 
Musíme si udělat pořádek v tom, kterého 
tvora budeme nazývat koněm, kterého 
kočkou a kterého ježkem. Tak si podobně 
uděláme pořádek nejen ve světě přírody, ale 
i lidských vztahů a hodnot, stejně jako si 
pojmenujeme i nebeská tělesa, abychom se 
v tom vyznali a věděli, o čem je řeč. Je-li ve 
věcech řád a pořádek, je to úžasná výhoda. 
Člověk ví, kde co je, co je za čím a co je pod 
čím, a může poslepu sáhnout, a je to tam. 
Pořádek je žádoucím stavem věcí, což je 
věta, pro kterou by přinejmenším všichni 
pořádkumilovní lidé zvedli ruku. Je s tím 
však spojena jedna okolnost, na kterou je 
nutno, čistě pro pořádek, upozornit.

„Aby v tom byl už konečně jednou po-
řádek!“ – to je věta, která když však někde 
zazní, spíše než naději nahání hrůzu. Na 
světě bylo totiž několik jistě docela ušlech-
tile míněných snah udělat konečně jednou 
úplně všude jeden pořádek, aby taková 
cedule nebyla už nikdy a nikde potřeba. 
Jenomže všechny ty snahy skončily kata-
strofálně a vnesly do světa ještě větší nelad 
a nepřátelství k tomu. A tak máme tedy před 
sebou onu celkem běžnou situaci, kterou je 
hledání cesty mezi Scyllou šedivé zglajch-
šaltované uniformity jediného pořádku na 

straně jedné a nekomunikativního nesrozu-
mitelného chaosu nespočtu individuálních 
pořádků jako Charybdis na straně druhé. 
S touto okolností zápasí člověk v celých 
svých dějinách, a právě v těch dějinách lze 
také objevit dva inspirující konstrukty, které 
do věcí (ano, už jsme zase u toho….) vnášejí 
(tentokrát snesitelný) pořádek. První inspi-
rující podnět nalezneme v antickém Řecku. 
Je to, mimochodem, kolébka demokracie, 
takže tam je dobré se tu a tam podívat. V ta-
kových řeckých městech to měli moudře 
zařízeno tak, že každý člověk měl v hlavě 
rovnou dva různé pořádky. Ty pořádky se 
nazývaly náboženství, a to je v pořádku, pro-
tože právě náboženství je výstižný pojem 
pro určité srovnání věcí na nebi i na zemi 
do onoho pochopitelného a přehledného 
systému, kterému jinak říkáme pořádek. 
Náboženství říká a deklaruje, co je co, co 
je nad a co pod čím a co je nade vším a za 
vším. A takové pořádky měl člověk ve své 
hlavě tedy rovnou dva, a to jeden svůj ryze 
soukromý a další, který byl pro obyvatele 
daného města společný. Ano, každý člověk 
měl svoje vlastní náboženství, ve kterém 
si mohl vybrat jak svého boha, tak i své 
vlastní uspořádání věcí i hodnot, které mu 
vyhovovalo. Do toho mu nikdo nemluvil, to 
byla svobodná volba každého člověka, zda 
si srovná život podle Apollóna nebo Dionýsa 
či Athény. Vedle tohoto osobního nábožen-
ství a pořádku však každý obyvatel antic-
ké polis, tedy města či státu, respektoval 
(nebo měl respektovat) i společný pořádek, 
daný městským či státním náboženstvím 
daného města. Od něj se odvozovalo platné 
právo, tedy zákony, správa obce a všechny 
společné záležitosti, latinsky res publica. 
Vyjádřeme si to ještě jinak a názorněji. 
Doma si mohl každý používat své vlastní 
míry, pídě, palce nebo sáhy, ale ve „veřej-
ném prostoru“ platil úřední loket daného 
města. Státní pořádek a náboženství byl 
tak jasně odlišen od onoho osobního, že 
zde nenastávaly prakticky žádné konflikty 
a nesnáze. Doma ve svém si člověk rovnal 
věci po svém, ve veřejném prostoru podle 
obecního pořádku. Soud nad Sokratem byl 
výsledkem falešného obvinění ze „zavádění 
cizích bohů“, tedy cizích pořádků do toho 
obecního, ale to jinak běžně nijak nenastá-
valo. Měli v tom rozumný pořádek. A ten my 
už patrně nemáme. Do světa vstoupil mono-

z domova

GLOSA

Udělejme si 
novoroční pořádek 
v jedné přihrádce…

Text: MILAN KLAPETEK
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Na světě bylo již 
několik jistě docela 
ušlechtile míněných 
snah udělat konečně 
jednou úplně všude 
jeden pořádek. 
Jenomže všechny 
ty snahy skončily 
katastrofálně 
a vnesly do světa 
ještě větší nelad 
a nepřátelství.

teismus, česky jednobožství, To je úžasná 
koncepce (o které si něco řekneme jindy), 
kterou však není snadno aplikovat v onom 
osvědčeném řeckém a posléze i římském 
dvoupořádkovém modelu. Jinak řečeno, 
neodborná aplikace monoteismu, ať již se 
ocitne na pozici osobního nebo státního 
náboženství, vede k poruchám až pohro-
mám. Buď stát nemilosrdně vyrovnává 
občanům i jejich „soukromé“ hlavy podle 
onoho jednoho pořádku, nebo se kdekterý 
občan dožaduje toho, aby jeho soukromý 
pořádek, který má ve své hlavě (a který ten 
občan považuje za jediný a jediný správný), 
platil vždy a všude a pro všechny, a dává to 
najevo minimálně tím, že ten státní pořádek 
a státní náboženství nerespektuje. Obě tyto 
poruchy mají v nespočtu a nespočtu variací 
v evropských dějinách své bohaté a obvykle 
tragické zastoupení. 

A pak je tu ona další úžasná idea, pochá-
zející z druhého zdroje evropské kultury, 
z Izraele. Odtud pochází nejen monoteis-
mus, ale rovněž často nepochopené kate-
gorie „tajemství“ nebo „zázrak“. Ne všechno, 
co se na světě děje, si nutně musím dokázat 
zařadit do svého sobě pochopitelného po-
řádku. Zatímco Řek považoval svět za „in-
teligibilní“, ve kterém člověk musí či může 
všemu rozumět, Žid měl smysl pro oblast 
rozumem nepostižitelnou, která je přesto 
„v pořádku“, a to dokonce v dobrém pořádku. 
To platí i v křesťanství. Jean Calvin to vyjádřil 
slovy: „Chtít rozumět všemu, co působí Bůh, 
je nebetyčná troufalost.“ Jsou tedy věci, kte-
ré se vždy budou vymykat mému pořádku 
a mému chápání, ale já v rámci tohoto úžas-
ného konceptu mohu věřit, že i navzdory 
tomu, že já je nechápu, jsou součástí něja-
kého vyššího, dokonalejšího a obecnějšího 
pořádku a dobrého moudrého Řádu, a ne-
musím se obávat, že svět propadl chaosu. 
A to když člověk pochopí a přijme, pak to 
„neznámo“ a „nevyzpytatelno“, ten zdánlivý 
nepořádek mu nebude důvodem k nervozitě 
a agresi. Ona ta cedule je nakonec rovněž 
výzvou k jisté pokoře – to, že někde nevidíš 
pořádek, to může být i tvoje vada. Pokud 
odmítáš platnost matematického výrazu 1 + 1 
= 10, je to tím, že nevíš o dvojkové soustavě. 
V ní je to dokonale v pořádku.

Ten vnímaný nelad může být informací, 
i výzvou k akci. To znamená třeba, že se 
z nemoci, která mne postihla, budu léčit. 

Ale když už tedy třeba někdy půjdu něco 
někam „uklízet“, budu to dělat po zralém 
zvážení, s láskou, úctou a bázní, a ne ocelo-
vým koštětem s myslí zatemněnou nějakým 
zuřivým amokem. I v mnohém nepocho-
pitelný svět se tak člověku stává místem 
radostného přebývání, na kterém z onoho 
nevyzpytatelného neznáma přicházejí ra-
dostné podněty a impulzy, a ne jen hrozba 
a strach. I v tom je něco, související s rota-
riánskou ideou přátelství. Jako to, že jsem 
dnes namátkou a naslepo otevřel knížečku 
s myšlenkami svatého Augustina a jukla na 
mne právě tato: 

Si comprehendis, non est Deus – Když to 
chápeš, tak To (v tom) není Bůh.

A i tím je vlastně řečeno něco dost podob-
ného tomu, co měl onen vědec na dveřích 
svého kabinetu. Je to všechno látka na delší 
vyprávění. Až s boží pomocí uklidíme koro-
navirus (který nás má na něco upozornit), 
uděláme si o tom sympózium. Aby v tom 
byl už jednou konečně pořádek! 

