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good news

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

připraveni dávat
Poznání, sPoluPráce a Přátelství 

mění svět



Chcete studovat 
v zahraničí?

Chcete prožít nezapomenutelný školní rok 
v USA, Kanadě, Brazílii, Mexiku, Japonsku, 

Thajsku, Austrálii nebo na Tchaj-wanu?

Výměna mládeže má nové specializované stránky na adrese www.rotary2240youthexchange.org. 

Je na nich možné najít podrobné informace o ročních výměnách, letních táborech i rodinných výměnách, včetně zkušeností studentů 
a hostitelských rodin.  Na výměnné pobyty je možné se pomocí těchto stránek i předběžně přihlásit.

Chcete být 
hostitelskou rodinou?

Chcete si vyzkoušet, jak se bude mít vaše 
dítě, až ho pošlete do světa? Ubytujte 
na tři měsíce zahraničního studenta!

Chcete odjet 
pouze na prázdniny?

Čtrnáctidenní tábor v některé 
z evropských zemí nebo měsíc za mořem 

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

Vladimír Adámek
GUVERNÉR DISTRIKTU

M i l í  č t e n á ř i ,

přátelství je kategorie, která se nedá naordinovat ani poručit. 

Je však nezbytnou součástí života klubu. Bez přátelství a spo-

lupráce není možno realizovat klubové projekty. Pokud jsou 

to projekty zajímavé, rádi nabídneme ostatním klubům, aby 

naši akci navštívily, případně se podílely na jejím zabezpečení. 

Tady často slyšíme nářky, že je malý zájem o účast, odpověď na 

pozvánku nepřichází. Uvědomme si, že právě přátelství mezi 

členy různých klubů může být iniciátorem větší návštěvy klu-

bu sousedního. Lidé se seznamují na společných akcích, PETS, 

konferencích, školeních služby mládeže. Ještě blíže se můžeme 

seznámit při realizaci společných projektů, letních táborů, 

grantů. Populární jsou turnaje v bowlingu, kde se setkávají tři 

i více klubů, výměnní studenti a často nechybí ani Rotaract. Zde 

je možno domluvit řadu zajímavých projektů. Fellowship sdru-

žuje členy stejných zájmů napříč distriktem. V neposlední řadě 

musím zmínit i výbory mezinárodní spolupráce, které nám 

usnadňují komunikaci s dalšími distrikty. Řada klubů má dob-

rou a dlouholetou spolupráci s kluby v zahraničí. Na všech 

úrovních se setkáváme a je jasné, že osobní přátelství je záru-

kou plodné spolupráce jak v rámci distriktu, tak i v úrovni 

mezinárodní.

G L O S Á Ř
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Jednoho rána koncem června 1991 projížděla rušnou 
a přeplněnou ulicí Kolomba na Srí Lance dodávka. Proplé-
tala se dopravní zácpou na severní předměstí, až konečně 
dorazila k jedné z budov ministerstva obrany. Bezpeč-
nostní hlídka dodávku zastavila kvůli běžné kontrole. V ten 
okamžik odpálil sebevražedný řidič náklad dodávky: vezli 
tisíce kilogramů plastické výbušniny. Střechu budovy to 
zcela odhodilo. Trosky byly rozesety mezi obytnými bloky. 
Zahynulo celkem 21 lidí a zraněno bylo 175 osob, mezi 
nimi mnoho žákyň nedaleko se nacházející školy. Já tehdy 
bydlel asi kilometr od toho místa a v našem domě se vysy-
paly všechny okenní tabulky. Manželka okamžitě utíkala 
směrem k tomu výbuchu – k dívčí škole naší dcerky. Mojí 
dcerce bylo tehdy devět let. Toho rána si zapomněla doma 
tužku. V okamžiku výbuchu právě vycházela z papírnictví 
a prohlížela si se zálibou nové tužky. Najednou jí zadunělo 
v uších, vzduch byl plný písku a všude kolem zoufale kři-
čící, krvácející a bezcílně pobíhající lidé. Někdo ji dotlačil 
k zahradě těžce poškozené školy, kde ji našla máma 
a odvedla ji k nám domů. Srí Lanka je dnes prosperující 
mírumilovnou zemí, kterou každoročně navštíví skoro dva 
miliony turistů. Ta naše tehdejší válka je už jen vzpomín-
kou a jako národ vzhlížíme k slibné budoucnosti. Ale je 
mnoho jiných národů, které takové vyhlídky nemají. V sou-
časném světě je snad více zemí, které jsou nějak vtaženy 
do válečných událostí, než těch, které nejsou. Počet osob 

vyhnaných z domovů válkou a násilím překonal všechny 
rekordy a dosáhl počtu 59,5 milionu. My v Rotary věříme, 
že přes to všechno existuje možnost dosáhnout obecného 
míru – ne proto, že bychom byli idealisté, ale protože nás 
k tomu vede naše zkušenost. Už jsme zažili situaci, kdy se 
zdánlivě neřešitelné konflikty podařilo vyřešit, jakmile lidé 
začali ztrácet bojem více, než mohli získat společným úsi-
lím. Byli jsme svědky toho, čeho lze dosáhnout, když se 
k hledání mírového řešení přistoupí opravdu radikálně, 
tak, jak pracují naši míroví vyslanci Rotary. Prostřednictvím 
Nadace Rotary se naši míroví vyslanci stali experty 
v oboru prevence a řešení konfliktů. Naším cílem je napo-
máhat jim v hledání nových přístupů nejen k ukončení 
válečných konfliktů, ale k tomu, aby takové konflikty 
vůbec nevznikaly. Mezi stovkami našich mírových 
vyslanců, kteří absolvovali tento program Rotary, jsou dva 
ze Srí Lanky – každý z nich je svým původem spojen 
s jinou stranou konfliktu, a přesto studovali spolu. V prv-
ních týdnech studia se oba vášnivě přeli o práva a pozice 
své strany. Ale týden za týdnem začínali chápat pozici toho 
druhého. Kdykoli se s nimi potkám a naslouchám jejich 
příběhu, proniká mne pocit naděje. Pokud těch 25 let 
bolesti a hořkosti může být překonáno v Rotary, tak proč 
by to vlastně nemohlo jít i jinde? S násilím nelze bojovat 
násilím. Avšak bojujeme-li vzděláváním, snahou porozumět 
a v míru, pak skutečně můžeme být darem světu a lidstvu. 

Když kanadská armáda osvobozovala Nizozemí v roce 
1945, procházela zemí nacházející se na pokraji hlado-
moru. Vidouce tolik strádajících a jsouce zvláště dojati 
obličejíčky trpících dětí, rozhodli se čtyři kanadští svo-
bodníci pobývající nedaleko Apeldornu, že připraví 
opravdu mimořádně krásné Vánoce pro co nejvíce 
holandských dětí. Společně obcházeli svoje spolubojov-
níky a sbírali čokoládové tyčinky, žvýkačky, bonbóny 
a knížky s komiksy. Ve svém volném čase vyráběli 
autíčka ze dřeva a drátů a vyřezávali z odpadového dřeva 
kostičky do stavebnic. Jeden z nich dokonce riskoval 
problém s vojenskou policií a prodával cigarety z pří-
dělu na černém trhu a za získané peníze kupoval 
panenky a hadrové hračky. Už 1. prosince byly připra-
veny čtyři pytle s dárky. Vojáci se těšili na den vánoční, 
na 25. prosinec. Ale během dvou dnů se dozvěděli, že se 
budou vracet do Kanady, a to už 6. prosince. Noc před 
odjezdem z Nizozemí se ti čtyři vydali k sirotčinci 
a jeden z nich si nasadil dlouhý bílý vous a červenou 
čepičku. Když se chřupajícím sněhem přiblížili k sirot-
činci, zahlédli okny, že se tam sešly děti k večeři – tak 
dva tucty děvčat a chlapců. Bylo to jen pár měsíců od 
konce války, a tak to jídlo bylo velmi skromné, děti byly 
bledé a hubené. Ten z nich, který byl oblečený jako 
„Santa Claus“, třikrát silně udeřil zvonidlem na dveřích 

sirotčince. Jako zázrakem se dětské štěbetání uvnitř pro-
měnilo v naprosté ticho a dveře otevřel kněz. Jeho zdvo-
řilý výraz rychle vystřídal výraz šoku, když za ním vypukl 
jásot těch dětí, které vyběhly a obklíčily svobodníka, ač 
to bylo o tři týdny dříve, než to mělo být – bylo to však 
právě včas! Vždyť v Nizozemí přichází Sinterklaas na 
svátek Svatého Mikuláše – právě 5. prosince. Na celou 
hodinu pak nastal ten radostný chaos rozbalování 
balíčků s dárky, plný radostných výkřiků, ochutnávání 
lahůdek a hlazení panenek. Poslední dřevěné autíčko 
a poslední čokoládová tyčinka zbyla na malého chlapce, 
který trpělivě čekal celou tu dobu. Když poděkoval vojá-
kovi, který mu dárky předával, otočil se chlapec ke knězi 
a něco mu holandsky pošeptal s obličejem zářícím štěs-
tím. Kněz se usmál, pohladil chlapce po vlasech a při-
kývl mu. „Co říkal?“ ptal se jeden z vojáků. Kněz se na 
vojáky podíval s očima plnýma slz a odpověděl:  „No, on 
řekl:  Vždyť jsme vám říkali, že přijde!“ Když do okolního 
světa vysíláme radost, není to něco na náš úkor – vždyť 
my vlastně jen násobíme radost již existující. Teď, na 
začátku toho období obdarovávání, snažme se násobit 
dar, kterého se nám již dostalo tím, že jej budeme sdílet 
s ostatními. Činy péče, laskavosti a štědrosti v našich 
klubech, prostřednictvím naší nadace se stáváme a zůstá-
váme darem světu a lidstvu.

listopad 2015

prosinec 2015

K. R. Ravindran,
��������� ������ 

�������������
Více o aktivitách 

prezidenta rI K. r. 
ravindrana najdete na: 

www.rotary.org
/office-president

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

�ř�����: Petr J. Pajas, PDG
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Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je november mesia-
com Nadácie Rotary? Skutočnosť, že práve v novembri 
upriamujeme svoju pozornosť na Nadáciu Rotary je dobre 
známa. V tomto mesiaci sa ešte intenzívnejšie než obyčajne 
snažíme propagovať programy nadácie a získať prostriedky 
na financovanie jej programov. Ale prečo práve v novem-
bri? Táto myšlienka sa zrodila v máji 1956, keď Rada riadi-
teľov RI stanovila týždeň od 15. novembra za týždeň Nadá-
cie Rotary. V praxi sa táto idea pevne etablovala a v roku 
1961, keď som bol na rotariánskom študentskom pobyte 
v Južnej Afrike, väčšina z tamojších klubov v danom týždni 
usporadúvala podujatia venované nadácii. Obdobné akti-
vity som zaregistroval po návrate domov, keď som sa stal 
členom Rotary klubu v mojom rodnom meste Unionville 
v Missouri. Mnohé Rotary kluby si na svoje zasadnutia 
v danom týždni objednávali lacné jedlá a ušetrené peniaze 
venovali nadácii. Bol to dobrý spôsob, ako získať finančné 
prostriedky pre nadáciu v čase, keď väčšinu príspevkov 
poukazovali kluby, nie jednotliví rotariáni. Ale prečo Rada 
riaditeľov RI v roku 1956 určila za týždeň Nadácie Rotary 
práve týždeň od 15. novembra a neskôr v roku 1982 roz-
hodla o predĺžení lehoty na celý mesiac s účinnosťou od 
roku 1983–84? Osobne sa domnievam, že pôvodné roz-
hodnutie z roku 1956 sa zakladalo na pozorovaní, že 
mnohé kluby na severnej pologuli, najmä veľké kluby, 

neboli plne aktívne počas letných mesiacov jún, júl 
a august. Preto bolo najlepšie počkať a dať klubom čas, aby 
každoročne zvyšovali povedomie svojich členov o nadácii. 
Keďže príspevky do nadácie prichádzali z klubov, kluby 
takto získali čas na vyzbieranie peňazí, ale zároveň stihli 
získané prostriedky poslať nadácii na investičné účely ešte 
v prvej polovici rotariánskeho roka. Bola to obojstranne 
výhodná situácia – tak pre kluby, ako aj pre nadáciu. Bez 
ohľadu na to, či je moja domnienka správna alebo nie, 
mesiac Nadácie Rotary bol a naďalej bude rozhodujúcim 
faktorom úspechu našej nadácie. V tomto mesiaci Rotary 
kluby a dištrikty pokračujú v tradícii vzdelávania rotariá-
nov o výnimočnej kvalite programov našej nadácie a v zís-
kavaní dotácií potrebných na to, aby sme mohli robiť svet 
lepším. Nadácia Rotary patrí k popredným organizáciám 
a za svoj úspech vďačí podpore rotariánov. Mnohých 
z nich oslovili projekty nadácie práve počas tradičných 
novembrových propagačných aktivít na podporu nadač-
ných programov. O význame mesiaca Nadácie Rotary 
netreba vôbec diskutovať. Dúfam len, že všetky Rotary 
kluby v novembri venujú náležitú pozornosť nadácii a jej 
činnosti. Ide o významnú a prínosnú tradíciu, preto apelu-
jem na všetkých rotariánov, aby sa zúčastnili na novem-
brových klubových a dištriktných podujatiach venovaných 
nadácii. Podporme tradíciu! Oslávme nadáciu!

Prezidentské konferencie sa stali obľúbeným miestom 
stretnutia rotariánov celého sveta. Každý rok sa program 
konferencií vždy pod vedením iného prezidenta v nie-
čom mení. Prezident Ravi si na tento rotariánsky rok 
naplánoval päť samostatných konferencií, z ktorých 
každá je venovaná jednej z oblastí záujmu, na ktoré sa 
Nadácia Rotary zameria v rámci Plánu vízie budúcnosti:

MieR, pRevencia a Riešenie KonfliKtov 
15.–16. január, Ontario, Kalifornia
peaceconference2016.org

pRevencia a liečba ochoRení 
19.–20. február, Cannes, Francúzsko
rotary-conference-cannes2016.org

Rozvoj KoMunít a hospodáRsKy vývoj 
26.–27. február, Kapské Mesto, Južná Afrika
rotarycapetown2016.com

GRaMotnosť a Wash 
(voda, Kanalizácia a hyGiena) v šKolách

12.–13. marec, Kalkata, India
rotaryteach.org/presidentialconference

Wash v šKolách
18.–19. marec, Pasay City, Filipíny
2016RotaryPresidentialConferenceManila.org

Spolu s prezidentom Ravim sa zúčastníme na všetkých 
piatich konferenciách, ktoré sponzoruje Rotary Interna-
tional spolu s Nadáciou Rotary. Dúfame, že rotariáni pod-
poria tieto konferencie svojou aktívnou účasťou, najmä 
tie najbližšie k ich domovom. Tieto dvojdňové podujatia 
ponúkajú príležitosť dôkladnejšie sa oboznámiť s danou 
problematikou za prítomnosti vedúcich predstaviteľov 
Rotary a uznávaných odborníkov v príslušných oblastiach. 
Program konferencií sa zameria na praktické stránky toho, 
ako sa rotariáni môžu zapojiť do nových a účinných pro-
jektov. Ak niektorá z konferencií spadá do oblasti vášho 
záujmu, v čo dúfam, zúčastnite sa na nej, prípadne vyšlite 
zástupcu vášho klubu. Prezidentské konferencie výborne 
dopĺňajú svetové kongresy RI a sú ďalším dôkazom toho, 
že Rotary naozaj koná dobro všade na celom svete!

M e s i a c  R o ta R y

Ray Klinginsmith,
�������� 

�������� ���� 
������� ������

november 2015

december 2015

�r�����: Ivan Belan, PDG

p R e z i d e n t s K é  K o n f e R e n c i e  v  n o v o M  š at e

N A D A C E  R O T A R Y
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B R A Z Í L I A
Joa�o Del Bianco Neto z Rotary klubu 
Registro bol konfrontovaný s probléma-
mi, ktorým čelilo miestne zdravotné 
stredisko pred niekoľkými rokmi, keď sa 
jeho známym predčasne narodili dvojič-
ky dva mesiace pred termínom. Nemoc-
nica Dr. Leopoldo Bevilacqua Regional 
v Pariquera-Ac�u nemala dostatok lôžok 
na novorodeneckej jednotke intenzívnej 
starostlivosti. Do jej spádovej oblasti 
spadá 24 miest s takmer 500 000 obyva-
teľmi. „Sme chudobný región v blízkosti 
Sa�o Paulo,“ vysvetľuje Del Bianco Neto. 
„Potrebujeme lepšiu starostlivosť o te-
hotné ženy a deti.“ Nedávno získal RC 
Registro v spolupráci s japonským part-
nerským Rotary klubom Nakatsugawa 
globálny grant v hodnote 172 500 USD 
od Nadácie Rotary na prefinancovanie 
piatich JIS lôžok, inkubátorov a monito-
rovacieho zariadenia. Grant zastrešil aj 
semináre o prenatálnej starostlivosti 
a dojčení a tiež malé darčeky pre nastá-
vajúce mamičky.

V Roku 2011 
ZomReLo 
V BRAZÍLII 
do 1 mesIAcA 
od nARodenIA 
1 Zo 100 detÍ

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

do slovenštiny Ivan Belan, PDG

Letem sVĚtem
W O R L D  G O O D  N E W S

Z E  S V Ě T A
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e G Y P t
V únoru 2015 absolvovalo 8700 lidí ze 
správních celků Fayoum, Qalyubia, Giza 
a Alexandria šestiměsíční kurz gramotnos-
ti, nad nímž převzal svou záštitu výbor pro 
gramotnost Rotary distriktu 2451. Více než 
tři ze čtyř účastníků druhé poloviny toho-
to kurzu nazvané „Ve vědomosti je naše 
síla“ byly ženy, prohlásil Eman El Ghamra-
wy, předseda tohoto výboru a past-prezi-
dent RC Heliopoli. Tento kurz, financovaný 
především Nadací Vodafone Egypt, byl 
bezplatně nabídnut mladým lidem ve věku 
15 až 30 let, a zapojilo se do něj téměř 700 
pozorovatelů, koordinátorů, učitelů a admi-
nistrativních pracovníků ze 30 Rotary klu-
bů a dalších organizací.

F R A n c I e
Miss Francie pro rok 2013 Marine Lorphelin 
se připojila k 3200 francouzských občanů, 
kteří si vyhrnuli rukáv, aby mohli v lednové 
kampani darovat svou krev. Místní členové 
Rotactact a Inner Wheel klubů se postarali, 
aby během čtyřdenní akce bylo všude k dis-
pozici dost pracovních sil. „Všem jsme při-
pravili občerstvení a vykonávali jsme další 
potřebné práce tam, kde odběr krve probí-
hal: v místnostech na Place du Capitole, 
nebo na radnici v Toulouse,“ říká PDG Jean-
-Claude Brocart, člen Rotary klubu Toulouse 
Ovalie. Ten zahájil kampaň „Moje krev i pro 
druhého“ již v roce 1998. Jeho úsilí se proje-
vilo v tom, že se do lednové kampaně zapo-
jilo přes 400 Rotary klubů z více než jedno-
ho sta francouzských měst. 

F I L I P Í n Y
Asi 6300 ľudí zomrelo, keď tajfún Haiyan 
v novembri 2013 spustošil Filipíny. Väčšina 
humanitárnej pomoci smerovala obyva-
teľom najviac zasiahnutých oblastí v okolí 
Taclobanu. Ale v núdzi sa ocitli aj iní ľudia, 
napríklad žijúci v oblasti Banga ležiacej 
v provincii Aklan na ostrove vzdialenom 
stovky kilometrov západne od Taclobanu. 
Rotary klub Calapan z ostrova severne od 
Aklanu prispel sumou 6500 USD na prená-
jom nákladných vozidiel na transport zá-
sob z Manily a zabezpečil oblečenie, pri-
krývky, ryžu, konzervované potraviny, vodu, 
plachty, hračky, potreby na spanie a osobnú 
hygienu. Členovia Rotary klubu Metro Kali-
bo v Aklane poskytli skupine z Calapanu 
počas ich pobytu ubytovanie a stravu.

I n d I e
Ve státě Uttarakhand v severní části Indie 
je pro obyvatelstvo nesnadné dosáhnout 
na zdravotní péči. RC Bhavnagar Royal ze 
státu Gujarat tam vyslal v květnu 2014 na 
pět dnů skupinu lékařů, kteří poskytli 
tamním lidem základní zdravotní vyšetře-
ní, jako frekvenci srdečního tepu, krevní 
tlak či sledování hladiny krevní glukózy. 
Rotariánští lékárníci zase rozdávali potřeb-
ná léčiva. V tomto roce se celý projekt ješ-
tě rozšířil. Jeden takový zdravotní tábor 
přijde na 5000 dolarů a anglický Rotary 
klub Luton North na něj poskytl dalších 
3000 dolarů. Asi 750 osob se podrobilo lé-
kařskému vyšetření a 30 pacientů pod-
stoupilo operaci šedého zákalu.

u s A
Steve Dull chcel tento rok pri príležitos-
ti svojho uvedenia do funkcie guvernéra 
dištriktu 6080 (Missouri) usporiadať 
skôr pastvu pre dušu, než obvyklé gala 
podujatie s niekoľkochodovým slávnost-
ným menu. Tradičné uvádzania do funk-
cie bývajú zvyčajne dosť formálne, vyža-
dujú si slávnostný odev, čo je podľa 
Dulla síce v poriadku, no on namiesto 
toho oslovil rotariánov so špecifickým 
prianím. Požiadal ich, aby zozbierali po-
traviny nepodliehajúce rýchlej skaze, 
ktoré ako dobrovoľníci rozdajú v potra-
vinových bankách v rámci dištriktu, roz-
prestierajúceho sa medzi južnou časťou 
St. Louis a Kansas City. „Rozhodli sme sa 
pre sobotnú zmenu v čase od 9.00 do 
13.00 hod. Po práci, oblečení v šortkách, 
sme si pri obede usporiadali inaugurač-
ný obrad, len tak neformálne a zábavne“, 
uviedol Dull, člen Rotary klubu Colum-
bia South. Túto udalosť oslávilo v Potra-
vinovej banke pre centrálnu a severový-
chodnú časť Missouri asi 150 ľudí.

Dull tiež apeloval na kluby, aby sa za-
pojili do mesiac trvajúceho „potravino-
vého súboja“ medzi severnou a južnou 
časťou dištriktu (zvíťazil sever). Stovky 
rotariánov a rotarakťákov, ich rodinných 
príslušníkov a priateľov zhromaždilo 
takmer 5000 kg potravín v hodnote oko-
lo 19 000 USD. Za jediný deň pri tejto 
činnosti strávili členovia 33 Rotary klu-
bov z celkového počtu 49 klubov v diš-
trikte spolu takmer 1500 hodín. Ich prá-
ca spočívala v prijímaní potravinových 
darov pred supermarketmi (RC a RTC 
v Jefferson City získali 2692 kg tovaru) 
a prebalení 2267 kg burizónových cereá-
lií v Potravinovej banke pre centrálnu 
a severovýchodnú časť Missouri.
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text: susie Ma
překlad: Dobroslav zeman, PDG

K o r e j s K á  p o h o s t i n n o s t

Bylo by jednoduché charakterizovat Korejce jako přá-
telské a laskavé, nebo zdůraznit jejich upřímnou sna-
hu, aby se jejich návštěvníci považovali za vítané hos-
ty. to, co je daleko obtížnější, je vyjádřit jejich vnitřní 
hnací sílu, která se za jejich vlídností skrývá. výraz je-
ong vyjadřuje pocit oddanosti, starostlivosti a spřízně-
nosti. vyjadřuje úzké pouto, nelíčené vzájemné pro-
pojení, příchylnost k bližnímu. Je to jako vztah mezi 
starými přáteli, ovšem i otevřený vztah k někomu, 
koho jste právě potkali. Jste-li z toho trochu zmateni, 
nedělejte si zbytečné starosti: pochopíte to, zúčastníte-
-li se Celosvětového kongresu Rotary International 
v soulu ve dnech 28. května až 1. června 2016.

význam korejského pojmu jeong plně pocítíte při 
večeru přátelství (Host Hospitality Night), který všem 
účastníkům kongresu nabídne možnost upřímně si 
popovídat s místními rotariány v blízkém přátelském 
kontaktu. Jako vaši hostitelé vám již nyní připravují 
řadu akcí, od příležitostného pikniku až po celove-
černí společenské podniky. vstupenky na ně si opat-
řete předem na adrese www.riconvention.org.

Právě díky takovémuto typu společenských setkání 
se stává kongres rotariánů něčím mimořádným, říká 
sangkoo Yun, předseda Organizačního výboru. „Moc 
rád se vždy hlásím k účasti na světovém kongresu RI. 
O večerech přátelství jsem tak navštívil třeba rodinný 
domek v sydney, nebo uměleckou galerii v Los angeles, 
nebo zámek ve švédském Malmö. Při takovýchto setká-
ních, při nichž se sejdou rotariáni z celého světa, mů-
žete co nejlépe vychutnat atmosféru přátelství.“ Pro 
světový kongres RI v soulu připravuje organizační 
výbor takových přátelských večerů hned několik, aby 
se jimi mohlo potěšit co nejvíce účastníků. Yun se při-
tom obrací zejména na ty kluby, jejichž partnerským 
klubem je RC z Koreje. Potěšte se tedy korejskou po-
hostinností a vychutnejte si jeong. 

u m ě l e c K á  t vá ř

v těsném sousedství soulu je řada dalších zajíma-
vých míst. tak Myeong-dong se zaměřuje na nákupy, 
Hongdae na přátelská setkávání, Gangnam na setká-
vání s lidmi a jejich poznávání. a půvabné sousedství 
Insa-dong je místem, kde se budete moci jako účast-
níci světového kongresu RI ve dnech 28. 5. až 1. 6. 
2016 potěšit rukodělnou řemeslnou výrobou i sta-
rožitnostmi.

Čtvrť Insa-dong si svůj věhlas mezi zahraničními 
turisty získala hned po skončení války v Koreji, avšak 
její kořeny jako místo setkávání umělců sahají více 
než pět staletí zpět, počínaje dobou, kdy zde vláda 
zřídila malířskou školu. 

s jejím uměleckým odkazem se setkáte v ulicích, 
plných uměleckých galerií, prodejen krásných kera-
mických výrobků, ručního papíru či jiných výtvar-
ných řemesel. Najdete tam ale i množství jiných (ne 
již tak autentických) výrobků, které však jsou velmi 
vhodnými suvenýry, jako třeba dřevěné masky, klenot-
nické zboží z perlorodek, vyšívané kabelky, korejské 
vlajky, panenky, jídelní tyčinky, vějíře či domácí obutí. 

v části, kde jsou stánky s potravinami, můžete sle-
dovat, jak mladí muži vyrábějí kkultarae – korejské 
slavnostní lahůdky, splétané z hedvábných vláken 
medu a plněné sladkými ořechy. v létě jen těžko odo-
láte zmrzlinovému poháru, v zimě se zas tvoří fronty 
na hotteok, lahodné palačinky, plněné cukrem, me-
dem, ořechy a skořicí, které se nabízejí ještě horké 
přímo z plotýnky. 

O víkendech je hlavní třída pro dopravu uzavřena, 
takže jí můžete klidně procházet a libovolně se zasta-
vovat u skupin hrajících tradiční hudbu nebo obdivo-
vat umění a schopnosti místních kumštýřů. Na Insa-
-dongu se scházejí husté davy lidí, ale jejich chůze je 
stále klidná. Je to velmi milé místo, které stojí za ná-
vštěvu, když v soulu již odpoledne skončilo. 

s2o0u1l6

přihlásíte-li se na 
světový kongres ri v soulu 
ještě před 15. prosincem, 

zaplatíte jen nejnižší 
sazbu! 

www.riconvention.org

s v ě t Ov Ý 
KO N G R e s  R I

soul, Korea 
28. 5.–1. 6. 2016
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MusíMe držet 
při sobě

����: František Ryneš, PDG

Celá desetiletí jsme měli dojem, že svět je velký rybník se zrcadlově 
klidnou hladinou, že se nám nic zlého nemůže přihodit. Karty byly 
dávno rozdány a naše část světa držela trumfy. A najednou se naše 
představa hroutí. Války vznikají v částech světa, které jsou již 
nebezpečně blízko. Teror máme za humny. Masy lidí se dávají do 
pohybu. Cítíme ohrožení a s tímto dosud neznámým pocitem si často 

nevíme rady.

Rotary zná osvědčený recept. Udržovat přátelství, poznávat se 
a spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery doma i v zahraničí. 
Možná se nám někdy zdá, že je naše snažení jen malou kapkou 
v rozbouřeném moři. Jenomže jiné cesty není. Vzájemné poznání 
a společná práce je nejlepším lékem proti předsudkům a animozitám. 

Pojďme po té cestě v Rotary dál.
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P o h l e d  z d r av ě  m a n i c h e j s k ý. 
Manichejství je pozůstatkem starého perského 
náboženství, které bylo dualistické. V takovém 
systému vystupují dva bohové, bůh dobra 
a bůh zla, a všechno dění na světě i na nebi je 
soupeřením a bojem těchto dvou sil. Hledání, 
v kom či kde je chyba, odstraňuje tato kon-
cepce v samotném zárodku. Vzhledem k tomu, 
že my jsme vždy na straně dobra, veškerá vina 
je vždy na straně nepřítele. Žádná domluva, 
smír nebo jednání s ním nepřicházejí v úvahu, 
protože se zlem se nesmlouvá, nevyjednává, 
a dokonce ani případná úmluva s ním není 
nijak závazná a není nutno ji dodržovat. Cílem 
boje, který je totální a nemá žádná pravidla, je 
zničení zla se všemi kořeny, oddenky či pupeny. 
K systémové vlastnosti tohoto velmi jednodu-
chého pohledu patří ovšem i to, že „indukuje“ 
naprosto stejné myšlení na druhé straně. Totální 
zničující (případně sebezničující) konflikt je 
pak ovšem jediným logickým vyústěním.

Pohled monoteistický – Pohled 
starozákonního Proroka. Bible je 
postavena na zcela odlišné koncepci Boha, 
totiž na jednobožství. Na naší straně i na straně 
nepřátel je v tomto případě jeden Bůh, což 
vypadá na první pohled krkolomně, ale Bible 
sama poskytuje takové interpretace, z nichž 
historicky nejvýznamější je obležení a dobytí 
Jeruzaléma roku 587 př. n. l. Hospodin tam 
promluvil k judskému lidu i králi skrze pro-
roky. Řekl jim – byla vám zjevena moje vůle, 
moje zákony a moje spravedlnost, kterých jste 
se měli držet, protože v tom spočívalo vaše 
vyvolení a prvenství. Jenomže vy jste selhali 
a nejste o nic lepší než ostatní národy. Ti, kteří 
vás sužují, jsou nástrojem soudu nad vámi, 
a pouze nastavují zrcadlo vaší bezbožnosti, 
a neustanou dříve, než se změníte. Attila, bič 
boží… Dnes by patrně prorok Hospodinův 
ještě dodal – ten nástroj, který vás sužuje 
a ohrožuje, jste si nakonec svým jednáním 
vytvořili i vyučili sami, a když ne vy, tak vaši 
předkové, používající Boha i svobodu jako 
zástěnu své hrabivosti a nepravosti.