Pardon, chtěl jsem říci: PF 2021! 
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yl to přítel Lothar Ullrich, RC Erfurt, 
který již v roce 1992 přijel na char-

terovou slavnost RC Hradec Králové a od 
roku 1996 se účastnil distriktních konfe-
rencí v České republice. Jak je známo, byl 
zakládajícím guvernérem nového distriktu 
1950, který byl ustaven 1. července 1995. 
V předchozích čtyřech letech bylo v Duryn-
sku založeno 17 rotary klubů. Jako úřadující 
guvernér se během svého roku nadále velmi 
angažoval při hledání kontaktů mezi kluby 
v našich zemích a také při podpoře společ-
ných projektů.

Byl si vědom toho, že společná historie 
našich zemí ve 20. století stále trpí znač-
nou zátěží. Během svých klubových návštěv 
zdůrazňoval, že jsme jako přátelé v Rotary 
předurčeni ke zlepšení porozumění mezi 
národy. 

Po Lotharu Ullrichovi byl na zasedání LA 
v Erfurtu v dubnu 2005 zvolen předsedou 
Hans Schlei. Na společné distriktní konfe-
rencí D 2240 a D 1880 v Karlových Varech 
v červnu 2004, která se konala pod heslem 
„Most na východ“, prokázali guvernéři Hans 
Schlei a Viktor Prikazsky obrovskou míru 
přátelství.

Na schůzce LA ve Würzburgu v březnu 
2009 jsem převzal tento čestný úkol já. Tento 
úřad mne vždy naplňoval a naplňuje entu-
ziasmem.

Během těchto 25 let jsme na mnoha mezi-
národních setkáních zažili skvělé okamžiky 
a vždy jsme diskutovali o aktuálních téma-
tech a vyvodili z diskuzí závěry. Také jsme 
se navzájem seznámili s příslušnou kulturou 
prostřednictvím nádherných prohlídek a akcí 
a prohloubili jsme naše přátelství. Dnes je 
den, kdy vzpomínáme na naše přátele a part-
nery, kteří s námi již bohužel nejsou. Patří 
jim velký dík za jejich přátelství a službu 
ostatním.

Pamatujete si malou brožuru, která byla 
vytvořena pro setkání ICC v Praze v květnu 
2019 a pro světový kongres v Hamburku? 
Právě nyní ji při této příležitosti aktualizuji 
a hlásím, že bude brzy k dispozici.

ze světa

ICC

Připomínáme 
si významné 
výročí
Je 25. listopadu; je to zvláštní den? 
Ano, protože zakládající setkání 
německé sekce Mezinárodního 
výboru pro spolupráci mezi 
Německem, Slovenskem a Českem 
se odehrálo právě před 25 lety ve 
Würzburgu, v roce 1995. Schůzi 
předsedal zástupce německé 
guvernérské rady PDG Ulrich Stoll, 
RC Biberach. Při tomto setkání byl 
zvolen předsedou sekce PP Hans 
Richard Schnittny, RC Gütersloh. 
Ještě předtím v roce 1993 převzal 
přítel Schnittny odpovědnost za 
zřízení kontaktního místa. Chvíli 
trvalo, než se 21. března 1998 
v Českých Budějovicích ustavila 
i česká a slovenská sekce.

Text: FRITS ZEEUW, PDG,
překlad: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

B

Velké poděkování patří vám všem, 
včetně těch, kteří od té doby odešli, 

za vaše členství v našem mezinárodním 
výboru a za vaše angažované 

a cenné příspěvky. 



R O T A R Y  G O O D  N E W S  1 | 2 0 2 1 25
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Pečujme 
o své Rotary 
Alumni
Není zřejmě žádným tajemstvím, 
že Alumni je v našem distriktu 
mnoho, jen je možná nevidíme 
úplně na první pohled, a tudíž 
je nemůžeme „vtáhnout“ mezi 
nás do klubů a na akce, které 
organizujeme. Nezkusíme to  
tedy na pohled druhý?

Text: MARTINA SAITLOVÁ

K

kový týden věnovaný právě Alumni, a Rotary 
International tím vyzývá kluby, aby pozvaly 
absolventy rotariánských programů na jed-
nu ze svých schůzek (včetně rodičů studentů 
z dlouhodobých nebo krátkodobých výměn) 
a vyslechly si jejich prezentace, ukázaly jim, 
jak rotariánské schůzky fungují, čemu se klu-
by věnují a jaká je podstata Rotary. V rámci 
asociace Rotary Alumni Distriktu 2240 jsou 
v distriktu ročně organizována dvě až tři ce-
lodenní setkání pro absolventy rotariánských 
programů. Těchto setkání se účastní kromě 
Alumni také rotariáni a další hosté z různých 
sfér. Kromě zajímavých přednášek a nutné 
porce zábavy nechybí prostor ani na chari-
tativní projekty a rotariánská témata. Všem 
účastníkům se tak přibližuje činnost Rotary 
v našem distriktu a otevírají se jim tím dveře 
k možnému budoucímu členství. Již několi-
krát se stalo, že mezi účastníky byli i bývalí 
výměnní studenti, kteří díky našim aktivitám 
přišli opět do kontaktu s Rotary i po více než 
10 letech a někteří zvažují vstup do některého 
z klubů. Některé kluby v poslední době i na 
meziklubové akce zvou „své“ Alumni anebo 
přeposílají pozvánky na akce vedení Alumni 
asociace, které je předává dál mezi absolventy. 

Aktuální epidemiologická situace sice příliš 
setkávání ani našim oblíbeným rotariánským 
aktivitám nepřeje, ale můžeme to svým způ-
sobem brát jako výzvu anebo jako plusový 
čas k promyšlení aktivit nových. Pokud vez-
mu v úvahu například výměnné studenty, se 
kterými máme doposud nejvíce zkušeností, 
je to běh na delší trať, ale v cílové rovince 
může určitě končit vítězstvím a vynaložené 
úsilí se promění třeba v nového člena klubu 
nebo Rotaractu. Statistiky Rotary Internatio-

nal říkají, že až 41 % absolventů rotariánských 
programů se zajímá o členství v Rotary. To 
není vůbec špatné číslo, které v sobě nese 
mnoho poten ciálu, ale je klíčové tento zájem 
ve správný okamžik podchytit a udržet. Někdy 
může sehrát důležitou roli jednotlivec, někdy 
spolupráce v rámci klubu či mezi kluby nebo 
spolupráce s Alumni asociací. 

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem 
klubům, které se letos zapojily do Alumni 

Reconnect Week, a také klubům, které pe-
čují o „své“ Alumni. Asociace Rotary Alumni 
Distriktu 2240 je otevřena spolupráci, ráda 
poradí a pomůže klubům v rámci práce 
s Alumni a časem se jí snad také podaří 
rozšiřovat své aktivity. Pevně věřím, že se 
brzy budeme moci vrátit k našim oblíbeným 
předkoronavirovým rotariánským aktivitám 
nebo začneme s novými a že nadále budeme 
pro absolventy našich programů zajímavou 
organizací, respektive čím dál zajímavější. 
Minimálně se o to můžeme pokusit. 

do vlastně Alumni jsou? Mezi rota-
riánské Alumni patří všichni absol-

venti některého z rotariánských programů 
(např. Rotary Youth Exchange (RYE), Rotary 
Youth Leadership Awards (RYLA), New Ge-
nerations Service Exchange, Group Study 
Exchange) nebo členové Rotaract a Inter-
act klubů. Pokud bychom si dali tu práci 
a zkusili spočítat, kolik Alumni již máme 
za ty dlouhé roky, během kterých se náš 
distrikt věnuje výše uvedeným aktivitám, 
zřejmě bychom se nedopočítali. Otázkou 
ale zůstává, k jakému číslu bychom do-
šli, pokud bychom zkusili spočítat, kolik 
z Alumni je aktivních – tedy je v kontaktu 
se svým sponzorským klubem, účastní se 
některých rotariánských akcí nebo je aktiv-
ním členem Rotaractu či Rotexu. Kontakt 
s Alumni může probíhat na více úrovních. 
Mezi ty hlavní patří kontakt na úrovni klu-
bů, jejich aktivity a zájem vůči „vlastním“ 
absolventům programů. Druhá úroveň by se 
dala nazvat celodistriktní. Ještě je tu jedna 
úroveň, která lze označit za meziklubovou. 