Pohled filozoficko-antroPolo-
gický.  Ten by se věnoval podstatě člověka 
a tomu, zda je či není stvořena pro civilizaci. 
Člověk je sice tvor společenský (zoon politi-
kon), avšak problém je asi pouze a hlavně 
v tom, jaká že je to ta pospolitost, pro kterou je 
evolucí vybaven? Tu by patrně bylo nutno 

s lítostí konstatovat, že člověk je svou přiroze-
ností vybaven pro život v malé přehledné sku-
pině, jakou byl prvobytně pospolný rod. Pro 
život v civilizaci, ve které je nucen přátelsky 
vycházet i s lidmi, se kterými ho nepojí žádné 
kmenové či jiné přesvědčivé pouto, kde je na 
všech stranách ze svého pohledu nesmyslně 
omezován zákony a autoritami, které obvykle 
neuznává, na to jeho přirozenost nestačí. Aby 
toto vše pro něj bylo snesitelné, a aby i za tako-
vých podmínek byl schopen šťastně prožít svůj 
život, proto bylo již na počátku civilizace vyvi-
nuto několik civilizačních programů, které 
měly člověkův obraz světa změnit tak, aby 
všechna omezení dokázal konstruktivně 
akceptovat a být i v nich šťasten. Těmito pro-
gramy bylo především náboženství, které 
odvádí člověka od jeho agresivního a kořistnic-
kého naladění a vkládá mu do mysli pokojný 
program široce pojaté lidské sounáležitosti 
a spolupráce. Naše civilizační programy ovšem 
z různých důvodů spíše selhaly. Jejich cílem 
bylo omezit člověku vrozenou agresivní bar-
barskou dravost a dobyvačnost, řídící se pravi-
dlem „čeho se můžeš zmocnit, toho se 
zmocni“. Proměna člověka v bytost schopnou 
sdílení, schopnou akceptovat určitou koordi-
naci, se ve většině případů úplně nepovedla. 
Člověku je totiž mnohem bližší za určité nábo-
ženství nebo ideu bojovat, než se jimi nechat 
proměnit. Lidí, kteří byli ochotni se zbraní 
v ruce bojovat proti „pohanům“ či „jinověr-
cům“, bylo vždy na obou stranách více než 
těch, kteří by se starali, co po nich jejich Bůh 
vlastně chce. Evropská kultura pak velký díl své 
expanzivní agresivity vložila do vytvoření kolo-
niálního systému, který už kdysi dávno narušil 
přirozený vývoj nespočtu etnik a vyvolal jevy, 
ze kterých vyrůstá současný chaos i bezpeč-
nostní rizika. Frustrovaní lidé, odstrčení od 
stolu světového bohatství, rovněž vidí ve válce 
jediné řešení a únik. Současné problémy a kon-
flikty nejsou nejspíše konfliktem dvou civili-
zací, nýbrž dvou či více podob barbarství, do 
kterých vznešenými ideály neproměněné civi-
lizace upadly. 

P A R T N E R S K Á  S P O L U P R Á C E

který 
názor si 

vyberete?
Naše doba je nabita událostmi, 

z nichž mnohé představují něco, 

na co jsme nebyli zvyklí ani my, 

ani minulé generace. Postoje, 

názory a komentáře se od sebe 

obvykle výrazně liší, avšak i tak je 

možno si v povaze jejich vzniku 

udělat určitý pořádek, který 

člověku může v mnohém pomoci. 

Z jakých hledisek a předpokladů 

lze věci vidět? 

����: ThMgr. Milan Klapetek

ú VA H A

civilizaci, globální 
civilizaci, musíme, i sPolu 
s muslimy, tePrve vytvořit. 
doufejme, že ne až na 
troskách starého světa.
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d té doby se uskutečnila řada akcí, které obohatily 
obě strany. Skauti Petr Vaněk a Olga Špátová se napří-
klad mohli zúčastnit rotariánských Group Study 
Exchange a poznat, jak k jejich profesi přistupují 

v USA. Rotariáni zase skauty pravidelně zapojují do programů 
výchovy mladých leaderů RYLA v tuzemsku i zahraničí, společně 
s nimi připravují letní tábory nebo organizují akce pro děti.

Nejprestižnější akcí vzájemné spolupráce však bezesporu zůstává 
podpora účasti skautů na světovém skautském Jamboree, které se 
podobně jako Olympiáda koná každé 4 roky.

To letošní se uskutečnilo 28. 7.–8. 8. v Japonsku a zúčastnilo se jej 
33 tisíc skautů z celého světa. Českou republiku zde zastupoval kon-
tingent téměř 300 skautů, z nichž 200 byli řádní účastníci, 80 lidí 
sloužilo v mezinárodním servisním týmu. Zbytek tvořilo vedení 
výpravy. Ze Slovenska bylo skautů méně. Po dobu Jamboree mohli 

P A R T N E R S K Á  S P O L U P R Á C E

O

smlouva 
o sPoluPráci 

skautů a rotariánů 
Přináší své ovoce!
Příští rok tomu bude již 10 let, co tehdejší distriktní 

guvernér Ota Veselý podepsal s místostarostou 

Junáka Jiřím Navrátilem dohodu o spolupráci 

a vzájemné podpoře skautů a rotariánů. 

����: Zdeněk Michálek

J A M B O R E E
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mladí lidé nejen poznat, jak skauting funguje v jiných zemích, ale 
zejména se zapojit do nejrůznějších poznávacích a někdy i adrenali-
nových aktivit. Bylo zde možno navázat cenná přátelství pro budoucí 
spolupráci, a to vše v duchu motta tohoto Jamboree „Spirit of Unity“.

Na závěr Jamboree bylo poznávání Japonska umocněno pobyty 
skautů a skautek v japonských rodinách.

V doprovodu českého velvyslance v Japonsku Tomáše Duba Jam-
boree osobně navštívil i předseda poslanecké sněmovny Jan Hamá-
ček a poslanec Petr Gazdík.

Jak vyplývalo z přímých reportáží České televize z Jamboree 
i z reakcí účastníků po návratu, byla to veskrze povedená a oboha-
cující akce. Celý průběh Jamboree natáčela úspěšná česká dokumen-
taristka Olga Špátová, která sbírá materiál pro právě vznikající film 
o současném českém skautingu.

V této souvislosti je proto potřeba v prvé řadě poděkovat organi-

začnímu týmu vedenému Marianou Ermlovou a Tomášem Slavíkem, 
ale i řadě sponzorů. K nim patřily např. Rotary kluby Třebíč, Praha 
Staré Město, Ostrava a Zlín, ale i individuální rotariáni či firmy jako 
Continental Barum, PSTCLC, Mittal, HM PARTNERS a mnohé další.

Na druhé straně bych při této příležitosti rád vyzval všechny 
Rotary kluby našeho distriktu i jednotlivé rotariány k podpoře pří-
pravy filmu o našich skautech. Vždyť přece potřebujeme mladým 
lidem ukázat, že se dá žít i jinak než u notebooku, a přilákat je do 
skautingu. Zde nám totiž vyrůstají budoucí vůdčí osobnosti i pro 
naše Rotary kluby. 

T É M A

P A R T N E R S K Á  S P O L U P R Á C E
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německé sekce výboru, které předsedá PDG Frits Zeeuw, 
přijelo třináct členů. Počet doplnil PDG Dobroslav 
Zeman, který je jejím čestným členem. I naše zastoupení 
bylo reprezentativní. Přijelo šest členů. Kromě předsedy 

PDG Františka Ryneše také Petr Fencl, Vladimír Růžička, Eva Winkle-
rová a dva noví členové – Magdalena Živná a Phillip Hanus. 

Důstojným rámcem setkání, které proběhlo od pátku 9. října do 
neděle 11. října, bylo útulné městečko Františkovy Lázně. Azyl účast-
níkům poskytl příjemný Hotel Luisa.

Pátek večer byl věnován přátelskému posezení. Plánovaná komen-
tovaná prohlídka města se neuskutečnila. Pršelo tak silně, že by 
neměla smysl. A tak se besedovalo při skvělé večeři.

V sobotu dopoledne bylo na programu plenární zasedání. A o čem se 
jednalo? Minulé jednání ve Würzburgu již tradičně připomněl obrazovou 
prezentací Dobra Zeman. Delegáti schválili výroční zprávu za minulý 

rok, proběhla informace o distriktní konferenci v Košicích a o semináři 
RYLA v německém Marienthalu u Zhořelce. I příští rok počítají pořada-
telé s účastí mladých českých a slovenských lídrů. Tentokrát bude téma-
tem Změna hodnot ve státu a ve společnosti. Dobra Zeman vzpomněl 
úspěšnou instalaci výstavy Zachráněné dědictví v německém Ansbachu 
v září letošního roku. Připojil zprávu o zářijovém setkání rotariánů 
z Rakouska, Německa a Česka na Dreisesselbergu na Šumavě. Diskuto-
vána byla i výměna mládeže Německo – ČR a Slovensko, která se právě 
rozbíhá. Na kempech v našem distriktu je dobré zastoupení německých 
studentů. Totéž se nedá říci o dlouhodobých pobytech. Z české strany 
avizujeme tři zájemce, na německé straně již takový zájem není. Je nutno 
oslovit činovníky výměny mládeže v Německu. Pozitivně bylo hodno-
ceno navazování nových partnerských vztahů mezi kluby obou stran, 
nově například mezi RC Třebíč a RC Oschatz/Thorgau. Nedaří se však 
hledat partnery pro německé kluby v Praze. Více pozornosti je nutno 

Z

výroční setkání 
mezinárodního 

výboru
Hostitelem letošního plenárního jednání obou 

sekcí mezidistrikltního výboru pro mezinárodní 

spolupráci NSR, ČR a SR byl náš distrikt. Volba 

padla na Františkovy Lázně, příjemné lázeňské 

město, nepříliš vzdálené hranici s Německem. 

A záměr se zdařil. účast byla hojná. 

����: František Ryneš, PDG 
Fo�o: Dobroslav Zeman, PDG

I C C  D - C Z - S K
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také věnovat výměně studentů mezi středními a učňovskými školami. 
Je třeba zjistit zájem a ten podchytit.

Zvlášť proběhla prezentace projektů. Zatímco vydání německé 
verze knihy prof. Tomáše Radila o Osvětimi bylo odsunuto na později 
z důvodu nemoci autora, letní hudební kurs v Sonderhausenu byl 
hodnocen jako úspěšný. František Ryneš informoval o projektu Mrtvé 
moře, kde pobývala skupina dětí. Výsledky léčby jsou povzbuzující. 
Proto znovu požádal německou stranu o podporu.

Kladení žulových desek na Stezku porozumění v rámci projektu 
Naše cesta do Evropy v Budišově nad Budišovkou se letos nezúčastnil 
žádný německý ani český Rotary klub. Příští kolo proběhne v červnu 
2016. Je třeba tuto možnost propagovat zejména mezi kluby, které 
mají partnery na druhé straně hranice. Byl představen projekt vyba-
vení domova pro staré lidi na Ukrajině. Jde o projekt Rotary klubu 
Košice Classic, který hledá zahraniční partnery. PDG Bernd Koob 

přislíbil pomoc při oslovení německých klubů, které mají partnery 
v našem distriktu. Jednání bylo zakončeno společným obědem. Ani 
při skvělém jídle diskuze neustávala. 

Odpoledne bylo ve znamení výletu do Chebu. Prohlídka města 
Chebu, muzea a Špalíčku pod odborným vedením všechny nadchla. 
Příjemný den byl zakončen přátelským posezením s tradičním čes-
kým jídlem a výborným pivem i při sklence moravského vínka na 
statku v Novém Drahově, který je součástí chráněného území SOOS. 
V neděli se naši hosté prošli po Františkových Lázních, aby nasáli 
lázeňskou atmosféru, protože počasí se již umoudřilo.

Velký dík patří členům Rotary klubu Cheb/Eger. Zejména prezi-
dentu Martinu Maškovi, DGE Štěpánu de Wolfovi, majiteli Hotelu Luisa 
Pavlu Douchovi a skvělému znalci chebské historie Tomáši Dostálovi.

Hostitelem příštího plenárního setkání na podzim 2016 bude 
Německo.
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ančící páry zaplnily prostory Autoklubu ČR, stylizované 
do doby „kdy Praha tančila valčík“ aneb „Vítejte v roce 
1900“. Celý večer se odehrával pod taktovkou prezi-
dentky hostitelského klubu Magdaleny Živné a několika 

dalších dobrovolníků v roli organizátorů, tradičně přiložili ruku k dílu 
i členové pražského Rotaract klubu. Dobovou atmosféru navodilo 
předtančení polonézy a valčíku v podání členů baletního souboru 
Národního divadla v choreografii uměleckého šéfa Laterny magiky 
Zdeňka Prokeše, člena RC Brno City.

Zvláštními hosty byli dva klienti Dětského domova PEPA z Pří-
brami-Lazce, Jirka a Pavlína, v doprovodu svých vychovatelů. RC 
Praha City má zásluhou Šárky Brochier nad Dětským domovem PEPA 
dlouhodobý patronát a výtěžky z benefičních akcí pořádaných v prů-
běhu každého roku jsou určeny právě na podporu jeho klientů. 
V letošním rotariánském roce zde členové klubu realizují i vzdělávací 

T

Plesová sezóna 
začala

Už pět let zahajují společenskou sezónu pražských 

rotariánů benefiční plesy RC Praha City. Ten letošní 

se uskutečnil v pátek 20. listopadu. 

���� � Fo�o: Svatopluk Jedlička

P L E S O VÁ  S E Z Ó N A
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projekt „Bezpečný a odpovědný přístup k životu“ v rámci granto-
vého programu Nadace Rotary. 

Pro účastníky plesu byl příjemným zážitkem i krátký koncert 
„Výlet do historie klavíru“ Vivienne Sofronitsky, účastnice letošního 
festivalu Pražské jaro. Chopinovy a Mozartovy skladby přednesla na 
unikátních kopiích historických nástrojů z dílny současného anglic-
kého výrobce klavírů Paula McNultyho, který již několik let žije 
v Čechách. K tanci i poslechu hrál orchestr Harmcore Jazzband pod 
vedením Václava Harmáčka. 

Program večera si znamenitě vychutnával zejména nejvýznamnější 
host, bývalý senátor PČR Edvard Outrata s chotí. Notovali si s ním 
i čtyři past-guvernéři našeho distriktu Irena Brichta (RC Prague Inter-
national), Tomáš Lang (RC Nové Zámky), František Ryneš (RC Třebíč) 
a Petr J. Pajas (RC Praha City). Nechyběla ani početná delegace z part-
nerského RC Waldheim v Německu. Svojí účastí k přátelské atmo-

sféře večera přispěli i členové RC Praha Staré Město, Praha Ekumena 
a zahraniční studentky, které jsou v Praze na ročním výměnném 
pobytu.

Pro účastníky byl 
Příjemným zážitkem krátký 
koncert „výlet do historie 
klavíru“ vivienne sofronitsky, 
účastnice letošního festivalu 
Pražské jaro.
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ro ně všechny přišel před nějakou dobou 
PDG Tomáš Lang se záměrem založit fel-
lowship fotografujících a výtvarně činných 
rotariánů. Impulsem k této myšlence byla 

výstava několika těch, pro které jsou výtvarné obory 
jedním ze způsobů, jimiž se vyjadřují navenek, a která 
se uskutečnila v roce 2012 u příležitosti distriktní kon-
ference v Patincích. Přestože od té doby už uplynulo 
něco vody v blízkém Dunaji i dalších spřátelených ře-
kách, myšlenka společenství v nich ani neodplula, ani 
nezarostla rákosím, ale pomalu se rozvíjela a zrála 
k tomu, aby se naplnila novým obsahem. 