V první polovině října loňského roku pro-
běhl Rotary Alumni Reconnect Week. Napříč 
rotariánskými distrikty po celém světě je ta-

Pro kontakt s vedením 
Alumni asociace našeho distriktu 

využijte e-mailovou adresu 
rotaryalumni2240@gmail.com

V rámci asociace Rotary 
Alumni Distriktu 2240 
jsou ročně organizována 
dvě až tři celodenní 
setkání pro absolventy 
rotariánských programů.
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V Ý M Ě N Y

INBOUNDI 
2020/21

z domova

TAK TROCHU ZVLÁŠTNÍ VÝMĚNA

Pavel Fantyš, YEO

RC České Budějovice

Ve čtvrtek 7. ledna odpoledne odletěl 

z ruzyňského letiště domů do Jižní Afriky 

Konki, vloni jediný výměnný student RC 

České Budějovice a – nemýlím-li se – 

krátce před svým odletem také jediný 

výměnný student v našem distriktu.

Byl to divný rok, divná výměna. Službou 
mládeži se v klubu zabývám od rotarián-
ského roku 2013–14, ale až v roce 2019–20 
jsme poprvé „v mojí éře“ vysílali studentku, 
Kity Petráňovou, do Austrálie. Tím jsme se 
dostali do speciálního módu, v němž fun-
guje výměna právě s Austrálií a s Jihoafric-
kou republikou. Kity byla v Austrálii od 
července 2019 do července 2020 a do Čes-
kých Budějovic recipročně dorazil až v půl-
ce ledna 2020 tehdy bez pár dnů sedmnác-
tiletý Jihoafričan Konki. I on měl v Česku 
strávit (a nakonec překvapivě i strávil) dva-
náct měsíců.

Další „novinkou“ bylo, že RC České Bu-
dějovice měl tentokrát v programu jediné-
ho výměnného studenta. V klubu považu-
jeme za optimální vysílat na výměnu tři 
studenty. Jednak to bývá lepší pro výměn-
né studenty, kteří si – když je jich takhle ve 
městě víc – mohou navzájem pomoci a pro-

stě se kamarádit. Ale má to i některé logis-
tické výhody (snáze se organizuje výměna 
rodin i doprava studentů na různé akce). 
Hlavně pak ale chceme dát šanci „prožít si 
svůj nejlepší rok“ co největšímu počtu čes-
kých studentů. Podíval jsem se do RYEDB 
a spočítal jsem outboundy českobudějovic-
kého Rotary klubu od sezony 2009–10. Je 
jich celkem osmadvacet. Většina z nich 
před svou cestou přitom neměla s ROTARY 
nic společného.

Nemívali jsme v minulosti při dlouhodo-
bé spolupráci se třemi českobudějovickými 
gymnázii o zájemce o výměnné pobyty 
nouzi. Aniž bychom se o to nějak zvlášť 
snažili, potkávali jsme na přelomu září 
a října spolu s kolegou Honzou Syllabou na 
informačních schůzkách obvykle pět až 
sedm zájemců s rodiči. A jelikož jsme při 
našem líčení toho, co obnášejí výměnné 
pobyty, obvykle vyzdvihovali spíše strasti 

než slasti, končívali jsme nejčastěji na již 
výše uvedených třech výměnných studen-
tech. To se však v posledních letech změni-
lo. V rotariánském roce 2019–20 jsme měli 
jediného výměnného studenta a i před na-
konec zrušenou sezonou 2020–21 jsme měli 
pouze jediného zájemce o dlouhodobou 
výměnu. Zřejmě se nad tím budeme muset 
v klubu do budoucna zamyslet.

Ale zpátky ke Konkimu. Ten většinu 
roku samozřejmě nemohl chodit do školy, 
a tak se nestačil se svými spolužáky spřá-
telit tak, jak to při výměnných pobytech 
bývá. Také měl podstatně méně kontaktů 
se zahraničními výměnnými studenty, kte-
ří do našeho distriktu dorazili o pár měsíců 
dřív než on. Krátce po svém příletu do Čes-
ka se sice zúčastnil Orientation meetingu 
v Třebíči, ale další hromadné akce byly 
v souvislosti s výskytem koronaviru zruše-
ny, a tak už se podíval jen na Farewell 
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Weekend. A po něm všichni kromě Austra-
lanů odletěli domů. Vlastně i Konki v dub-
nu málem odletěl domů. Nakonec se ale 
podařilo jeho rodinu a jihoafrické Rotary 
přesvědčit, že pokračovat ve výměně je 
bezpečné.

Výhodou tak bylo asi jenom to, že měl 
Konki ve všech třech (vesměs výborných) 
host rodinách vždy sourozence přiměřené-
ho věku, s nimiž logicky trávil spoustu 
času. Mimochodem hledání host rodin, 
které nevysílají vlastní děti do zahraničí, 
pro mne bylo taky novinkou. Podařilo se to 
ale opravdu nad očekávání. Popravdě na 
tom ale hlavní zásluhu mají aktivní rodiče 
Kity Petráňové. S první host rodinou Kon-
ki vyzkoušel lyžování, s druhou strávil 
v létě týden v Itálii, se třetí pak ještě stihl 
pár dní v Chorvatsku. A to jsou jen ty nej-
větší výlety. Hrál pravidelně fotbal, okusil 
vodáctví. Konkimu také po celou dobu vý-
měny pomáhal Lukáš Kršek (díky, Lukáši), 
výměnný student našeho klubu v sezoně 
2016–17 a člen Rotaract klubu České Budě-
jovice. 

Konki měl domů původně odletět 27. 12., 
ale 25. prosince měl pozitivní test na co-
vid-19. (Mimochodem zajistit pro zdravého 
cizince, byť s českým zdravotním pojiště-
ním, během vánočních svátků pro odlet 
nezbytný PCR test v Budějovicích oficiálně 
nešlo, a tak jsem musel jít tradiční českou 
cestou a najít protekci.) Nakonec tedy od-
let vyšel až napodruhé. Konkiho jsem na 
ruzyňské letiště nakonec vezl až 7. ledna. 
Bylo to smutné jako každé podobné louče-
ní. Tentokrát navíc na nezvykle prázdném 
letišti, kde s námi byla i Kity Petráňová. 
Mimochodem i ta po Vánocích prodělala 
covid-19. A jen tak pro zajímavost srovná-
ní pandemie v Česku a v Austrálii: Kity je 
samozřejmě v kontaktu se svými nedávný-
mi australskými spolužáky a pro většinu 
z nich je vůbec prvním známým člověkem, 
který covid prodělal…

Celkově vzato jsem přesvědčený, že se 
Konkiho výměna na poměry tohoto divné-
ho roku vydařila – mimo jiné i díky jeho 
povaze a otevřenosti. Přesto věřím, že příš-
tě se už našemu klubu zase podaří měnit 
víc studentů a že už se mi nikdy nestane, 
aby zahraniční student mohl z dvanácti 
měsíců strávených v Česku navštěvovat 
školu jen nějaké čtyři.

ŽIVOT V JEDNOM ROCE

Sankonki Dibate

D9400 JAR — RC České Budějovice

Winston Churchill řekl „Zlepšení znamená 

změnit se.“ A přesně takhle začala moje 

cesta, touhou po změně, vyrůst a získat 

zkušenosti. 

Jmenuji se Sankonki Dibate a svoji výměnu 
v roce 2020–21 jsem strávil v České republice. 
Stejně jako každý jiný výměnný student jsem 
si na začátku musel projít nepříjemnostmi, 
musel jsem vystoupit ze svojí komfortní 
zóny, opustit své přátele, rodinu a domovinu. 
Tím, že jsem to udělal, jsem se otevřel novým 
věcem. Dostal jsem nesčetně nových příleži-
tostí, jako naučit se nový jazyk, poznat no-
vou kulturu a objevit zcela nový svět. Zažil 
jsem věci, o kterých jsem si nikdy nemyslel, 

že bych je kdy dělal. Kupříkladu jsem se zku-
sil postavit na lyže a brusle. Během svého 
pobytu v Česku jsem se naučil být zodpo-
vědnější a rozšířil jsem si obzory. Rok 2020 
byl bez pochyby složitý pro všechny, přede-
vším kvůli globální koronavirové pandemii. 
Ale i přesto jsem se cítil všude vítán. Lidé 
kolem mě mají lví podíl na tom, jaký můj 
rok byl. I přes všechny problémy mě přijali 
a stal jsem se součástí jejich běžného živo-
ta. Život nám dává přesně tolik, kolik si 
z něj vezmeme. Za úspěch nepovažuji to, že 
jsem byl rok v zahraničí, ale všechny ty ne-
příjemné chvíle a konverzace, kterými jsem 
si prošel a zvládl jsem je, a vytvořil jsem si 
vazby na celý život. 