Protože jde o fellowship mladý, vlastně úplné no-
vorozeně, neobejde se bez pomoci starších a zkuše-
nějších. Těmi mu budou nastupující kluboví sekretáři 
a prezidenti, kteří se ve dnech 1. až 3. 4. 2016 sjedou 
na PETS do hotelu Flora v Olomouci. Během něj 
připravují olomoučtí rotariáni i setkání zájemců 
o účast v tomto fellowshipu. Takové setkání by  
ovšem nebylo úplné, kdyby proběhlo bez ukázek 
prací zájemců o členství, případně jejich výtvarně 
činných rodinných příslušníků. Jeho součástí bude 
proto i výstava výtvarných děl a fotografií.

zájemci o aktivní účast se 
už teď mohou obracet na 

koordinátorku fellowshipu 
jitku brabcovou z rc 

olomouc-city

jitkabrabcova0803@
hotmail.com

+420 724 285 157

F E L L O W S H I P

fotografující 
a výtvarně 

činní 
rotariáni

V naší velké rotariánské rodině je řada 

kreativních a aktivních lidí. Dá se říci, že 

obě tyto vlastnosti jdou s myšlenkami 

rotariánství ruku v ruce. Jedním 

z projevů, jak se může především 

kreativita projevovat, jsou aktivity 

výtvarné – máme mezi sebou a v řadách 

našich blízkých malíře, kreslíře, grafiky 

a především fotografy. 

����: Jitka Brabcová

P
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nozí z nás rádi vzpomínají na předloň-
skou Distriktní konferenci v Praze, kdy 
téměř každý z účastníků přivezl vzo-
rek svého oblíbeného vína a ten před-

stavil při společné večerní degustaci. Loni uzrála 
příjemná synergie mezi naším gourmet fellowshi-
pem a fellowshipem golfistů při společném setkání 
v Telči. Také některé pražské kluby se už pustily do 
organizování akcí zajímavých pro gurmány. Proč 
nepřenést toto krásné setkávání se nad dobrým jíd-
lem a pitím i mimo Prahu? Máte někdo podobný 
nápad? Dejte mi o něm vědět.  

 A co jsme zažili tento rotariánský rok? Nejprve 
výbornou večeři u kuchaře roku 2013/14 Patrika 
Bečváře (viz foto), který vařil pro Bushe i Obamu 
a momentálně působí v Selském dvoře v pražské 
Hostivaři. Ano, to je to místo, kde během mistrovství 
světa v hokeji bydlel a stravoval se český národní 
tým. Poté jsme opět spojili golf s gourmet fellowshi-
pem. Na hřišti v Motole absolvovali nejodvážnější 
jedinci devět jamek v dešti a následně jsme si všich-
ni užili večeři ve stylu Magdaleny Dobromily Retti-
gové. Jedl jsem ledacos, ale kravské vemínko popr-
vé. Výborné překvapení. Velké díky patří šéfkuchaři 

Mírovi Huttlovi, který se s námi do toho staročeské-
ho experimentu pustil. Golfisté mohou Míru znát 
také ze hřiště na Karlštejně z těch dob, kdy se tam 
ještě vařilo dobře. Až budete číst tento článek, tak 
už za sebou budeme mít lanýžový večer u Tomáše 
Salerna z hotelu Jurys Inn v Praze na Florenci. Je to 
po dědečkovi částečný Ital a připraví pro nás nád-
herných 6 chodů dochucených lanýži nebo připra-
vených na lanýže čerstvé. Ty se budou sbírat v Itálii 
3 dny před konáním akce a sám je do kuchyně pro-
to přivezu úplně čerstvé. Už se moc těším.

 A co nás ještě čeká? Leden bude již tradičně ve 
znamení vegetariánské stravy a čeká nás restaurace 
Mlsná kavka, kde jsem zatím měl dvě úžasná jídla. Le-
tos např. nejlepší gazpacho – a to jsem ho měl i ve 
Španělsku. Restaurace je navíc občanským sdružením, 
které nabízí pracovní uplatnění lidí znevýhodněných 
na trhu práce. I v tomto směru je nám blízká. Kalku-
lace večeří je taková, že nám umožňuje akumulovat 
finanční prostředky i ve prospěch charitativních pro-
jektů. V létě se nám nepovedlo udělat akci v africké 
restauraci s etiopským kávovým obřadem. Snad si to 
vynahradíme po Novém roce. A čekám také na vaše 
nápady. Pro zajímavé akce se prostor určitě najde.

dejte mi, prosím, vědět 
o vašich nápadech

havranek@titbit.cz
+420 608 111 671

F E L L O W S H I P

dobrou 
chuť 

a Pevné 
zdraví

Přeji všem rotariánům a čtenářům dvou-

měsíčníku Rotary Good News v nadcházejícím 

čase vánočních a novoročních svátků jen to 

nejlepší. Přání samozřejmě patří o to více těm, 

kteří kladou důraz na kvalitní jídlo a víno, a to 

jak na straně konzumentů, tak těch, kteří je 

s láskou připravují a v průběhu roku společně 

vytvářejí početně nevyhraněnou skupinu 

našeho distriktního gourmet fellowshipu.

����: Vojta Havránek

m
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iž v roce 2000 se RC Praha spojil s Národním 
parkem Šumava se záměrem restaurovat ve 
spolupráci s Fondem česko-německé budouc-
nosti více než 300 památečních křížů, hranič-

ních kamenů a kapliček, situovaných v krásné krajině 
Šumavy a tvořících naše společné kulturní dědictví. 
K tomuto záměru se v roce 2002 iniciativně připojil 
tehdejší guvernér Rotary distriktu 1950 (Francko, 
Duryňsko) Frits Zeeuw, člen RC Bamberg-Schloss 
Geyerswörth a na opravu těchto drobných, avšak 
historicky velmi cenných kulturních památek přispěl 
pozoruhodnou částkou 30 000 Eur. Tu předal 14. 9. 
2003 v Želnavě správě Národního parku Šumava za 
přítomnosti tehdejšího premiéra Vladimíra Špidly. Na-
víc byla na konci roku 2004 vydána i zajímavá obra-
zová česko-německá publikace pod názvem Zapome-
nuté dědictví. Ta inspirovala ředitele Regionálního 
muzea v Českém Krumlově Mgr. Ivana Slavíka a p. 
Josefa Jiřičku ze Správy Národního parku Šumava 
k vytvoření působivé výstavy textových a fotografic-
kých panelů pod názvem Zachráněné dědictví, insta-
lované od června 2006 až do ledna 2007 v česko-
krumlovském regionálním muzeu. Pří této 
příležitosti byla také dne 6. září 2006 odhalena velká 
bronzová pamětní deska v blízkosti portálu Schwar-
zenberského plavebního kanálu na Šumavě. V násle-
dujících letech našla tato výstava veliký ohlas i v řadě 
dalších míst, jako v rodném domě Adalberta Stiftera 
v Horní Plané, v Dobré Vodě, ve vstupní hale historic-

ké radnice v Plzni a v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. 
Velmi úspěšně se uplatnila i v Německu, a to nejen 
v Sudetoněmeckém domě v Mnichově, ale i v dalších 
městech, jako Neustadt a. d.  Aisch, Bamberg, Kitzin-
gen, Eichstätt, Bad Wörishofen, Gera, Kronach a napo-
sledy v již zmíněném Ansbachu. 7. září 2015 poskytla 
důstojné prostředí této výstavě, čítající 24 působivých 
tematických panelů, gotická hala radnice v Ansbachu. 
Na slavnostní vernisáži výstavy promluvila za četné 
účasti veřejnosti i rotariánů primátorka Ansbachu 
paní Carda Seidel a prezident místního Rotary klubu 
Peter Bräunlein. Právě on se postaral o uplatnění této 
výstavy ve svém městě ve smyslu svého letošního hes-
la „Pečujeme o své kulturní dědictví“, tím spíše, že 
i jeho matka byla mezi Němci odsunutými po konci 
II. světové války z oblasti Sudet. Zdůraznil, že si milio-
ny vyhnanců bezpochyby zaslouží alespoň důstojnou 
vzpomínku na jejich dávný domov. Zásadní příspěvek 
měl Frits Zeeuw, PDG 1950, který připomněl, že si 
svůj vztah k zemím střední a východní Evropy vytvo-
řil již v době svého profesního působení. Byl si tak 
vědom toho, co všechno se v té době zanedbalo, tak-
že tomu chce svou činností prostřednictvím svých 
rotariánských aktivit odpomoci. Jako předseda ně-
mecké sekce mezidistriktního výboru pro mezinárod-
ní spolupráci (Länderausschuss (LA) D-CZ-SK) pečuje 
tedy nejen o co nejširší využití zmíněné výstavy, ale 
přispívá i k prohlubování vzájemného porozumění 
při realizaci řady dalších společných projektů.

V Ý S T AVA

zachraŇujeme 
sPolečné 
dědictví

Vícekrát jsme si připomenuli, kde všude se 

již uskutečnila výstava přichystaná českými 

a německými rotariány. Výjimkou nebyl ani 

podzim 2015, kdy se do dlouhé řady českých 

a německých měst zařadil německý Ansbach 

a naposledy i pošumavská obec Čkyně. 

Shrňme si to nejzajímavější, co výstava 

ZACHRÁNĚNÉ DĚDICTVÍ stále připomíná.

����: Z podkladů F. Zeeuwa 
zpracoval Dobroslav Zeman, PDG

j
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Prom season 
in full swing

���� � PHO�O: Svatopluk Jedlička

rague Rotarians opened 
their prom season on Fri-
day 20 November with 
a RC Praha City Benefit 

Ball, this time harking back to “when 
Prague was waltzing”. The period 
ambience was enhanced by a polo-
naise and waltz in the rendition of 
members of the National Theatre 
Ballet Troupe in the choreography by 
Laterna Magica art director Zdeněk 
Prokeš, a member of RC Brno City. Ball 
attendants were treated to a brief con-
cert, “Excursion to the History of 
Piano”, performed by Prague Spring 
Festival artist Viviana Sofronitsky. The 

evening’s programme was savoured 
even by the most important guest, for-
mer Senator Edvard Outrata with 
spouse. In this, he was in harmony 
with four past governors of our Dis-
trict—Irena Brichta (RC Prague Inter-
national), Tomáš Lang (RC Nové 
Zámky), František Ryneš (RC Třebíč) 
and Petr J. Pajas (RC Praha City). We 
welcomed a large delegation from 
partner RC Waldheim in Germany. The 
friendly atmosphere was enhanced 
also by the presence of members of 
RC Praha Staré Město, Praha Ekumena 
and foreign girl students from a year-
-long exchange programme in Prague.
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Friendship is a category that can be neither imposed nor impressed on 

anyone. But it is an inevitable part of a club’s life. Club projects cannot 

be implemented without friendship and cooperation. If we have 

interesting projects, we are happy to invite other clubs to take part in 

the process. one often hears that interest in a project is low and our 

invitations go unanswered. Let’s realize that friendship between the 

members of various clubs can help to encourage a better standing of 

the neighbouring club. People get to know one another at joint events, 

Pets, conferences, and service to young people instruction sessions. 

we can get to know one another even better while working on joint 

projects, summer camps and grant schemes. Popular bowling 

tournaments bring together three or more clubs, exchange students, 

and often also rotaract people. Many interesting projects can be 

negotiated in this way. Fellowship associates people with shared 

interests all across the district. Let me also mention the international 

cooperation committees that facilitate communication with other 

districts. Many clubs have fostered good and long-term cooperation for 

many years with clubs abroad. we meet at all levels and it is clear that 

personal friendships are the guarantee of fruitful interaction at both 

the district and international level. 

Vladimír adámek
District 2240 Governor for 2015–16

Dear readers,

g l o s s a r Y

RC Banská Bystrica was admitted in the 
global Rotary International family on 
28 September 1935 and assigned Club 
Number 3870 as the 43rd club in 
Czechoslovakia and fifth in Slovakia. 

M embers of Banská Bystrica’s two 
present Rotary Clubs with their 
families and friends marked the 

anniversary at their fifth Townhall Rotary 
Concert. The fundraiser—a piano recital 
of Professor Zuzana Niederdorfer, Art Di-
rector of the Kunstuniversität in Graz, 
Austria, was an unforgettable artistic treat 
and fittingly dignified celebration of the 
Rotarian jubilee. Deep artistic impressions 
from the concert, and the further plans  
of the Banská Bystrica Rotarians, were  
proper food for thought as the audience 
of the 5th Townhall Rotary Concert re-
laxed and enjoyed excellent wines. 

���� � PHO�O: I. Belan, PDG

B a N S k á  B yS t R I C a 

80 years 
of rC Banská 
Bystrica

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

E N G L I S H  S U P P L E M E N t
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annual meeting 
of germany, 
slovakia and
Czech republic 
Committee

o R I E N tat I o N  M E E t I N G 

student exchange 
numbers 
to redouble

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

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

our District hosted this year’s plenary 
session of both sections. the venue was 
Františkovy Lázně, a cozy little spa town 
not far from the German border.

W hat was on the agenda? Dobra Ze-
man traditionally refreshed the me-
mories from the previous meeting 

in Würzburg. The delegates endorsed an annu-
al report for the past year and information was 
shared about the District Conference and RY-
LA Seminar in the German town of Marienthal 
near Görlitz. Discussions concerned also the 
German-Czech and Slovak youth exchange 
programme, which is its germinal stages. The 

delegates praised the trend of establishing 
new partnerships between, say, RC Třebíč and 
RC Oschatz/Thorgau. But it is difficult to find 
partners for German clubs in Prague. František 
Ryneš briefed those present about the Dead 
Sea project that yields encouraging medicinal 
results, and therefore he repeatedly asked the 
German side for support. A project for provi-
ding equipment to a nursery home in Ukraine 
was presented. Rotary Club Košice Classic is 
looking for international partners to help get 
it on its feet. PDG Bernd Koob promised help 
in addressing the German clubs which have 
partners in our District.  
����: František Ryneš, PDG

PHO�O: Dobroslav Zeman, PDG

the District youth Exchange Committee 
and Rotex, assisted by RC třebíč, have 
organized a first informative meeting for 
students going abroad in the school year 
2016/17. 

P articipants learned new things 
about Rotary and the exchange pro-
gramme principles, and heard pre-

sentations by former exchange students, re-
lating their experience. There were Skype 
conversations staged with this year’s stu-
dents. A similar meeting took place in Mar-
tin, Slovakia on 7 November. A total of 120 
students, half as many as last year, are pre-
paring for study stays in one of 30 count-
ries, most of them overseas. 

����: Jaromír Barák

the new Rotaract Club Pardubice 
was formally chartered on 25 
September 2015. 

a ll members spontaneously 
pledged support to selling 
photographer Štěpán Bartoš’s 

2015 charity calendar, “Eyes and 
Hands”, the proceeds of which 
would be used by sponsoring RC Par-
dubice for the purchase of vital aids 
for the Pardubice Home for Senior 
Citizens. The calendar was formally 
launched in the presence of Pardubi-
ce’s Mayor, Mr. Charvát, and director 
of Pardubice Social Services Mr. Krej-
čí and various sponsors. It was pre-
sented in public at the 125th Grand 
Pardubice Steeplechase at the Pardu-
bice horserace course. 

����: Roman Kolář

Pa R D U B I C E

Chartered!
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almost 10 years ago, the then District 
Governor ota Veselý and Vice President 
of Junák Jiří Navrátil signed an 
agreement on cooperation and joint 
support for the Scouts and Rotarians. 

S ince then, many projects have en-
riched both parties. Scouts Petr  
Vaněk and Olga Špátová attended 

a Rotary Study Exchange project and learned 
how their professions are treated in the  
United States. In return, Rotarians regularly 
engage Scouts in their RYLA young leaders 

education programmes at home and abroad, 
work in unison to plan summer camps, and 
organize events for children. The most presti-
gious link in mutual cooperation is the sup-
port of Scouts participating in the World 
Jamborees. This year’s meet took place in  
Japan, attended by 33,000 Scouts from all 
over the world, and the Czech Republic was 
represented by a 300-member expeditionary 
party. The Jamboree proceedings were co-
vered by brilliant Czech documentary film 
producer Olga Špátová, who gathers footage 
for her new film on present-day Czech Scouts. 
����: Zdeněk Michálek

JaMBoREE

scouts 
and rotarians 
work together

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

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

a Big Thank You

t his project has become a part  
of himself and his family. He took 
under his aegis all 64 children 

leaving in three parties, knows every-
body by name, and treats then as his 
own blood. He resolved everything  
and no problem was too marginal form 
him—from a custom-served sundae  
to minor rifts in the party. When the 
condition of one of the kids suddenly 
worsened, he did not think twice and 
flee there to encourage the group.  
Even after the project, he continues to 
reassure “his” kids with a series of joint 
projects. If need be, he escorts children, 
“in loco parentis” to medical checks as 
required by the study. He collects them 
at the bus station and safely conducts 
them to the clinic and then back to 
their bus. He devotes all his time and 
resources to the project. No matter 
how long we sang praises, it won’t  
be all. Thanks, George, we love you! 

Grateful Moms and Dads

H L U B o k á  N a D  V LtaV o U

Taking stock, 
together
two South Bohemian Rotary Clubs  
have jointly celebrated their charter 
anniversaries at Chateau Hluboká  
nad Vltavou. 

y ou might guess that one of the two 
was RC České Budějovice, which 
received its RI Charter way back  

in 1990, among the first after the “velvet 
revolution” in what was Czechoslovakia at 
that time. With five honorary and 33 active 

members, it ranks among the strongest clubs 
of our District. The club demonstrated its 
viability in the first few years of existence, 
and in 2005 it stood at the cradle of RC 
Hluboká nad Vltavou-Golf (24 standing 
members). Several deans of both clubs 
attended the annual meeting at Chateau 
Hluboká. Guests arrived from five European 
countries – from as far away as RC 
Wiveliscombe in the United Kingdom. 
����: Svatopluk K. Jedlička

PHO�O: Petr Zikmund



Před osmdesáti a více lety na Lysé hoře vznikla ve své době nejlépe vybavená turistická chata v Československu. 

Byla první horskou chatou v naší zemi, která mohla být postavena díky značným finančním příspěvkům občanů, 

převážně pak členů Klubu českých turistů, a také díky aktivnímu přístupu členů Rotary klubu Moravská Ostrava. 

Její existenci podpořil pozdravným telegramem i prezident T. G. Masaryk.

����: Petr Andrle ����: archiv

srpnu 1898 se v Moravské Ost-
ravě konal čtvrtý sjezd Klubu 
českých turistů, z něhož vyšla 
mimo jiné i letáková výzva 
s názvem „Vzhůru do Beskyd“. 

Na této výzvě nemusíme ani dnes nic měnit. 
Následující roky jsou ve znamení rozšiřo-

vání činnosti KČT. V roce 1889 vzniká odbor 
KČT v Moravské Ostravě, po první světové 
válce vzniká řada odborů KČT na Ostravsku, 
ale také například v Kunčicích pod Ondřej-
níkem (1932). A tak mohla být postavena 
chata KČT na Ondřejníku (1907) a Masary-
kova chata na Beskydě (1924). Ve dvacátých 
letech byla pak ustavena Pobeskydská župa 
Klubu československých turistů a již v roce 
1926 byl zakoupen pozemek na Lysé hoře. 
A byla jmenována nezbytná odborná komise 
pro výstavbu chaty na Lysé hoře. Jejími členy 
byli: předseda Pobeskydské župy Ing. Hynek 
Kožnar, ředitel Českomoravské Kolben-
-Daněk; Ing. Vojtěch Houdek, vrchní ředitel 

Moravskoslezských elektráren (díky němu 
byl již v roce 1933 položen elektrický kabel 
z Ostravice na Lysou); Ing. Ladislav Jerie, gene-
rální ředitel Severní dráhy Ferdinandovy; Ing. 
Robert Srkal, člen ústředí KČT, obětavý sta-
vební dozor výstavby chaty na Lysé, a ostrav-
ský podnikatel Ing. Jan Rozsypal. 

Záměr postavit na Lysé hoře českou turistic-
kou chatu se setkal s nevšední podporou veřej-
nosti. Jenom pro ilustraci. Prvního října 1933 
se okolo 11. hodiny shromáždilo na vrcholu 
Lysé přes tři tisíce lidí proto, aby byli u polo-
žení základního kamene nové turistické chaty. 
V úvodu zazněla skladba skladatele Jaroslava 
Křičky „Svorně k cíli“ v podání Skalického smí-
šeného sboru. Ten zpíval i o dva roky později 
při slavnostním otevření chaty. Skalický smí-
šený sbor založil v roce 1914 učitel Čeněk Gar-
delka (1889–1968), když učil ve Skalici (od 
roku 1980 exkláva Frýdku-Místku).

Od té doby tento sbor nechyběl na žádné 
větší kulturní akci ve Slezsku a na východní 
Moravě. Na osmdesáti místech našeho regi-
onu uskutečnil asi tři stovky vystoupení. Po 
slavnostech přišly na řadu práce. Funkciona-
listický projekt byl dílem ing. arch. Františka 
Knoblocha, který ve výběrovém řízení musel 
svést těžký boj s projektanty takového 
kalibru, jakými byli například bratři Šlape-
tové z Olomouce, nebo tehdy již proslulí 
ostravští stavitelé František Kolář a Jan Rubý, 
kteří měli za sebou stavbu nové ostravské 
radnice a také Tanečnice na Pustevnách. Na 
vrchol Lysé vedly jen lesní cesty, takže veš-
kerý přísun stavebního materiálu závisel na 
koňské dopravě. V květnu 1934 bylo z „Vel-
kých větrů“ položeno vodovodní potrubí 
a výstavba se rozjela tempem nevídaným. Jen 
pro zajímavost – obložení se přibíjelo mědě-

nými hřebíky, které darovaly Drátovny Bohu-
mín. Na hlavičce každého hřebíku bylo logo 
Báňské a hutní společnosti, jejíž součástí 
Drátovny Bohumín byly. Dělo se tak z inicia-
tivy Ing. Emila Modra, ředitele Báňské a hutní 
společnosti.

K 1. listopadu se do chaty č. p. 473 nastě-
hoval budoucí správce a 8. prosince 1934 
měl první hosty – sešla se zde slavnostní 
výborová schůze Pobeskydské župy Klubu 
českých turistů. A tak mohla být chata slav-
nostně otevřena v červnu 1935. Dnem D 
měla být sobota 15. června. Jenže i tehdy 
ukázala příroda (nebo Lysá?), co umí. Bylo 
pod mrakem, silně větrno a schylovalo se 
k dešti. Avšak v neděli 16. června 1935 již 
Skalický smíšený sbor pěl za plného slunce. 

Ing. Vojtěcha Houdka, Ing. Ladislava Jerie, 
Jana Rubého a Ing. Emila Modra nacházíme 
ještě na jednom seznamu. A to mezi zakládají-
cími členy Rotary klubu Moravská Ostrava 
v roce 1928 (inaugurace duben 1929). Byl to 
první RC na severní Moravě a v pořadí asi dva-
cátý klub v tehdejším Československu. Mezi 
těmi třemi tisíci účastníků před osmdesáti 
lety byla tedy řada ostravských rotariánů, 
jejichž usilování bylo později dvakrát zma-
řeno. Přesto myšlenka rotariánská na severní 
Moravě a ve Slezsku zaseta zůstala. Dnes to 
dokazují tři RC v Ostravě a RC v Opavě svou 
nevšední, velice pozoruhodnou činností. Na 
to jsem si vzpomněl letos v září.

Letos v září byla slavnostně otevřená nová 
Bezručova chata na vrcholu Lysé hory. Je 
vlastně replikou té původní, byť v moderněj-
ším hávu. Tak jako ta původní, slavnostně 
otevřená před osmdesáti lety, má sloužit pře-
devším poznávání Beskyd s využitím všech 
forem klasické turistiky. 

Na co jsem si vzpomNěl 
letos v září

v

L Y S Á  H O R A

H I S T O R I E
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����: Jaromír Barák

Na výměNu 
o poloviNu 

více 
studeNtů!

V Ý M Ě N Y  M L Á D E Ž E

N O V Á  G E N E R A C E

D
istriktní výbor Výměny mládeže 
společně s Rotexem a za pomoci 
Rotary klubu Třebíč uspořádal v so-
botu 14. listopadu první infor-

mační setkání pro studenty vyjíždějící do 
zahraničí ve školním roce 2016/17, jejich 
rodiče a funkcionáře Výměny mládeže z vy-
sílajících klubů. Účastníci se dozvěděli 
mnoho nových informací o Rotary, princi-
pech a pravidlech výměnného programu 
a vyslechli si prezentace bývalých výměn-
ných studentů o jejich pobytu. Největší ohlas 
vzbudilo skypování se studenty, kteří tráví 
v zahraničí tento školní rok. 7. listopadu pro-
běhlo podobné setkání v Martině na Sloven-
sku. Celkem se na studium v některé z třiceti 
převážně zámořských zemí připravuje 
v celém česko-slovenském distriktu 120 stu-
dentů, což je o 50 % více než v minulém 
roce.
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Ve dnech od 16. do 29. srpna jsem 
měla jedinečnou možnost zúčastnit 
se Rotary Summer Campu v Belgii 
společně s dvaceti mladými lidmi 

z osmnácti zemí světa. 

řijeli zástupci z Polska, Německa, 
Švýcarska, Velké Británie, Španělska, 
Itálie, Chorvatska, Rumunska, Bul-
harska, Ruska, Moldávie, Turecka, 

ale také z Indie nebo až z Tchaj-wanu. Rota-
riáni z jedenácti klubů z Antverp a okolí byli 
velmi pohostinní a připravili nám program 
plný aktivit s nejrůznějším zaměřením, 
takže si v něm každý našel to své.

Navštívili jsme Antverpy, Gent, Brusel,  
Bruggy a blíže poznali jejich památky, ale 
také jsme si zkusili ovládat kajak nebo hrát 
golf přímo na ulicích Antverp. Během 
našeho pobytu došlo na ochutnávání, 
dokonce i vaření belgických specialit, na 
které jsem se tolik těšila již od samého 
začátku. Belgické hranolky zachutnaly snad 
úplně každému a o věhlasné čokoládě se 
nám budou zdát sladké sny ještě hodně 
dlouho. Ačkoliv angličtina, kterou jsme se 
dorozumívali mezi sebou, mezi nás tu a tam 
postavila větší či menší jazykovou bariéru, 

stali se z nás přátelé na celý život. Zůstáváme 
v kontaktu, dokonce už proběhla i potábo-
rová návštěva Riccarda z Itálie u Guillerma 
ve Španělsku.

Nikdy by mě ani nenapadlo, že nejlep-
ších čtrnáct dní svého života strávím v Bel-
gii, daleko od své rodiny, s rodinou úplně 
novou. 

����: Iva Podzimková

P
RotaRiáNi z aNtveRp 

a okolí byli velmi 
pohostiNNí 

a připRavili Nám 
pRogRam plNý 

aktivit 
s NejRůzNějším 

zaměřeNím

summer camp 
antwerp 2015

R C  J I Č Í N
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yla to moje nejlepší dovolená vůbec 
a užila jsem si jí se vším všudy! Prv-
ních pár dnů neustále pršelo a byly 
bouřky. Nenechali jsme se ale odra-

dit a bavili jsme se hraním nejrůznějších her. 
V následujících dnech se počasí zlepšovalo 
a my jsme začali jezdit na různé výlety. Byli 
jsme například v horách, kam nás vyvezla te-
rénní auta. Mohli jsme si tam vyzkoušet jízdu 
na koni, na čtyřkolkách nebo střílení z luku. 
Dále jsme byli na loďce, ze které jsme viděli 
spoustu delfínů a koupali se na otevřeném 
moři. Nechyběly ani poznávací výlety do  
historických měst s úžasnou atmosférou 
a hlavně návštěva městečka Nesebar. Také 
jsme se byli podívat do města Burgas, kde 
jsme nakupovali a také jsme viděli výstavu 
písečných soch. Nejlepší pro mne byl ovšem 
večer, kdy jsme jeli do nedaleké vesničky na 
večeři. Bylo tam nádherné prostředí, spousta 
turistů a podařilo se nám seznámit se 
s místní hudební kapelou! Kromě výletů 

jsme ale měli spoustu volného času, který 
jsme rozhodně využívali, jak to jen šlo! Samo-
zřejmě jsme chodili na pláž a večer do města. 
Jednoho dne jsem se s kamarádkami ze Špa-
nělska a Tchaj-wanu vydala do Nesebaru. Byl 
to úžasný zážitek, protože jsme jely autobu-
sem a pak hledaly pláž. Byly jsme na sebe 
opravdu hrdé, jelikož jsme to hravě zvládly. 

Co se týče jídla a hotelu, nemůžu vy-
tknout jedinou věc! Se vším jsem byla na 
100 % spokojená. Stejně tak jsme byli úžasný 
kolektiv a do budoucna máme v plánu se 
znovu potkat. Za celých 10 dnů jsme se na-
smáli snad víc než za celý život. Všichni byli 
pozitivně naladění a vtipní. Úžasná byla 
i naše průvodkyně Steja, která se o nás vý-
borně starala a bavila nás svými vtípky z cest 
do zahraničí. Jediná smutná chvíle nastala 
v den našeho odjezdu. Nikomu se nechtělo 
domů. Svá slova bych chtěla zakončit obrov-
ským poděkováním RC Valtice-Břeclav za to, 
že mi umožnil prožít dokonalou dovolenou. 

B
Letos jsem měla možnost zúčastnit 

se Rotary campu v Bulharsku. 
Odlétala jsem z Bratislavy 

3. července a z Burgasu jsem 
se vracela 12. července.

����: Gabriela Berková 

prázdniny 
v bulharsku

R C  VA L T I C E - B ř E C L AV
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ylo nás 12 účastníků – 5 holek a 7 
kluků. Z České republiky jsme byli 
dva, dále jsme měli po dvou zá-
stupcích z Tchaj-wanu, Belgie 

a Dánska. Po jednom pak z Turecka, Rakous-
ka, Irska a Francie. 

Po příletu do Sioux Lookout jsme strávili 
prvních pár dní v hostitelských rodinách 
a trénováním jízdy na kánoích. Taktéž jsme 
byli poučeni, jak se správně chovat v divo-
čině – jako třeba když potkáme medvěda. 
Naučili jsme se stavět přístřešky pro kuchy-
ni, záchod, stany či ohniště. 

Dny 12.–19. července jsme strávili v divo-
čině daleko od civilizace. Měli jsme napláno-
vanou asi 200km trasu po tamních počet-
ných jezerech. Na této cestě nás doprovázeli 
zkušení místní rotariáni, kteří byli moc fajn. 
Ráno jsme vstávali v 5.30, naložili kánoe a vy-
razili. Cestou jsme se kochali nádhernou ne-
zkaženou přírodou a divokými zvířaty. Do-
konce jsme potkali i dva medvědy. Jelikož 

jsme měli hezké počasí (jasno, kolem 30°), 
sem tam jsme se zastavili, abychom se vykou-
pali či si zaskákali z útesů. Viděli jsme i staré 
indiánské piktogramy na skalách.