Všichni máme lepší a horší chvilky, ale 
vždycky je to o tom, jak se k tomu posta-
víme. Hodně jsem se toho naučil, a to ne-
jen o sobě, ale také o tom, jak odlišná jsou 
prostředí, ve kterých vyrůstáme. 

HODNĚ JSEM SE 
TOHO NAUČIL. 

O SOBĚ, ALE TAKÉ 
O TOM, JAK ODLIŠNÁ 

JSOU PROSTŘEDÍ, 
VE KTERÝCH 
VYRŮSTÁME.
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VÝLET DO PARDUBIC

Dominik Stephen Hall

D9685 Austrálie — RC Poprad

Jedno z mých nejoblíbenějších míst byly 

Pardubice. Vzala mě tam moje druhá host 

rodina, když jeli ke svým přátelům, 

u kterých jsme po dobu návštěvy bydleli. 

Mluvili jsme česky i slovensky a opravdu 
jsem si to užil. Jejich děti, obě starší než já, 
mě každý den vzaly mezi lidi, zašli jsme do 
restaurace a užili si spoustu legrace. Druhý 
den jsme všichni vyrazili na hlavní pardu-
bické náměstí, kde jsme začali den kávou 

v místní kavárně hned vedle městské věže. 
Vyšplhali jsme nahoru na věž. Co mě oprav-
du zaujalo, byly informace o historii města, 
které lemovaly cestu nahoru do věže. Pak 
jsme se vydali na Friends Fest, což je festi-
val plný přátelství, Ameriky a vojenské his-
torie. Byla tam k vidění spousta amerických 
aut, většinou mustangy, staré i nové, ale 
taky americký a český tank. Užili jsme si 
tam celý den, prohlíželi si auta a poslou-
chali muziku. Byl to skvělý den, ale jakkoliv 
byl skvělý festival, nejvíce jsem si ten den 
užil, protože jsem byl s lidmi, které mám 
rád. Stačily tři dny, abych se toho naučil 
spoustu o Pardubicích, užil si Friends Fest 
a vytvořil si silnou vazbu se svojí rodinou. 

STAČILY TŘI DNY, 
ABYCH SE TOHO 

NAUČIL SPOUSTU 
O PARDUBICÍCH, 
UŽIL SI FRIENDS 
FEST A VYTVOŘIL 

SI SILNOU VAZBU SE 
SVOJÍ RODINOU.
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JEDNOU JSI DOLE,
JEDNOU NAHOŘE

Lochlan James Clarke 

D9790 Austrálie — RC Košice

Tenhle rok se řídil heslem „jednou jsi dole, 

jednou nahoře“. Spoustu jsme toho zažili, 

ale o spoustu zážitků jsme také přišli. 

I tak to byl úžasný rok, naučil jsem se 
mnoho nových věcí, navštívil jsem krásná 
místa, zámky, kostely, krásné budovy i pří-
rodu a poznal slovenskou kulturu. Ze vše-
ho nejvíce si však cením chvil, které jsem 
mohl strávit se svou rodinou a přáteli na 
cestách vlakem na akce Rotary, nebo když 
jsem cestoval se svými rodinami. Všem 
těm lidem kolem sebe vděčím za obrovské 
množství vzpomínek, které už mi nikdo 
nevezme a mohu se k nim neustále vracet. 
Nejvíc mě bavilo, když jsem poznával, jak 
žijí ostatní v jiných zemích, nebo když 
jsem se učil vyslovovat nová slovíčka. 
A samozřejmě nikdy nezapomenu na své 
přátele. 

Rád vzpomínám na to, jak jsem musel 
vstávat v 5 hodin na vlak směr Poprad, 
abych strávil týden ve Vysokých Tatrách 
s ostatními výměnnými studenty na Ski 
weeku. Užili jsme si spolu spoustu legrace, 
naučil jsem se jezdit na snowboardu, 
všichni jsme se skvěle bavili, hráli jsme 
karty nebo si prostě povídali. To bylo po-
prvé, kdy jsem se s nimi všemi setkal, ale 
bohužel také naposled, protože velká část 
z nich brzy kvůli koronaviru odcestovala 
domů, a na farewell víkendu už jsme se 
nepotkali. I tak ale i farewell víkend patří 
k mým nejoblíbenějším zážitkům. Děkuji 
distriktu 2240 za skvělý rok a za to, že mi 
umožnil potkat tolik úžasných lidí. 

MÔJ POBYT V USA

Tomáš Tóth 

RC Nitra

Mojím snom bola Kanada, no nakoniec som 

odletel do USA. Konkrétne do Sherwoodu 

v Portlande. Som vďačný Rotary clubu 

Nitra, že mi túto skúsenosť umožnila. 

Rovnako ako všetci som bol zvedavý na ro-
diny, v ktorých budem tráviť výmenný po-
byt. Moja prvá rodina bola úžasná. Otec 
pracoval ako zubár a mamka bola jeho ses-
trička. Majú 5 detí, ktoré všetky s nami ne-
bývali, ale stretávali sme sa. A takisto mali 
psa, ktorého som si obľúbil. Ako poďakova-
nie za ich opateru a starostlivosť som im 
navaril pravú slovenskú nedeľnú polievku 
a rezne s ryžou. Vraj si veľmi pochutili. 

 Po krátkom pobyte v druhej rodine som sa 
presťahoval do tretej rodiny. Vzhľadom k si-
tuácii s koronavírusom som bol od polovice 
marca s celou rodinou v karanténe a mali sme 
iba online vyučovanie. Mesto Portland situá-
ciu bralo vážne a prijalo veľa protipandemic-
kých opatrení a obmedzení. Preto som 4. 4. 
2020 predčasne ukončil moju výmenu. Aj 
napriek tomu mi tých 8 mesiacov v USA dalo 
veľmi veľa do života. Odniesol som si nové 
skúsenosti a hlavne zážitky. V októbri 2019 
som absolvoval West Coast Tour a navštívil 
som Hollywood (dokonca som tam v obchode 
zahliadol naživo Arnolda Schwarzenegera), 
Disneyland v San Franciscu.

Prežil som aj pravý americký Halloween, 
vyrezávali sme tekvice a prezliekli sme sa do 
masiek – zo mňa urobili lekára. Zažil som 
Deň vďakyvzdania, bol som na wrestlingu, 
zúčastnil som sa na East Oregon Tripe a hlav-
ne som si našiel veľa nových kamarátov.
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z domova

NEVZDÁVEJTE SE!

Raleigh Riko Fitzgerald

D9650 Austrálie — RC Bratislava

Je jedna věta, kterou před svojí výměnou 

slyší každý student a každý ji zná 

nazpaměť „Není to rok v jednom životě, ale 

život v jednom roce.“

Rotary Youth Exchange v době pandemie 
rozhodně nepatří k těm běžným a už vůbec 
ne nejlehčím. Naštěstí jsem měla možnost 
zažít alespoň první dva měsíce jako všichni 
ostatní výměnní studenti a jet na Ski Week, 
než přišla první karanténa. Když později 
v červenci většina studentů dokončila svoji 
výměnu, zůstala jsem v Bratislavě jako je-
diná studentka z Rotary. To mi ale pomohlo 
prohloubit přátelství s  lidmi ze školy 
a mého okolí, protože v první části výměny 
jsem se stýkala více se studenty z Rotary. 
Naneštěstí přišla další karanténa a distanč-
ní výuka, což byl spíš krok zpět, protože 
jsem musela být zase pořád jenom doma. 

Během karantény jsem si mnohokrát řek-
la, že by bylo lepší jet domů, a chtěla jsem 
to vzdát, obzvlášť, když se situace ohledně 
koronaviru nelepšila. Bylo mi líto, že se ne-
ustále rušily akce, na které jsem se tolik 

těšila. Už jsem neviděla důvod, proč na vý-
měně dále zůstávat. Ale nakonec jsem ráda, 
že jsem to zvládla a zůstala až do konce. 

Myslím, že jsem za těch 11 měsíců na 
Slovensku dospěla, a spoustu jsem se toho 
o sobě naučila. Domnívám se, že v dospí-
vání je důležité oprostit se na nějaký čas 
od přátel a rodiny, aby člověk mohl dozrát. 
Skoro celý život jsem strávila na malém 

městě v Austrálii. Každý týden bylo dopře-
du jasné, co budu dělat. Všechno bylo stej-
né. Nikdy jsem se nemusela snažit hledat 
si přátele, protože jsem znala všechny 
z ročníku už od školky, a nikdy jsem se ne-
musela řídit podle mapy, abych zjistila, 
kde vůbec jsem (to se mi na Slovensku sta-
lo tolikrát). 