Odpoledne jsme dorazili na naše další tá-
bořiště. Podle nálady následovalo další kou-
pání. Vodu jsme pili rovnou z jezer. Jídla 
jsme si připravovali ze sušených polotova-
rů, když se zadařilo, pochutnali jsme si na 
chycených rybách či nasbíraných borův-
kách. Večer jsme si povídali u táboráku 
nebo zpívali. Spali jsme ve stanech, v noci 
občas bylo v dáli slyšet vytí vlků. 

Pobyt v divočině byl velmi náročný jak 
psychicky, tak fyzicky. Nejnáročnější mi při-
šly tzv. portages. Jedná se o úseky, kde jeze-
ra nejsou propojená, a tak se kánoe musí 
přenést. Trasy se táhnou hustým lesem, kde 
jsou spadané stromy, pichlavé keře, bahno, 
bažiny, které do sebe vtahují, cokoli do nich 
vstoupí, a dotěrný hmyz. Celé se to musí 
absolvovat několikrát, pokaždé s těžkým ná-

kladem sestávajícím z různých kombinací 
barelů, batohů, stanů či kánoí. Průměrně 
má člověk na zádech aspoň 30 kilo. Tako-
výchto přechodů jsme zažili 7. Nejhorší je 
Killer Portage, který má několik kilometrů.

Po návratu do civilizace jsme se vrátili 
k našim hostitelským rodinám. Nejvíc jsme 
se těšili na pořádnou sprchu, splachovací zá-
chody a normální jídlo. Místní rotariáni nás 
vzali na prohlídku města a muzea, vylezli 
jsme na místní horu a také jsme letěli hydro-
plánem. Poslední večer jsme měli Internatio-
nal Night, kam každý účastník přinesl vlast-
noručně uvařené jídlo, které je pro jeho zemi 
typické. Já jsem připravila bramboráky. 

Všichni účastníci si skvěle rozuměli. Mu-
sím zde taktéž vyzvednout svou hostitel-
skou rodinu, která byla jedním slovem bá-
ječná. Jsem velmi ráda, že jsem se tohoto 
kempu mohla zúčastnit, a ač byl velmi ná-
ročný, klidně bych si ho zopakovala. Mohu 
ho jedině doporučit.

B

R C  T Á B O R

International Canoe Camp Sioux 
Lookout byl již třetím letním 

Rotary kempem, kterého jsem 
se zúčastnila. Probíhal ve dnech 

8.–22. července v severozápadním 
Ontariu. Pořádal ho District 5550 

a je jediným letním kempem 
v Kanadě. O jeho popularitě jistě 
svědčí, že se letos pořádal jeho již 

24. ročník. Program kempu spočívá 
v pobytu v divočině a ježdění 

na kánoích. 
����: Jana Somogyiová

canoe camp 
sioux 

lookout 2015
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atnáct studentů z patnácti zemí ve 
věku od 15 do 18 let strávilo v prvé 
polovině srpna dva týdny v rodinách 
členů klubu a v rodinách studentů, 

kteří se v tomto roce či v letech minulých 
zúčastnili některého z táborů pořádaných 
zahraničními Rotary kluby. Letos jsme se více 
než v minulých letech soustředili na spor-
tovní činnost: v rámci programu děti absolvo-
valy dva cyklistické výlety a výuku golfu 
a během třídenního pobytu na Kvildě měly 
též možnost poznat při pěších túrách krásy 
Šumavy. Našel se však čas i na další aktivity. 
Pod vedením tanečního mistra si studenti při 
dvou výukových hodinách vyzkoušeli základy 
několika společenských tanců, prohlídku 
táborského Muzea čokolády si zpestřili výro-
bou vlastní čokoládové pochoutky, navštívili 
koncert, který speciálně pro ně uspořádali 
táborští studenti, v parném počasí přišla vhod 
volná odpoledne v plaveckém bazénu a chy-
bět samozřejmě nemohlo ani to, na co se 

účastníci campu vždycky nejvíc těší, tedy 
dvoudenní výlet do Prahy, jehož součástí byla 
tentokrát i návštěva reprezentačních prostor 
Pražského hradu. O tom, že i pro město byl 
camp významnou událostí, svědčí přijetí 
účastníků campu táborským starostou Ing. 
Fišerem. Večery na Kvildě byly věnovány pre-
zentacím jednotlivých zemí. Studenti si je 
velice pečlivě připravili a poskytli nám 
spoustu velice zajímavých informací nejen 
o zemích a městech, z nichž přijeli, ale též 
o klubech, které je na camp vyslaly, a o jejich 
činnosti. Osvědčila se i tradiční spolupráce 
našeho klubu s dalšími jihočeskými rotariány 
– písecký Rotary klub zajistil pro naše hosty 
zajímavou exkurzi v protivínském pivovaře 
a též prohlídku historického jádra města 
Písku, kterou bohužel negativně pozname-
nalo vskutku tropické počasí.

V Táboře se letos shromáždili studenti 
opravdu ze všech koutů světa – od Achala 
z Indie a Jeannie z Kalifornie, přes Enkuush 

narozenou v Mongolsku, ale žijící s rodinou 
v Londýně, až po Tobiasze ze sousedního Pol-
ska. Díky sociálním sítím se všichni už při pří-
jezdu do Tábora tak trochu znali, a proto brzy 
vytvořili bezvadnou partu, kterou jsme 
vyhodnotili jako daleko nejlepší ze všech 
dosavadních campů. Bydlení v rodinách se 
osvědčilo, protože studenti měli možnost 
kromě návštěvy zajímavých míst poznat 
aspoň trochu i běžný život v české domác-
nosti. Kromě toho hostitelské rodiny zapojily 
do táborového programu i své děti a ty pře-
daly informace o naší akci svým kamarádům 
a spolužákům, kteří doposud o aktivitách 
Rotary klubu neměli ani tušení. Někteří 
z nich již projevili zájem o účast v některém 
zahraničním campu v příštích letech a – což 
je ještě důležitější – spolu se svými rodiči též 
nabídli svoji pomoc při našich příštích 
akcích. Máme tedy zázemí, díky kterému 
můžeme v organizaci letních Rotary campů 
i v příštích letech bez obav pokračovat.

P

Už popáté se v Táboře sešli 
účastníci mezinárodního letního 

campu, který pravidelně pořádá náš 
Rotary klub. Camp nesl název 
South Bohemia 2015 a tomuto 
názvu odpovídala i jeho náplň, 

která byla zaměřena na poznávání 
jižních Čech.

����: Vít Jakšič

south bohemia 
2015

R C  T Á B O R
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Tři kluby z Vysočiny – RC Jihlava, 
RC Telč a RC Třebíč – uspořádaly 
v srpnu tohoto roku již 10. ročník 
svého tradičního letního tábora 

zaměřeného na cyklistiku 
a outdoorové aktivity.
����: Pavel Toman, Petr Hobl

biking, 
outdoor and 
sightseeing

2015

R C  J I H L AVA , 
T E L Č , T ř E B Í Č

e zahraničí přijelo 16 studentů pře-
devším z evropských zemí, ze vzdá-
lenějších míst pak také z Izraele,  
z ostrova Réunion nebo z Tchaj-

-wanu. První týden tábora byl věnován po-
znávání Vysočiny na kole. Každý den jsme 
se z našeho útulného penzionu v Dobré 
Vodě u Mrákotína vydávali na cyklotúry ná-
ročnými terény v okolí Telče. Náročnost te-
rénu byla navíc znásobena tropickými tep-
lotami, které nás provázely celý první 
týden. Všichni účastníci ale zvládli cyklistic-
kou část tábora bez úhony a dozvěděli se 
spoustu zajímavých informací při návště-
vách hradu Roštejna, zámku v Telči, histo-
rického města Jihlavy nebo Slavonic. Účast-
níci byli ale také nadšení z návštěvy dílny 
uměleckého kováře Habermanna, ti nejod-
vážnější si dokonce zkusili sami vykovat 
drobný výrobek. Měli jsme štěstí, že jsme 
také mohli navštívit zbrusu nové a právě 
otevřené alpinistické centrum v Telči, kde 

je kromě obvyklých horolezeckých stěn 
také jedinečná překážková trasa, kterou 
účastníci překonávají s pomocí cepínů.

První týden ale nebyl jenom o cyklistice. 
Na jeden den si účastníky tábora vzali na 
starost přátelé z RC Telč a připravili pro ně 
velmi zajímavý a pestrý program v hospo-
dářském dvoře v Bohuslavicích – studenti 
si zde mohli zajezdit na koních, pracovat 
s bagrem při odbahňování rybníka nebo si 
v keramické dílně vyrobit a vyzdobit vlastní 
hrnek. Druhý týden tábora proběhl v péči 
třebíčských rotariánů a skautů na statku 
v Bohuslavicích.

První aktivitou bylo rozdělávání ohně bez 
sirek, ve stylu pračlověk. Proplétání lana a ře-
šení hlavolamu byla společenská hra s lany, 
umístěnými na zemi. Hry s míčem odhalily 
nečekané dovednosti u zúčastněných 
a možná i velké talenty, stejně jako soutěž ve 
vyhledávání ukrytých tajemství na lodích. 
V rámci pěšího výletu do Nové říše studenti 

navštívili klášter s velmi zajímavou komento-
vanou prohlídkou. Nechyběl hospodářský 
den. Prováděly se úklidové práce ve stájích, 
ošetřování a krmení koní a ostatních zvířat, 
chovaných v hospodářském dvoře. Fantazie 
byla plně využita při vytváření sádrových 
odlitků, obličejů, stop a obrazců v zemi. 

Hororové bylo překonávání vzdálenosti 
mezi stromy pomocí povolených lan. Vý-
kony byly obdivuhodné. Večerní orientační 
pátrání na konci pobytu spočívalo ve vyhle-
dávání úkolů pod rouškou tmy.

Pátek a sobotu prožili studenti v Praze. 
Pěší túra královskou cestou, večeře na par-
níku a procházka noční Prahou, to vše za-
nechalo v účastnících nesmazatelný dojem.

Z
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Společné bilancování

����: Svatopluk K. Jedlička ����: Petr Zikmund

Nebývá často příležitost, aby dva Rotary kluby mohly 
oslavit výročí svého založení společně. Dvěma jihočeským 
se to podařilo 3. října na zámku v Hluboké nad Vltavou. 

o S l aVa  V ý R o č í
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si tušíte, že tím jedním byl RC 
české Budějovice, který získal 
Chartu RI už v roce 1990, tedy 
po „sametové revoluci“, mezi 

prvními v tehdejším československu. 
Dnes patří se svými pěti čestnými a třia-
třiceti řádnými členy k nejsilnějším klu-
bům našeho distriktu. Svoji životaschop-
nost prokázal už v prvních několika 
letech, a i proto stál v roce 2005 u zrodu 
RC Hluboká nad Vltavou–Golf (24 řád-
ných členů). Výročního setkání na hluboc-
kém zámku se účastnilo i několik doyenů 
obou klubů.

Setkání začalo pro zájemce již v poledne 
prohlídkou českobudějovického pivovaru 
Budvar a pokračovalo prohlídkou hluboc-
kého zámku, kde se uskutečnila i slavnost-
ní část setkání. Hosté se sjeli z pěti evrop-
ských zemí. Těmi z nejvzdálenějšího místa 
byli členové RC Wiveliscombe z Velké 
Británie. čestným hostem se stal bývalý 

velvyslanec ve Washingtonu a v Moskvě 
a někdejší manažer pro zahraniční vztahy 
v PPF Petr Kolář, který se ve svém vystou-
pení zamýšlel nad evropskými hodnotami. 
Při této významné příležitosti nemohl chy-
bět ani guvernér našeho distriktu Vladimír 
adámek z RC ostrava. Zajímavým hostem 
byl také historik a mnichovký rotarián Petr 
Dostál-Berg, který představil unikátní 
barokní trubku „clarinu novu“, objevenou 
před nedávnem náhodou mezi předměty 
českokrumlovského zámku. 

Přátelské setkání pokračovalo do pozd-
ních nočních hodin v sálech hotelu Štekl. 
atmosféru zde zpříjemnila skupina hudeb-
ního pedagoga Martina Voříška, který je 
rotariánem již ve druhé generaci. Poděko-
vání za příjemně prožitou sobotu patří od 
bezmála sto padesáti účastníků nejen hlav-
nímu organizátorovi Petru Strnadovi, ale 
i ostatním, kteří se z obou klubů na setká-
ní organizačně podíleli.

a
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Ale jeden z nich...

o projektu se vrhnul po hlavě a bezhlavě, od vyřizo-
vání, překládání, zajišťování prohlídek, výběrů, záběrů 
a odběrů, letenek, odletů a příletů. Všech 64 dětí, 

které ve třech turnusech odletěly, vzal pod svá ochranná křídla, 
jménem je zná a za vlastní je pojal. pubertální rozmary řešil 
každý den, psal maily, telefon mu k rukám přirostl. na dálku 
všechna přání plnil a opravdu tu pro nás byl. Řešil vše, žádný 
problém pro něj nebyl nicotný, od zmrzliny na míru až po 

nesoulady v kolektivu. 
Jeho osobní nasazení nezná hranic, ve dne, v noci. Tento pro-
jekt se stal součástí jeho samého, jeho rodiny. Když se stav 
jednoho dítěte nenadále zhoršil, neváhal přiletět za skupinou 
a podpořit. i po skončení projektu se dál o „své“ děti zajímá, 
pořádá společné akce (setkání skupin před odletem formou 
pikniku, setkání účastníků s izraelskými lékaři opět formou 
pikniku). Také některé děti doprovází v případě potřeby, místo 
rodičů, na prohlídky nutné pro studii. Vyzvedává je na autobu-
sovém nádraží a bezpečně je dopraví na kliniku na prohlídku 

a zpět na autobus. Věnuje tomuto projektu nejen svůj čas. 
Takto bychom mohli pokračovat dál a dál, a stále by to nebylo 
vše. Když děti zpívaly na rozloučenou písničku: Georgi, my tě 
milujeme... byla to slova od dětských srdíček. a my k tomu 

dodáváme: Díky, Georgi, máme Vás rádi! 

Vděčné maminky a tatínkové 

d

J A K  T O  V I D Í M  J Á

SÍlA MyšlenKy

Asi všichni víte, že jsem měl tu čest být součástí nád-

herného projektu léčby atopického ekzému dětí pomo-

cí pobytu u Mrtvého moře. Prvotní studie doprovázející 

léčbu, která se nyní díky rotariánskému příteli prof. 

MUDr. Petru Arenbergerovi dostává do odborného tisku, 

ukazuje na dlouhodobou udržitelnost zlepšení stavu 

malých pacientů. Zdravotní stav Evičky, Haničky i Vaší-

ka a dalších 69 dětí z ČR i SR se zlepšil a kvalita jejich 

života poskočila směrem nahoru. 

To celé by ale nebylo možné bez grantu z Nadace 

Rotary. A o ten není možné žádat, když projekt nemá 

dostatečné množství mezinárodních partnerů. Nejprve 

jsme získávali prostředky u nás s velkými úspěchy 

a taky trochu v zahraničí, kde jsme se s tím, takříkajíc, 

patlali. Pomohli nám nejprve rotariáni z Izraele, kteří se 

za projekt postavili a otočili bilanci mezinárodních ver-

sus domácích prostředků. I přes to nám nakonec schá-

zelo posledních $10.000. Už opravdu nebylo kde brát. 

Začal jsem propadat depresím. Nakonec jsem se odvá-

žil oslovit přátele až z Brazílie, se kterými jsme před pár 

lety dělali úspěšnou GSE výměnu. Naneštěstí odepsali, 

že nemají dost peněz, ale že se zeptají dál. A právě v ten 

okamžik se začal dít takový malý rotariánský zázrak. 