Během výměny jsem šla více do sebe, 
jsem uvolněnější, ale jsem stydlivější, 
přestože by mnozí možná po výměně oče-
kávali opak. Před výměnou jsem byla ne-
rada sama a ráda jsem pořád něco dělala. 
Teď si užívám čas sama se sebou, ale necí-

tím se osamocená. Naučila jsem se, že uži-
tečná není jen škola nebo práce, ale také 
čas strávený koníčky nebo odpočíváním. 
Dívám se na život jinak a jsem za to straš-
ně moc ráda, protože k tomuto bych bez 
výměny nikdy nedošla. 

Jsem vděčná za všechno, co jsem se na-
učila, co jsem zažila, za všechny ty skvělé 
vzpomínky a úžasné přátele, které jsem 
poznala. Děkuji všem, kteří se mnou tento 
rok byli! Každý z vás, kdo pochybuje, jest-
li vyjet, nebo ne, prostě jeďte! Ať se stane 
cokoliv, bude to nezapomenutelné a vzpo-
mínky, zážitky a přátelé vám zůstanou!

BĚHEM 
KARANTÉNY JSEM 

SI MNOHOKRÁT 
ŘEKLA, ŽE BY BYLO 
LEPŠÍ JET DOMŮ. 
NAKONEC JSEM 

ALE RÁDA, ŽE JSEM 
ZŮSTALA AŽ 
DO KONCE.



R O T A R Y  G O O D  N E W S  1 | 2 0 2 1 31

z domova

sobotu 16. ledna 2021 jsme pro 
29 studentů, kteří i v této nelehké 
době projevili zájem o roční výměn-

ný pobyt, zorganizovali distriktní výběrové 
řízení, tzv. Orientation Meeting II. Studen-
ti na tuto akci byli nominováni jednotlivý-
mi sponzorskými Rotary kluby, kde už pro-
šli prvním kolem výběrového řízení. 
Následně se společně se svými rodiči účast-
nili první orientační schůzky 5. prosince 
2020, kde byli podrobně seznámeni s prin-
cipy fungování Rotary, zásadami a pravidly 
ročního výměnného pobytu a předběžným 
časovým plánem přípravy na rok v zahra-

ničí. Tuto schůzku jsme pro dodatečně no-
minované zájemce a jejich rodiče zopako-
vali v náhradním termínu 9. ledna.

V „normální době“ organizujeme dis-
triktní výběr už koncem listopadu před-
chozího roku jako celovíkendovou akci. 
Letošní mítink jsme museli zredukovat 
pouze na jeden den. V dopolední části ab-
solvovali studenti písemné testy z anglič-
tiny a poslechli si přednášku o kulturním 
šoku. Následně se učili vyplňovat přihláš-
ku na výměnný pobyt, což je, jak mnoho 
studentů po návratu z výměny říká, jedna 
z nejtěžších věcí na celé výměně.

V odpolední části prošli všichni studenti 
individuálními pohovory ve čtyřech komi-
sích, kde rotexáci a rotariáni ověřili, zda 
a na jaké úrovni se umí anglicky domluvit, 
jejich znalosti o Rotary International, 
sponzorských klubech a výměnném pro-
gramu. Důležitou součástí pohovorů bylo 
posouzení schopnosti vypořádat se s růz-

nými krizovými situacemi a jasně a přiro-
zeně komunikovat na nejrůznější témata. 

Bohužel jsme museli oželet nejrůznější 
teambuildingové aktivity a podrobné rozho-
vory s rotexáky o jejich výměnném roku, 
které jsou jinak důležitou součástí této akce. 
Pokusíme se však alespoň následně v něko-
lika termínech v online formě. 

Trendem několika posledních let je, že 
sponzorské Rotary kluby nominují na dis-
triktní výběr dobře připravené a kvalifiko-
vané studenty. Nejinak tomu bylo i v roce 
letošním, všech 29 studentů výběrem 
úspěšně prošlo a budou se dále připravo-
vat na rok v zahraničí.

K těmto studentům se následně připojí 
dalších 40 studentů, kteří už prošli přípravou 
v roce minulém, avšak na výměnu nemohli 
kvůli koronaviru vyjet. Celkem tedy máme 
pro rok 2021/22 šedesát devět outboundů.

Je samozřejmě otázkou, zda se vůbec 
nejenom dlouhodobé výměny, ale i letní 
tábory a rodinné výměny budou moct 
v příštím roce uskutečnit. V současné době 
platí rozhodnutí ústředí Rotary Internati-
onal o pozastavení všech výměnných pro-
gramů do 30. června 2021. O tom, co bude 
možné v roce 2021/22, rozhodnou v Evan-
stonu v nejbližších týdnech.

ROTARY KLUBY 
NOMINUJÍ NA 

DISTRIKTNÍ VÝBĚR 
DOBŘE PŘIPRAVENÉ 
STUDENTY. NEJINAK 
TOMU BYLO I V ROCE 
LETOŠNÍM – VŠECH 

29 STUDENTŮ 
VÝBĚREM ÚSPĚŠNĚ 

PROŠLO.

O U T B O U N D S

OUTBOUNDI OPĚT ONLINE
I když v letošním rotariánském roce žádné výměnné programy 
neprobíhají, přípravy na rok 2021/22 jsou v plném proudu. Vzhledem 
ke koronavirové pandemii jsme se i s našimi akcemi museli přesunout 
do online prostoru.

Text: JAROMÍR BARÁK, NATÁLIE ŠEBESTOVÁ

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

zprávy
KLUBOVÉ
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Mnohí ľudia z nášho dištriktu navštívili 

v posledných rokoch Arménsko. Vtedajší milí 

hostitelia nás teraz poprosili o pomoc. 

Ozbrojený konflikt v Náhornom Karabachu 

prinútil tisícky obyvateľov opustiť svoje 

zničené, alebo ohrozené domovy a utiecť do 

Arménska. RC Jerevan International pre nich 

začal realizovať humanitárnu pomoc na 

zabezpečenie nových životných podmienok.

rosbu o pomoc v mene RC Jerevan 
International nám poslali Karine Mi-

kaelyan, past prezidentka klubu a Artur 
Miroyan, zástupca guvernéra Dištriktu 
2452. Vypracovali návrh hmotnej pomoci 
(nákup potravín, hygienických potrieb, či 
oblečenia), ale aj pomoci s ubytovaním, 
integrovaním do zamestnania či posttrau-
matickej zdravotnej a psychologickej po-
moci. Dôležitou súčasťou je aj starostlivosť 
o deti utečencov.

Zbierku na pomoc v našom dištrikte za-
čali organizovať spoločne tri kluby. RC Mar-
tin, RC Malacky Golf a RC D. Streda. Hlav-
ným agitátorom zbierky  b ol  B o do 
Hauswald. Propagáciu medzi klubmi a člen-
mi veľmi dobre zvládli ADG Laco Nagy a Ju-
raj Sabaka. Finančné príspevky sledoval 
a správy o stave financií pravidelne podával 

pokladník Ivan Lamoš, legislatívne úlohy 
plnil prezident Otto Gáťa a celý projekt ko-
ordinoval René Guráň. Významnú agitačnú 
úlohu plnil Predseda ICC Česko-Slovensko-
-Arménsko Honza Ženatý, ktorý sa k výzve 
pôvodných klubov pripojil a paralelne s tou-
to zbierkou založil v RC Ostrava osobitný 
účet na príspevky v českých korunách.

Do zbierky sa kolektívnym príspevkom 
zapojilo 23 klubov a 38 individuálnych dar-
cov z ďalších klubov. Na účet RC Martin 
darcovia poslali 21.175,- euro a na osobitný 
korunový účet RC Ostrava 327.736,- korún.

V rámci 1. etapy pomoci, nakúpili viac ako 
3,5 tony potravín a hygienických prostried-
kov. Tieto rozdelili do balíkov pre rodiny 
a rozdistribuovali ich do prvých štyroch re-
giónov Arménska, kde sú presídlenci z Art-
sachu ubytovaní. Pomoc sa dostala k 226 
rodinám. V mestách Ečmiadzin a Spitak 
odovzdali novoročné darčeky pre 90 de tí 
utečencov. Humanitárna pomoc z našich 
darov pokračuje i v novom roku.

Text: RENÉ GURÁŇ, foto: KARINE MIKAELYAN

M A R T I N ,  M A L A C K Y,  D U N A J S K Á  S T R E D A 

Humanitárna pomoc ľuďom 
z Náhorného Karabachu 

33 175 eur
Výška darov na humanitárnu pomoc od klubov 
a jednotlivcov v roku 2020.

P

20 000 Kč
Ve prospěch Denního centra Mateřídouška  
se členům klubu podařilo v této nelehké 
době získat celkem 20 000 Kč.

Členové Rotary klubu Karlovy Vary mezi 

sebou uspořádali adventní sbírku ve pro-

spěch Denního centra Mateřídouška, o. p. 

s., se sídlem v Chodově u Karlových Varů.

entrum nabízí dětem, mladist-
vým i  dospělým s  mentálním 

a kombinovaným postižením a osobám 
s poruchou autistického spektra ambu-
lantní sociální služby prostřednictvím 
2 denních stacionářů a 2 sociálně tera-
peutických dílen v Chodově a Sokolově.

Členům klubu se podařilo v této ne-
lehké době celkem získat 20 000 Kč. 
Poukázku na tuto částku předal prezi-
dent klubu Jiří Prokop se sekretářem 
klubu Zdeňkem Urbancem dne 18. 12. 
2020 ředitelce Denního centra Mateří-
douška Mgr. Věře Bráborcové.

Text: ZDENĚK URBANEC

K A R L O V Y  V A R Y

Sbírka pro 
Mateřídoušku

C
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V době čínské chřipky stát kompenzuje 

ztráty téměř všech subjektů – kromě 

neziskových organizací. Sem patří především 

ty, které zaměstnávají postižené klienty. Stát 

jim sice kompenzuje část mezd, ale na 

zbytek a na nájemné si musí vydělat svou 

činností. Ale jak, když mají nuceně zavřeno?

řesně toto postihlo i Spolek Míša 
a Míša, který dlouhodobě podporují 

třebíčští rotariáni. Před Vánocemi nebylo 
na nájem ani na mzdy. Ze dne na den nulo-
vý příjem. Co teď? Zavřít a propustit klien-
ty? Naštěstí se rotariáni dozvěděli o kritic-
ké situaci. Jenže čas byl proti. Nebyla 
možnost organizovat systémovou pomoc. 
Vždyť zrušit museli i každoroční benefiční 

večer. A tak nezbylo než se složit na ne-
zbytnou pomoc. Během virtuální schůzky 
mezi sebou vybrali 15 tisíc, aby zabránili 
nejhoršímu. Ani na budoucnost spolku ne-
zapomněli. Nyní pomáhají se sepsáním 
žádosti na město, které snad přispěje 
v příštích měsících. Pomohou i se získáním 
peněz na pořízení dodávky s úpravou říze-
ní, čímž se značně rozšíří možnosti klientů.

Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

T Ř E B Í Č

Neziskovky v ofsajdu

15 000 Kč
Příspěvek sbírky mezi rotariány na bezodkladnou 
pomoc Spolku Míša a Míša v Třebíči.

zprávy

P

Krásne a akčné manželky žilinských 

rotariánov nakúpili plné auto potravín 

a surovín. 

aviezli ich do Kláštora pod Znie-
vom, kde o. z. Brieždenie posky-

tuje celoročné núdzové bývanie pre 
50 týraných matiek a detí. Natešené 
maminy sa hneď pustili do vypekania 
vianočných dobrôt. Veľké poďakovanie 
Janke Kocianovej, ktorá to, podobne 
ako minulý rok, celé zorganizovala. 

Ďakovný list od pani riaditeľky:

Srdečne vás všetkých pozdravujem, 

z celého srdca vám ďakujem v mene 

organizácie OZ Brieždenie za vašu 

ústretovosť, za vašu pomoc a za vašu 

ochotu prispieť našim ženám a deťom 

k najkrajším vianočným sviatkom. Vami 

darované potraviny, čistiace prostriedky 

a peniaze nám všetkým, zamestnancom 

a klientkam urobili veľkú radosť. 

Ďakujeme za vaše veľké SRDCIA, ktoré  

sú naplnené súcitom a láskou. Prajeme 

vám krásne, požehnané a pokojné 

sviatky v kruhu svojich najbližších. Nech 

sviatočná atmosféra lásky, porozumenia 

a novej nádeje vám prinesie do vašich 

sŕdc radosť, šťastie a hlbokú spokojnosť. 

Ostávam s úctou a s úprimným 

pozdravom.

Magdaléna Fillová

Text: JURAJ SABAKA, 
foto: FRANTIŠEK KOCIAN

Ž I L I N A

Už sa pečú

Z



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

RC České Budějovice slavil v loňském roce 

30 let od znovuobnovení (13. června 1990). 

řipravené oslavy na říjen se z důvodu 
covidu nekonaly. Zpestřením oslav 

byl nápad člena klubu Jana Kubeše uvařit 
k 30. výročí založení klubu výroční ležák. 
Do chladírenského boxu bylo uloženo cca 
300 lahví. O ekonomický výsledek akce se 
postarali ti rotariánští přátelé, kteří si kou-
pili výroční „Třicítku“. Na každého člena klu-
bu připadlo k odběru cca 10 lahví – cenu 
jsme stanovili na 100 Kč za jednu lahev. Ná-
klady na výrobu uhradil Jan Kubeš.

Text: MARTIN TIMR, PDG

Č E S K É  B U D Ě J O V I C E

Výroční „Třicítka“

29 000 Kč
Výtěžek akce bude použit na budoucí 
projekt klubu.

P

Členové RC Prostějov zakoupili přístroj 

iCHROMA II určený pro rychlé testy nemoci 

covid-19. Rotariáni jej chtějí zdarma zapůjčit 

prostějovskému Centru sociálních služeb. 

nalyzátor iCHROMA II dokáže během 
několika minut vyhodnotit protilátky 

na covid-19 a označit potenciálního šiřitele 
viru s 95% úspěšností. „Jak jsem se dozvě-
děl, že existuje tento jihokorejský přístroj, 
hned mě napadlo, že bychom ho mohli 
z klubových peněz pořídit. Jeho výhodou je 

skladnost a rychlost. Odebraný vzorek je 
zanalyzován během dvanácti minut,“ pro-
zradil Pavel Jehlář. Peníze na pořízení pří-
stroje šly zejména z příspěvků členů RC 
Prostějov, ale i z jiných klubových aktivit, 
například z charitativního prodeje veliko-
nočních beránků nebo z prodeje punče na 
prostějovských vánočních trzích. RC Pros-
tějov do budoucna předpokládá půjčování 
přístroje i dalším institucím a zvažuje pří-
padný nákup dalších analyzátorů. 

Text: LADISLAV BURGR

P R O S T Ě J O V

Pomoc pro rychlé testování

A

ak možná takhle nějak zněla 

odpověď imaginárního asis-

tenta prezidenta Archieho C. Klum-

pha, když s ním v roce 1917 řešil, 

kolik se má vypsat na první šek ve 

prospěch fondu, který se časem stal 

naší nadací, tedy Nadací Rotary. 

Oněch, v hodnotě dnešních peněz, 

necelých 13 tisíc korun se za těch 

103 let proměnilo na jednu z nejlépe 

hodnocených nadací na světě. 

Ročně schválí přes 1 300 grantů 

v hodnotě téměř 2 miliardy korun. 

Z toho je přes 40 % použito na pre-

venci nemocí, 20 % na získávání 

pitné vody a 13 % na podporu vzdě-

lávání. Zbývající prostředky jdou na 

podporu místního ekonomického 

růstu, ochranu matek s dětmi a 

podporu mírových projektů. Jsou to 

obrovská čísla, ale jako vždy se 

skládají z malých postupných 

krůčků. Vždyť ochránit jedno 

děťátko před dětskou obrnou na 

celý život stojí jen 13 korun. Nebo 

třeba trvale zajistit pitnou vodu 

v rozvojových zemích vyjde na nece-

lou tisícovku. Anebo deset tisíc za 

pomoc dívkám v Indii začít navště-

vovat pravidelně školu tím,  

že se vystaví dívčí toalety. To 

všechno jsou ty kroky, které jako 

rotariáni děláme. A i když už sami 

projekt neděláte, tak vaše příspěvky 

pomáhají. A kdybyste chtěli 

pomoci více, tak vždy můžete 

na www.rotary.org.

J A K  T O  V I D Í M  J Á

TAK CO TŘEBA 
$ 26,50, 

PANE KLUMPH?

GEORGE J. PODZIMEK

T
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zprávy

Po dlhom čase dištančných a zoomových klu-

bových stretnutiach zorganizovali si členovia 

RC Banská Bystrica stretnutie „na živo“. 

ri dodržaní prísnych bezpečnostných 
opatrení zriadili si výdajné miesto dar-

čekov pre členov RC Banská Bystrica, kde sa 
aspoň na krátku chvíľu pri vianočnom punči 
na otvorenom priestranstve mohli všetci čle-
novia po dlhých mesiacoch stretnúť a po-
zdraviť. Tento rok bola vianočná nádielka 
všetkým členkám a členom klubu mimoriad-
ne bohatá. V praktickom športovom vaku 
s logom RI a menom Rotary klubu si všetci 
našli rotariánske oblečenie, ktorým zviditeľ-

nia Rotary na spoločenských akciách a klu-
bových projektoch. Potravinárskym náku-
pom na spestrenie vianočného stola členovia 
RC podporili Strednú odbornú školu Pod 
Bánošom v Banskej Bystrici, ktorej produkty 
pripravujú študenti odborných študijných 
predmetov pod vedením potravinárskych 
majstrov. Viacerí členovia RC Banská Bystri-
ca podporili charitatívnou zbierkou aj via-
nočný projekt Rotaractu Banská Bystrica. 
Jeho členky nakúpili darčeky a praktické 
pomôcky pre sociálne zariadenie Svetluška 
– Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica.

Text: I. BELAN, PDG, 
foto: S. HORVÁTH

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Stretnutie konečne naživo

2 500 eur
Výťažok počas on-line benefičného 
koncertu na podporu projektov klubu.

Celý svet bojuje s pandémiou, zbrane 

neviditeľného nepriateľa rinčia, ale naše 

múzy neumlčia. V takomto duchu 

členovia Rotary klubu Žilina pokračovali 

v tradícii pravidelného benefičného 

koncertu. 

„online Dome umenia Fatra“ sle-
dovali videozáznam aj diváci, kto-

rí by možno do Žiliny pri tejto príležitos-
ti nezavítali. Mladý virtuóz Teo Gertler 
a mezzosopranistka Jana Kurucová po-
dali skvelý výkon, podobne ako celý 
Štátny komorný orchester Žilina pod 
taktovkou Leoša Svárovského. „Podarilo 
sa spojiť obidva ciele XVII. benefičného 
koncertu. Spoločensko-kultúrny aj be-
nefičný. Pozeralo nás viac ako tisíc divá-
kov a vyzbieralo sa okolo 2 500 eur. Sr-
dečne ďakujeme. Peniaze použijeme na 
podporu našich nosných projektov ako 
je Stružielka, Nadácia krajina harmónie, 
Autistické centrum a Aktívny vozík,“ 
uviedol prezident RC Žilina Peter Mazúr.

Text a foto: MARTIN BARČÍK 

Ž I L I N A

Vďaka online 
koncertu 2 500 eur 
na projekty

P

V

5 000 eur
Dar hendikepovaným děťom pre ich 
liečebný pobyt.

Na Štedrý deň, pod vianočný stromček, 

priniesli rotariáni z RC Žilina hendikepo-

vaným deťom z Turzovky dar 5 000 eur. 

ar je určený na liečebno-rekreačný 
pobyt pre mentálne aj zdravotne po-

stihnuté deti zo Špeciálnej internátnej školy 
sv. Jozefa. Pani riadi teľke Vahančíkovej, odo-
vzdali symbolický šek prezident klubu Peter 
Mazúr a pán Jozef Vahančík, vďaka ktorému 
sa podarilo tento príspevok zabezpečiť.

Text: JURAJ SABAKA, foto: FRANTIŠEK KOCIAN

Ž I L I N A

Liečebný  pobyt 
pod stromček

D
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Jan Jašek Vladimír KášAntonín Kazil
S hlubokým zármutkem sdělujeme 

široké rotariánské rodině, že naše řady 

dne 17. prosince 2020, ve věku 77 let, 

navždy opustil člen znovuobno veného 

RC Přerov Ing. Jan Jašek. 

yl zároveň zakládajícím členem 
tohoto klubu a ve své činnosti byl 

velmi aktivní. Byl oddaným rotariánem 
a dobrým člověk v tom nejlepším slova 
smyslu. Honzíku, budeš nám chybět 
a nikdy na Tebe nezapomeneme. Čle-
nové RC Přerov.

MILAN CIBULKA

Dne 11. ledna uplynulo přesně  

110 roků od narození rotariánského 

přítele, vzácného člověka  

Ing. Vladimíra Káše. 

aslouží si naši vřelou vzpomínku, 
on to byl, kdo stál u obnovení 

činnosti hnutí Rotary na severu Moravy 
po roce 1989 a zasloužil se o ně. Pomá-
hal obnovit Rotary klub Ostrava, jehož 
činnost poprvé přerušila válka a po-
druhé nepřátelský režim. Komunistický 
režim se podepsal i na jeho osobním 
životě, protože právě za činnost pro Ro-
tary na Ostravsku byl žalářován a jeho 
rodina byla dlouhodobě diskriminova-
ná. Nebyl to jen Rotary klub Ostrava, 
který on osobně se svými zkušenostmi 
vracel na rotariánskou dráhu. Vladimír 
pomohl na svět i dalším místním klu-
bům. Především podpořil vznik nového 
Rotary klubu ve Frýdku-Místku, ve 
městě, kde prakticky celý život působil 
a žil. 
Vzpomínáme na něj s úctou a respek-
tem. Vladimír Káš to byl, kdo správně 
nastavil nivó rotariánské práce, a kluby 
na Ostravsku z toho čerpají dodnes.

IVO FRANC

*6. 12. 1942, České Budějovice

† 25. 10. 2020, České Budějovice

ovoláním byl Toník Kazil sice sta-
vařem, ale duší byl muzikantem. 

Hrál na varhany, dirigoval, zejména 
však propagoval klasickou hudbu. Byl 
skvělým a neúnavným organizátorem, 
rotariánem, pro nás však především vý-
borným kamarádem. Byl dlouholetým 
prezidentem každoročních benefičních 
plesů budějovického Rotary klubu, které 
za zhruba 25 let vynesly jenom pro den-
ní stacionář pro postižené děti Arpida 
asi dva a půl milionu korun. Byl nosite-
lem dobrých vztahů s partnerskými ra-
kouskými kluby v Linci a Freistadtu. Byl 
držitelem odznaku Paul Harris Fellow. 
Město České Budějovice jej ocenilo „Me-
dailí za zásluhy“ a „Cenou města“.

Toníku, budeš nám moc chybět. 
A nejenom nám, především manželce 
Vítě a celé košaté rodině, budeš chybět 
českobudějovické hudební scéně 
a v neposlední řadě i farníkům v Bene-
šově nad Černou, kam jsi řadu let ne-
děli co neděli jezdil do kostela při mši 
svaté hrát na varhany.

LUMÍR ZENKL

in
memoriam

B P Z
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Supplement
ENGLISH D-2240

G L O S S A R Y

Dear 
Rotarians,

the basis of the Rotarian philosophy are 
four questions: 1. Is it the TRUES?, 2. Is it 
FAIR to all concerned?, 3.Will it build 
GOODWILL and BETTER FRIEND SHIPS?, 
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned?

Although all of us Rotarians know them 
and refer to them, we sometimes try to ex-
plain them in the way we personally deem 
most appropriate at the moment, and not 
appropriate as regards the general under-
standing. We happen to present as truthful 
statements, which no one can understand. 
We sometimes replace Rotarian friendship 
with purposefulness, which cannot bring 
general benefit and understanding. We 
find ourselves in the period of a grave epi-
demiologic crisis, often marked by deep 
depression. But many of us, Rotarians, can 
see light at the end of the tunnel, and we 
reflect on how this crisis can make us be-
tter, how deep understanding of the four 
basic questions and their application can 
move us forward in implementing the 
major creed of Rotary – Service Above 
Self. Quoting the words of the well-
-known collector of folk tales, Pavel 
Emanuel Dobšinský (1828–1885), from 
the tale „Life saver and Vratko who Dry 
the Tears of the World“, is our voluntari-
ly adopted mission to find and bring so-
lutions, which will help dry the tears of 
people in need. To all of us I wish much 
energy and determination 
in this difficult health cha-
llenging period for fulfi-
lling our resolution to rea-
lize wonderful projects 
and find new friends and 
new opportunities. 

Č E S K É  B U D Ě J O V I C E

Remembering 
Significant Anniversary

he date is 25 November: is it 
a special day? Yes, it is, becau-
se the foundation session of the 
German section of the Interna-

tional Committee for Cooperation between 
Germany, Slovakia, and Czechia took place 
25 years ago in Würzburg, in 1995. Someti-
me later, on 21 March 1998, the Czech and 
Slovak Section was inaugurated in České 
Budějovice. In the course of 25 years, we 
experienced wonderful moments discussing 
topical issues and drawing conclusions. We 

have also learned about different cultures 
during wonderful excursions and events, 
establishing and strengthening friendship.

Today we remember our friends and 
partners who are unfortunately no longer 
with us. We pay tribute to them for their 
friendship and service to others.

Text: PDG FRITS ZEEUW 

GABRIEL VJESZT

District Governor 2020/2021

T
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supplement

In the second half of October Rotary 
Alumni Reconnect Week took place. 

he Rotary International calls on 
clubs to invite the Rotary Programs 

alumni to attend one of their meetings 
to listen to their presentations and ex-
perience, to show them how Rotary me-
etings operate, what they are involved 
in, and what the Rotary is bulit on. The 
Rotary Alumni District 2240 organizes an-
nually two or three meetings for Rotary 
program allumni. Besides interesting pre-
sentations and lectures and the necessary 
portion of entertainment, there is room 
for charity projects and Rotary themes. 
That is the way to open the door to a fu-
ture membership for all participants. 
/rotaryalumni2240@gmail.com/ 

Text: MARTINA SAITLOVÁ

A L U M N I

Rotary Alumni 
District 2240

Any assistance is good in tough times, 
but rapid assistance is all the most 
valued. 

hat is how Rotary Club Prostějov acted 
now when it commemorates the 25th 

anniversary of its restoration. Its members 
purchased the iCHROMA II device designed 
for quick testing of the Covid-19 disease. In 

the future the device could be essential for 
nation-wide testing in the Czech Republic. 
Rotarians want to lend the device for free to 
the Prostějov Social Service operating on the 
grounds of the old hospital. It will serve to 
a timely detection of those who, even though 
they have no problems, could infect others.

Text: LADISLAV BURGR

Rapid 
testing

ovely and active wives of the Žilina 
Rotarians have bought a carful of food 

and took the stuff to Kláštor pod Znievom, 
where the Brieždenie company provides 
a yearlong accommodation for 50 abused 
mothers and children. The excited mothers 
immediately started baking Christmas go-

odies. Big thanks to Janka Kocianová who 
has organized the operation for the second 
year running.

TEXT: JURAJ SABAKA, 
FOTO: FRANTIŠEK KOCIAN

Ž I L I N A

P R O S T Ě J O V

Baking 
Christmas 
Goodies

T

T

L
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inston Churchil l  once said "to 
improve means to change". So, my 

Exchange started with the desire to change. 
I spent the year 2020–2021 in the Czech 
Republic. The stay offered multiple oppor-
tunities to learn a new language, a new cul-
ture and to discover a new world. The 
Exchange has taught me to be more res-

ponsible.The year2020 was marked by the 
outbreak of corona virus which led to a glo-
bal pandemic. However, I was surrounded 
by the most supportive and welcoming 
people. The success is not that I completed 
a year in a different country but rather the 
fact that I established a connection that 
would later prove to be beneficial.

t's not a year in your life but a life 
in a year!” - a quote all exchange 

students will remember for the rest of 
their lives. Rotary youth exchange 
during the Coronavirus pandemic hasn't 
been a “normal” exchange. I was for-
tunate to have experienced at least 2 
months of “normal life” before Corona-
virus containment measures came into 
effect. There were many times when 
I was ready to give up as the coronavirus 
situation wasn’t improving, and yet I am 
glad I stayed. Over the past 11 months in 
Slovakia, I believe I matured. And I am 
grateful for that. Anyone contemplating 
going on Rotary Youth Exchange, just 
do it! It will be an unforgettable year 
with many amazing memories, expe-
riences and new friendships!

A life 
in a year 
SANKONKI DIBATE
/D9400 JAR — D2240 CZECH R. 
AND SLOVAK R., RC ČESKÉ 
BUDĚJOVICE/

B R A T I S L A V A 

Exchange during 
the COVID-19 
Pandemic
RALEIGH RIKO FITZGERALD
/D9650 AUSTRÁLIE — RC BRATISLAVA/

Č E S K É  B U D Ě J O V I C E

I N B O U N D S  2 0 2 0

"I

W
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These four pages contain 
English-language highlights 
of the content of the Czech 
and Slovak magazine

EDITORIAL BOARD 
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in
memoriam

Antonín Kazil              
*6. 12. 1942 České Budějovice,
† 25. 10. 2020 České Budějovice

oník Kazil was a civil engineer by 
profession, but deep in his heart he 

was a musician. He played the organ, he 
was a conductor, but he was primarily an 
advocate of classical music. He was an 
excellent and tireless organizer, a Rotarian, 
but especially a dear friend of all of us. 
For many years, he was the president of 
annual charity balls organized by the 
České Budějovice Rotary Club. In about 
25 years, these events yielded some half 
a million crowns just for the daycare center 
for handicapped children, and the Arpida 
some two and a half million crowns. He 
was the champion of good relations 
with partner Austrian clubs in Linz and 
Freistadt. He was the holder of the Paul 
Harris Fellow badge. The city of České 
Budějovice awarded him with „Meritorious 
Medal“ and „City Award“.

Toník, we will miss you. And along 
with us, especially your wife Viťa and the 
entire big family will miss you, as well as 
the České Budějovice music stage in Linz 
and Freistadt, and last but not least the 
parishioners in Benešov nad Černou, where 
you spent many weekends in churches to 
accompany by playing pipe organ.

LUMÍR ZENKL

Vladimír Káš
On 11 January, 110 years elapsed since 

the birth of our Rotarian friend, 
a Prince among Men, 

Ing. Vladimír Káš. 

ith warm memories we recall him as 
the one who was instrumental in the 

restoration of the activities of the Rotary 
Club Ostrava in northern Moravia after 
1989. The Rotary Club Ostrava activities 
were first banned during the war and then by 
the hostile regime. The communist regime 
left deep marks on Vladimír Káš’s personal 
life. He was imprisoned just because of 
his activities for the Rotary in the Ostrava 
region, and his family was repeatedly 
victimized. The Rotary club Ostrava was 
not the only club which he brought to life. 
Vladimír helped restore other local clubs 
as well. He supported the establishment 
of a new Rotary club in Frýdek-Místek, the 
city where he spent practically his whole 
life.  We will remember him with deep 
respect. Vladimír Káš was the one who set 
the right niveau of the Rotarian work, and 
the clubs in the Ostrava region have been 
drawing on his legacy to this day.

IVO FRANC

Jan Jašek
We deeply regret to let the broad 
Rotarian family know that on 17 

December 2020, Ing. Jan Jašek has 
passed away at the age of 77. 

e was the founding member of the 
restored RC Přerov, and he was very 

active in all the club‘s activities.  He was 
a dedicated Rotarian and a good person in 
the best sense of the word. Honzík, we will 
miss you, you wil always be remembered 
with love.  Members of RC Přerov.

MILAN CIBULKA

T W H
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aktivity

kluby

P O Č T Y  K L U B Ů

ROTARY: 36 423
ROTARACT: 11 171
INTERACT: 15 381K 16. 12. 2020

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

P O Č T Y  Č L E N Ů

ROTARY: 1 193 852
ROTARACT: 213 269
INTERACT: 353 763

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

Vzhledem k okolnostem koronavirové 
pandemie si prosím ověřte 

aktualizovaná data konání akcí na 
rotary2240.org

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

Plzeň Beseda 
Poděbrady 
Prag Bohemia 
Praga Ekumena 
Prague International 
Prague Platinum 
Praha 
Praha City
Poděbrady Spa – satelit-
ní klub RC Praha City 
Praha – Staré Město 
Přerov 
Prostějov 
Tábor 
Telč 
Třebíč 
Trutnov 
Uherský Brod 
Valtice – Břeclav 
Zlín 
Znojmo

R O TA R A C T

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha 
Zlín

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

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

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

R O TA R A C T

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

R O T E X

Společně pro ČR a SR

13. 2.  RC Ostrava Int.  XV. Benefičný ples Ostrava, Hotel Imperial    

28. 2.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2/2021 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita

12.–  14. 3.  D 2240  PETS Olomouc  Olomouc, Hotel Flóra

duben  D 2240  RYLA (Život bez masky)  Kopřivnice

30. 4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2021 (vychází 10. 6.)  všeobecná aktivita

14.–  16. 5.  D 2240  Dištriktová konferencia 2021  Rožňava

4.–  6. 6.  RYE CZ&SK  OM III. Pre outboundov ČR + SR  bude určené

6. 6.  D 2240  Deň Rotary  jednotlivé kluby 

12.–  16. 6.  RI  Svetová konferencia Rotary  Taipei, Taiwan

30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2021 (vychází 10. 8.)  všeobecná aktivita



Nebýt Dany,

děti by šly do ústavu
Pomáhat dětem, aby nepřišly o domov,
rodinu a bezpečí, můžete i Vy!

Jděte na www.sos-zachranari.cz
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Nejlepší 
stránky 
Vašeho 
bydlení

PředPlaťte si na bm@send.cz

sledujte nás na

www.facebook.com/moderni.byt

@modernibyt

www.modernibyt.cz
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