Sledoval jsem e-mailovou korespondenci mezi brazil-

skými distrikty, kde jeden po druhém psaly, že oni po-

moci nemohou, ale zeptají se dál. Díky překladači od 

Googlu jsem stačil sledovat, jak tento pomyslný míč byl 

přihráván jedním týmem tomu dalšímu s bravurností 

fotbalového mistra. Nakonec, po mnoha skocích, dopu-

tovali až do São Paula, kde pro mne naprosto neznámý 

guvernér napsal, že OK, a poslal peníze. Projekt byl za-

chráněn.

Od té doby jsem se mnohokrát musel zamyslet nad 

tím, jak síla motta SERVICE ABOVE SELF nás všechny 

spojuje a jak i naprosto neznámý rotarián může být prá-

vě tím, který zachrání váš projekt, a pomůže tak lidem na 

úplně jiné části naší planety. V takových chvílích si jasně 

uvědomuji, jakou čest mám, když stojím po boku tolika 

dobrým lidem. Jsem hrdý na to, že jsem jedním ze 1,2 

milionu rotariánů po celém světě, jedním z těch, které 

v srdcích spojuje myšlenka mezinárodní pomoci druhým.

George J. Podzimek
�������� �������� ���� RGN
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zprávyVíce fotografií z uveřejněných 
akcí najdete v elektronické 

verzi časopisu na 
www.rotarygoodnews.cz

J sme velice rádi, že během velmi 
krátké doby tento klub, plný nadše-
ných mladých lidí, kteří mají mimo 

své běžné zájmy chuť věnovat část svého 
volného času i podpoře dobrých věcí pro 
druhé, může zahájit svoji oficiální činnost 
a bude úspěšně šířit naši společnou rota-
riánskou myšlenku. Za sponzorský RC 
Pardubice nesmíme zapomenout zmínit 
neocenitelnou pomoc „otců zakladatelů“ 

z řad našich členů, a to past-prezidenta 
klubu p. Marhana a p. Mazucha st. 

všichni členové nově charterovaného 
Rotaractu Pardubice spontánně přislíbili 
pomoc při prodeji charitativního kalen-
dáře pro rok 2015 s názvem „oči a ruce“ 
fotografa Štěpána Bartoše, z jehož výtěž-
ku jejich sponzorský klub RC Pardubice 
podpoří pořízení potřebných pomůcek 
pro Domov seniorů Pardubice. oficiální 

křest kalendáře se následně uskutečnil  
za účasti primátora města Pardubice  
p. Charváta a ředitele Sociálních služeb 
města Pardubic p. Krejčího a sponzorů 
a byl i veřejně prezentován při jubilejní 
125. velké pardubické na dostihovém  
závodišti v Pardubicích.

����: Roman Kolář

Pa r d u b i c e

Charterování
Dne 25. 9. 2015 byl za účasti guvernéra districtu 2240 p. Adámka s chotí, asistenta guvernéra 
p. Javoříka, náměstka primátora města Pardubic p. Rychetského, prezidenta Rotaractu p. Mazucha jr., 
zástupců spoluzakladatelského Rotaractu Poděbrady a ostatních vzácných hostů slavnostně 
charterován nový Rotaract klub Pardubice. 
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T úto udalosť si pripomenuli 
členovia oboch súčasných 
Rotary klubov v Banskej 

Bystrici, ich rodinní príslušníci 
a priatelia dňa 23. 10. 2015 zorga-
nizovaním 5. Radničného Rotary 
koncertu. Benefičný koncert – kla-
vírny recitál prof. Mgr. art. Zuzany 
Niederdorfer, ArtD, z Kunstuniver-
sität v Grazi (A) z diel F. Chopina, 
E. Suchoňa, v. Didiho, a R. Schu-
manna – bol s nezabudnuteľným 
umeleckým zážitkom viac ako 
dôstojná oslava tohto význam-
ného Rotary jubilea v Banskej 
Bystrici. Benefičného koncertu za 

prítomnosti banskobystrického 
primátora J. Noska sa
zúčastnili aj priatelia z RC Martin, 
Nitra, Nitra Harmony, Zvolen 
a Dunajská Streda, ako aj 5 
potomkov zakladajúcich členov 
RC Banská Bystrica z roku 1935 – 
jeden syn, 3 vnuci a jedna 
pravnučka. Na dôkaz podpory 
umeleckého školstva v meste 
a najmä mladých umeleckých 
talentov banskobystrické Rotary 
kluby venovali práve prebiehajú-
cemu 2.ročníku medzinárodného 
festivalu klavírneho interpretač-
ného umenia Forum per tasti 

2015 hlavnú cenu v 1. kategórii 
vo výške 1250 Eur, ktorú získal 
Nejc Kamplet zo Slovinska. 
okrem tejto ceny smerovali 
benefície aj Komunitnej nadácii 
Zdravé mesto Banská Bystrica 
(580 Eur) a Centru dobrovoľníc-
tva v Banskej Bystrici (410 Eur) 
na projekt Seniori deťom a deti 
seniorom. o hlbokom umelec-
kom zážitku z koncertu a ďalších 
plánoch banskobystrických rota-
riánov ešte dlho debatovali účast-
níci 5. Rotary Radničného kon-
certu pri chutnom vínku.
���� � ����: I. Belan, PDG

b a n s k á  bys T r i c a

Rotary klub Banská Bystrica 
osemdesiatročný

K L U B o v é  Z P R Á v Y

rotary klub banská bystrica bol prijatý do celosvetovej rodiny 
rotary klubov – do rotary international – dňa 28. septembra 
1935 pod klubovým číslom 3870 ako 43. klub 
v Československu a 5. klub v rámci slovenska.

„náš“ rotaract klub 
Pardubice zorganizoval dvě 
upomínkové akce k 97. výročí 
vzniku první republiky.

n ejprve se uskutečnila 
neformální beseda na 
téma vzniku první 

republiky, doprovázená výkla-
dem doc. PhDr. Tomáše 
Jiránka, Ph.D, z ústavu historic-
kých věd Univerzity Pardu-
bice. Následně pak druhý den 
(28.10.2015) se Rotaract 
zúčastnil oficiálních oslav 
vzniku první republiky, které 
byly zakončeny slavnostním 
položením věnce se stužkami 
Rotaractu a RC Pardubice 
k soše TGM v Pardubicích.

����: Roman Kolář

Pa r d u b i c e

Upomínkové 
akce

T o je svým umístěním 
v parku uprostřed bytové 
zástavby a nedaleko 

zastávky metra Strašnická vyhle-
dávaným místem k aktivnímu 
odpočinku, přesto však vypadá, 
jako by mělo své nejlepší dny 
již za sebou. Rotaract hřiště ukli-

dil, vyčistil od navátých dřevin 
a započal s úpravou povrchu 
hřiště. Ta si vyžádá ještě vícero 
hodin práce jak nyní, tak na 
jaře. To už by jej klub rád začal 
v rámci dohody s provozovate-
lem využívat pro pořádání 
některých svých akcí a taktéž 

se účastnit různých sportovně-
-společenských událostí, které 
se na hřišti pravidelně konají 
a jejichž účastníci omlazenou 
podobu hřiště jistě přivítají.

����: Jaroslav Fořt

����: Jaroslav Fořt

P r a h a

Vracíme 
strašnickému 
hřišti zašlý lesk
Členové a přátelé rotaract 
klubu Praha tentokrát věnovali 
svůj čas a energii renovaci 
veřejně přístupného 
volejbalového hřiště 
v Praze-strašnicích. 
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rotary klub hradec králové 
uspořádal v hradci králové 
a v Pardubicích ve spolupráci 
s magistráty obou měst 
a sponzory ve středu 7. října 
další ročník tohoto celosvětově 
organizovaného dětského 
závodu. 

Z ávod založil partnerský  
RC z Frodsham Helsby ve 
velké Británii. v kategorii 

smíšených družstev s věkovou 
hranicí 13 let se závodu účastnily 
4 základní školy z Pardubic a 4 
základní školy z Hradce Králové. 
Štafetový závod na maratonské 
vzdálenosti, kde se postupně stří-
dají běžci po uběhnutí 200 m, 
proběhl na královéhradeckém 
stadionu TJ Sokol a na pardubic-
kém Městském atletickém sta-
dionu. Letos závodu přálo počasí 
a Dětský maraton se tak konal 
v ideálních běžeckých podmín-
kách. vítězné škole ZŠ Sever chy-
bělo jenom 8 sekund k překo-
nání dvouhodinové hranice. 
Mladí závodníci si kromě zážitků 
a pohárů odnesli i sportovní 
trička se jménem své školy 
a samozřejmě i se znakem Rotary.
����: Petr Novotný

h r a d e c  k r á lo v é

World 
Marathon 
Challenge

l etos jsme připravili cestu 
do Kosova a Albánie. Po 
těžkostech se zajištěním 

letenek se nám podařilo odletět 
z Mnichova do Prištiny, hlavního 
města Kosova, kde jsme sedli do 
čtyř pronajatých aut a vydali se 
do Džakova, kde jsme měli zajiš-
těno ubytování. Druhý den jsme 
vyrazili do hor, lákala nás 
návštěva dvou pravoslavných 

klášterů. Třetí den nás čekal pře-
sun do Albánie. Po několika hodi-
nách jsme přijeli do Durres na 
pobřeží, kde jsme strávili několik 
hodin odpočinkem při obědě 
a někteří při koupání v moři. Dal-
ším cílem bylo známé letovisko 
Durres, kde jsme zůstali dva dny. 
Cestu korunoval nákup suve-
nýrů, vynikajících uzenin a sýrů 
a zejména kvalitního alkoholu. 

Naším záměrem bylo také 
během pobytu v Albánii navštívit 
některý z Rotary klubů Albánie 
či Kosova. Bohužel se nám záměr 
nezdařil. Možná čeká na někoho 
z vás, kdo bude chtít navštívit 
tyto nádherné a bezpečné země.
Nyní již přemýšlíme o další cestě. 
Máte nějaký dobrý nápad?

���� � ����: Štěpán de Wolf

c h e b

Opět na 
cestách
každým rokem se náš rotary 
klub cheb vydává na cesty po 
evropě, ale taky na cesty do 
vzdálených destinací, jako je 
například srí lanka.

n a týchto pobytoch sa 
postihnutí aj so svojimi 
najbližšími, ktorí sa 

o nich celoročne starajú, ocitnú 
mimo každodenného stereotypu 
a dokážu sa uvoľniť a tešiť sa 
spolu pri rôznych aktivitách. Tak 
ako po minulé roky, tak aj tento 
rok boli základnými cieľmi zrege-
nerovanie a načerpanie nových 
síl a aktívny oddych. Uskutočnilo 
sa stretnutie s priateľmi, nadvia-
zanie nových kontaktov, integrá-

cia zdravotne postihnutých detí 
a zdravých detí a výmena skúse-
ností medzi rodičmi. Účastníci 
pobytu spoznali aj prírodné 
a kultúrne zaujímavosti regiónu. 
obdivuhodné na týchto poby-
toch je, že hlavnými organizá-
tormi sú ľudia, ktorí sú sami hen-
dikepovaní a pripútaní na 
invalidné vozíčky. Predseda 
občianskeho združenia Mgr. 
Peter Grňa, podpredseda Kata-
rína Štulrajterová a Zuzana 

Malecká z dlhoročných skúse-
ností s organizovaním podujatí 
pre rodiny so zdravotne postih-
nutými osobami dobre vedia, na 
čo sa majú pri príprave tejto 
akcie zamerať. vedia, čo je dôle-
žité pre účastníkov pobytu a čo 
je potrebné pre úspešnú realizá-
ciu takéhoto pobytu, ktorý napo-
máha k zlepšeniu fyzického 
a psychického stavu postihnu-
tých detí a rodičov.
����: Jozef Galdun

ž i l i n a

Krpáčovo 2015
Pobyt pre rodiny s postihnutými 
slovensko – krpáčovo 2015 
organizuje občianske združenie 
„aktívny vozík“ višňové. od 
roku 2008 patrí medzi nosné 
projekty rotary klubu žilina. 
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r oku 1923 byl jmenován 
čestným občanem města 
Klatov pan František 

Wiendl. Za II. světové války se 
zapojil do protiněmeckého 
odboje a poté, v létech 1948 
a 1949, i do odboje protikomunis-
tického. Se svými přáteli převáděl 
osoby ohrožené komunistickou 
totalitní mocí přes hranice. v roce 
1949 byl zatčen a odsouzen na 18 

let do vězení. Za svou převaděč-
skou éru pomohl na cestě ke svo-
bodě 27 lidem. Roku 2012, bez-
mála ve svých 90 letech, nás 
doprovodil až k hraničnímu pat-
níku č. 7/2, kde se s exulanty lou-
čil. Toto prováděl zcela bezplatně. 
vzhledem k tomu, že úsek hra-
nice, kudy uprchlíky převáděl, se 
nachází v našem okrese, přijali 
jsme myšlenku založit tradici 

rc klatovy připravil v říjnu již 
čtvrté pokračování 
vzpomínkového pochodu přes 
hranici s bavorskem. 

k l aT o v y

Přechod státní 
hranice 2015

v ýnosy z těchto akcí 
postupně stoupaly, ale 
později měly také opačný 

trend. Jak se firmám a lidem 
dařilo, tak se měnil i názor na 
dobročinnost. Letos se ale večer 
vydařil skvěle. Napočítali jsme 
sto třicet návštěvníků, mezi které 
patřili rotariáni z rakouského 
Mistelbachu, z RC Brno City, 
z Mostu, Jindřichova Hradce, Tře-
bíče, Znojma a Břeclavi-valtic. 
Čistý výnos dosáhl téměř  

300 000 Kč. Tak vysoká částka 
není samozřejmě důsledkem 
poplatku, který platí účastníci. 
velkou roli v závěrečné kalkulaci 
hraje vstřícný přístup hotelu, 
řada partnerů této akce, sponzor-
ské příspěvky některých členů 
RC Brno a dražba pěti lahví zají-
mavých vín. vysokou částku při-
nesl také prodej stovky pouká-
zek do Wellness centra Infinit 
v areálu hotelu. veškeré náklady 
na tento dar si rozdělila firma 

Infinit a Maximus Resort, takže 
výnos byl čistým přínosem roz-
počtu akce.

RC Brno má i jiné zdroje pro 
své sociální programy, ale tento 
je nejvýznamnější. včetně 
tohoto posledního večera 
dosáhl součet částek ze všech 
večeří 2 800 000 Kč. 

významná část získaných 
financí pokrývala v minulosti 
náklady na tábory pro posti-
žené děti a mládež, které byly 

organizovány v Březejci. Rotary 
klub Brno má více programů 
pro podporu potřebných, ale 
před třemi lety jsme se soustře-
dili na nejstarší generaci. Část 
výnosu akce je určena pro Hos-
pic v Rajhradě u Brna na pod-
poru paliativní péče a také nově 
koncipovaného mobilního hos-
picu. Již byl také odsouhlasen 
příspěvek organizaci, která 
pečuje o ženy, se staly oběťmi 
domácího násilí. 

Poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na úspěchu tohoto 
večera, partnerům, sponzorům, 
návštěvníkům z řad rotariánů 
i všem ostatním. Účast nerotari-
ánů na našich akcích je správná 
cesta, mnozí to známe ze zahra-
ničních klubů. Financování pro-
jektů pouze členy klubu má své 
hranice. Při hledání partnerů 
a sponzorů se projeví význam 
public relations, protože znalost 
Rotary v řadách veřejnosti 
přece jen pomáhá.
����: Alexander Turkovič, PDG

těchto vzpomínkových přechodů. 
v minulých letech jsme pozvali 
přátele z RC Písek a přímo na hra-
nici jsme se setkali s přáteli 
z bavorského RC Cham, který je 
naším partnerským klubem. 
Počasí bylo tentokrát mlhavé, 
nevlídné, prostě správně převa-
děčské, což navodilo onu správ-
nou atmosféru a jakoby dokreslo-
valo slova krátké přednášky, 
pronesené u památníku na 
zaniklé šumavské obce, to už 
ovšem na bavorské straně. Prošli 
jsme první německou obcí Jägers-
hof, zastavili se u pamětní desky, 
která upomíná na šest bratrů 
z tohoto stavení, padlých ve válce, 
a vrátili jsme se opět k nám, 
s malou zastávkou na částečně 
obnoveném hřbitůvku v obci Čer-
vené Dřevo, který byl v pováleč-
ných letech nově usazenými 
občany po odsunu Němců zcela 
zdevastován, a výlet jsme zakon-
čili společným obědem. Nelze se 

v této souvislosti nezmínit o tom, 
že se mnohokrát v tisku můžeme 
setkat s přirovnáními současné 
migrační vlny se situací, kdy před 
komunismem prchali na Západ 
naši spoluobčané. Při vší tragice, 
spojené se současným stavem, se 
přeci jen domníváme, že naši exu-
lanti z let 1948 a 1968 byli pro 
sousední státy přeci jen něčím 
jiným: jednalo se o občany sou-
sedního státu, o lidi ze země, která 
měla se sousedy několikrát v ději-
nách společné krále a císaře, o lidi 
stejné víry, podobné výchovy 
a podobných mravů, stejné hod-
notové škály a hlavně o lidi, kteří 
toužili co nejrychleji s novým pro-
středím splynout, integrovat se. 
Koneckonců, náš past prezident 
Dr. Ing. Karel Hajmrle žil 42 let 
v Kanadě a svůj doktorát si udělal 
tam. Příští rok se pokusíme opět 
na podzim akci zopakovat 
a srdečně zveme sousední kluby.
����: vladimír Růžička

b r n o

Zvěřinová 
večeře
v hotelu Maximus resort se 
dne 2. 11. 2015 uskutečnila 
již čtrnáctá Zvěřinová večeře 
rc brno. letos se akce poprvé 
uskutečnila v hotelu Maximus 
resort, který mnozí rotariáni 
znají z distriktní konference 
a PeTsu v roce 2013. 
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Tradiční turnaje v bowlingu 
rotary klubů Telče, Třebíče 
a Znojma patří neodmyslitelně 
k rotariánskému životu. 

T entokrát se začátkem lis-
topadu sešli ve Znojmě, 
kde proběhl přátelský 

večer, obohacený účastí 
výměnných zahraničních stu-
dentů. I když není důležité, 
kdo vyhrál, tak jen pro pořá-
dek: Zvítězilo první družstvo 
Třebíče před druhým druž-
stvem stejného klubu. Třetí 
místo patřilo pořádajícímu 
klubu Znojmo a čtvrtá byla 
Telč. Mnohem důležitější však 
bylo, že se všichni dobře 
bavili. Další kolo bude v lednu. 
Už teď se těšíme do Třebíče!

����: vojtěch Jaroš

Z n o J M o

Přátelství 
a soutěživost

Č lenovia a priaznivci RC 
Rožňava (v tom čase 
ešte v „zakladaní“) si 

pripomenuli 100. výročie zalo-
ženia RI slávnostným vysade-
ním lipky a osadením pamätnej 

tabule na balvane v parčíku 
pred budovou obchodno-kul-
túrneho centra, ktoré sa usku-
točnilo 18. apríla 2005. Na 
dôstojnom podujatí sa zúčast-
nili pozvaní hostia z RC Košice 

na čele s prezidentom MUDr. 
Štefanom Horváthom a členovia 
RC Miškolc z Maďarska.

����: Jaroslav Bolfík

����: Gabriel vjeszt

r o ž Ň ava

Pamätná 
tabuľa

v tomto roku Nadácia Kra-
jiny harmónie trochu roz-
šírila zameranie festivalov 

a 3. septembra usporiadala 
v Žiline medzinárodný festival 
„Inter Nos – Medzi nami“. Bol to 
festival, ktorý pokračoval v dote-
rajších tradíciách Jašidielne. Jeho 
cieľom bolo poukázať na silné 
stránky všetkých ľudí, podporiť 
vzájomné porozumenie medzi 
nimi bez rozdielu (výšky, váhy, 
farby, postihnutia, či veľkosti 
peňaženky) a veselou formou 
pripomenúť, že všetci tvoríme 
komunitu a len spolu dokážeme 
oceniť rôznorodosť. Bolo to 
krásne podujatie, ktorého sa 

zúčastnili i hosťujúce deti z via-
cerých európskych krajín a zane-
chalo u účastníkov festivalu veľa 
krásnych spomienok. Spolupráca 
a sponzorovanie Nadácie Krajiny 
harmónie patrí medzi základné 
a nosné projekty Rotary klubu 
Žilina, ktoré máme stále na 
pamäti a pre ne vyvíjame rôzne 
aktivity na získanie finančnej 
pomoci (sú to napr. benefičný 
koncert, Rotary ples, aukcie 
obrázkov a pod.). v areáli nadá-
cie má RC i pamätnú lipu, zasa-
denú pri príležitosti osláv 100 
rokov založenia Rotary Internati-
onal, a tam sa členovia Rotary 
stretávajú i s postihnutými deťmi. 

Rotary klub Žilina už pred štyrmi 
rokmi nadviazal úspešnú spolu-
prácu i s Rotary klubom v Jaro-
slawe v Poľsku a tento klub tiež 
vecnými darmi pomáhal Nadácii 
Krajina harmónie a to Jašidielni 
a teraz i festivalu „Inter Nos“. Čle-
novia RC Jaroslaw sa už aj štyri-
krát zúčastnili týchto podujatí 
a vždy priviezli i skupinku 
postihnutých detí zo svojho 
mesta, ktorá sa aktívne zúčast-
ňuje týchto festivalov. v tomto 
roku to bola zas trochu iná atmo-
sféra, ale hlavné je, že všetci boli 
spokojní a nadviazalo sa tam veľa 
dobrých priateľ stiev a kontaktov. 
����: Karol Herian

ž i l i n a

Po Jašidielni 
Inter Nos
rotary klub žilina už dlhé roky 
spolupracuje a pomáha nadácii 
krajiny harmónie, ktorá 25 rokov 
usporadúva v žiline medzi-
národný festival postihnutej 
mládeže – „Jašidielňa“. 
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l etos tedy slavíme současně 
80 let od prvního založení 
Rotary klubu Přerov a 20 

let od posledního znovuobno-
vení jeho činnosti. Jak tato výročí 
oslavit? To bylo předmětem dis-
kuse na klubových schůzkách. 
vycházeli jsme z toho, že je co 
slavit. Klub má za sebou celou 
řadu veřejně prospěšných akti-
vit, avšak povědomí veřejnosti 
o činnosti našeho Rotary klubu 
i o Rotary obecně je mizivá. 
Proto jsme se rozhodli uspořádat 
výstavku, která by veřejnost 
seznámila s tím, co je to vlastně 
Rotary a čím se zabývá. A obča-
nům města Přerova sdělila, že 

i v jejich městě působí již 80 let 
Rotary klub, a seznámila je s akti-
vitami klubu zejména v posled-
ních dvaceti letech. Záměr jsme 
projednali se zástupci města  
a ti nám přislíbili poskytnout 
výstavní prostory. Poté začala 
mravenčí práce. Pátrání v klubo-
vých materiálech, pátrání 
v archivu, opatřování fotografií, 
historických vlaječek, materiálů 
o Rotary atd. a nakonec vlastní 
instalace exponátů. Naše snažení 
bylo úspěšně korunováno dne 
22. října 2015 slavnostní verni-
sáží ve výstavní síni Pasáž v Pře-
rově. Prezidentka klubu Dagmar 
Salamánková, za přítomnosti dal-

ších členů klubu, zástupců statu-
tárního města Přerov, zástupců 
blízkých Rotary klubů, asistenta 
guvernéra Distriktu 2240 Jaro-
slava Bendy a veřejnosti, slav-
nostně zahájila výstavu k 80. 
výročí založení Rotary klubu Pře-
rov. výstava potrvá do 27. listo-
padu 2015. Jsme přesvědčeni, že 
pokud výstavka u veřejnosti roz-
šíří povědomí o Rotary a o jeho 
činnosti, pak naše úsilí nebylo 
marné. A pokud by výstavka 
v některém z návštěvníků vzbu-
dila zájem o práci v Rotary? 
Nemohli bychom si přát více.
����: Milan Cibulka

����: Alois Karas

P ř e r o v

Bylo nám 
80 let
rc Přerov byl založen v únoru 
1935 a chartu ri převzal v říjnu 
téhož roku. o 60 let později, 
v roce 1995, převzal zakládající 
prezident klubu ing. Jan 
Jašek opět chartu ri pro 
znovuzaložený klub.

dne 28. 9. 2015 se konalo 
slavnostní otevření 
ojedinělého bezbariérového 
lesního parku v sanatoriích 
klimkovice nedaleko ostravy. 

v ybudování této jedi-
nečné bezbariérové 
oázy nemohlo vznik-

nout bez přispění našeho 
rotariánského přítele Pavla 
Bendy z RC ostrava City. Sou-
částí nově otevírané části 
parku jsou též naučné okruhy 
s panely, které popisují funkci 
lesa, informují o zajímavostech 
Moravskoslezského kraje, upo-
zorňují na správné ekologické 
chování a věnují se i lidskému 
zdraví, kterému prospívá 
pohyb v přírodě.

����: Jan Bezecný

o s T r ava

Ojedinělý 
park

n ěmečtí přátelé přijeli 
na naše 20. narozeniny 
v září letošního roku, 

pozvali nás na jejich martinskou 
husu, čemuž nešlo odolat, a při 
této skvělé příležitosti jsme 

stvrdili, že dále půjdeme rotari-
ánskou cestou společně. Nutno 
dodat, že přátelé z RC Torgau-
-oschatz již stihli podpořit náš 
letošní projekt a že oschatz je 
partnerským městem Třebíče. 

Toto partnerství je ale už 
mnoho let trochu papírové, což 
byl jeden z důvodů pro to, aby-
chom se pokusili vytvořit part-
nerství živé. Tak jdeme do toho! 
����: Martin Saitl

T ř e b í Č

Partnerská husa
celkem dlouhý je název nového partnera rotary klubu 
Třebíč: rotary club Torgau-oschatz katharina von bora. 
Poměrně dlouho trvaly i naše námluvy, první rande v Třebíči 
se konalo už před dvěma lety, na jaře 2014 další, potom to 
vypadalo na rozchod, ale letos jsme si řekli, že to tedy ne!
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webmaster distriktu: Jan Vaněček (rC Plzeň)    

webdesignér: Juraj Píš (rC Praha – staré město)

 8. 12.  RC Třebíč  21. vánoční benefiční večer  Třebíč 

 9. 12.  Pražské kluby  Benefiční aukce rC Praha City a rC Praha staré Město  Praha 

 11.–13. 12.  DVVM  Vánoční Praha pro inboundy Čr  Praha 

 11.–13. 12.  DVVM  Vánoční Bratislava pro inboundy sr  Bratislava 

 31. 12.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro rGn 2017/1 (vychází 10. 2.)  všeobecná aktivita 

 2016    

 22.–24. 1.  DVVM  Zimní meeting inboundi sr  Betliar 

 23. 1.  DVVM  Školení klubových YEo/odevzdání aF outboundů sr  Betliar 

 22.–24. 1.  DVVM  Zimní meeting inboundi Čr  Třebíč 

 23. 1.  DVVM  Školení klubových YEo/odevzdání aF outboundů Čr  Třebíč 

 29. 2.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro rGn 2017/2 (vychází 10. 4.)  všeobecná aktivita 

 18.–20. 3.  D2240  PEts a DŠs pro rok 2016/2017  Olomouc

 březen  DVVM  ski Week pro inboundy Čr+sr  Jasná 

 duben  DVVM  EUrotoUr inboundi Čr+sr  Evropa  

 6.–7. 5.  D2240  Distriktní konference 2016  Ostrava 

 8. 4.  RC Praga Ekumena  slavnostní gala večer v Clam-Gallasově paláci  Praha 

 8. 4.–10. 4.  D 1950  rYLa mezinárodní seminář „Wertewandel in staat 

   und Gesellschaft“  St. Marienthal-Görlitz

 27. 4.–1. 5.  D 2240  rYLa seminář na téma: Moderní otroctví  Kopřivnice 

 30. 4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro rGn 2017/3 (vychází 10. 6.)  všeobecná aktivita 

 28. 5.–1. 6.  RI  světový kongres ri 2016  Seoul/Korea 

 2.–5. 6.  DVVM  oM iii pro inboundy a outboundy Čr  Křižanov 

 2.–5. 6.  DVVM  oM iii pro inboundy a outboundy sr  Slovenský Ráj 

 15.–19. 6.  DVVM  Farewell Weekend Čr+sr  Valtice 

 30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro rGn 2017/4 (vychází 10. 8.)  všeobecná aktivita  

Sledujte a aktualizujte kalendář klubových a distriktních aktivit na

www.rotary2240.org

anketa pro čtenáře časopisu, který je 4× ročně distribuován 
jako příloha rotary good news, je k dispozici na:

https://docs.google.com/forms/d/1t5fP6ztdeqYtgZBecl-n
_a99EPQ3sy74mlsk16-Fr68/viewform

Vyplněním anketního formuláře pomůžete nadaci Via přesněji 
zacílit obsah časopisu i její obecně prospěšnou činnost. 

děkujeme!

UMĚNÍ DAROVAT
ankEta Pro ČtEnářE rotarY GooD nEWs
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Beroun
Brno 
Brno City 
České Budějovice 
Český Krumlov 
Cheb/Eger 
Frýdek–Místek 
Hluboká n.Vltavou – Golf 
Hradec Králové 
Jičín 
Jihlava 
Jindřichův Hradec 
Karlovy Vary 
Karlovy Vary Spa
Klatovy 
Kroměříž 
Liberec, Jablonec 
Most 
Olomouc 
Olomouc City 
Opava  
Ostrava 
Ostrava International
Ostrava City 
Pardubice 
Písek 
Plzeň 
Plzeň Beseda 
Poděbrady 
Prag Bohemia 
Praga Caput Regni 

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

R O TA R A C T
Hradec Králové
Ostrava International
Poděbrady
Praha

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

Rožňava 
Spišská Nová Ves 
Trebišov
Trenčín 
Zvolen
Žilina

R O TA R A C T
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Liptovský Mikuláš
Nitra
Nové Zámky

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

Rotary Good News
A R C H I V

Všechna čísla našeho časopisu od prvního vydání (1999) si můžete přečíst na
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připraveni dávat
Poznání, sPoluPráce a Přátelství 

mění svět

VÍtěz féniX 2013 
MiMo kategorii 

Časopisy stÁtnÍ sprÁVy, 
Veřejného 

a neziskoVého sektoru



79,90 Kč/4,12 €

PLASTICKÉ
POVRCHY 

MEZI VANOU 
A BAZÉNEM

ŠATNÍ
SKŘÍNĚ
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VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT, 
KDYŽ KUPUJETE BYT

Příloha: Reality 

Bára Basiková
a její návrat 
na místo činu

DESIGNOVÉ
(PO)SVÍCENÍ

IKONA: ŽIDLE
ZVANÁ MRAVENEC
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stavba zahrada interiér

duben 2015

www.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

návod k použití 
vzorového domu

hravé, 
mladistvé 
a odvážné 

– takové 
jsou podle 

veletrhů 
nové trendy 

v bytovém 
textilu

svět textilu

růže 
královny květin 
povýší každou 
zahradu na 
zámecký park. 
navíc jsou mnohem 
skromnější, než si 
myslíte!

vyhrajte
typový

projekt

rodinného

domu

stavba speciál
chytře na ohřev vody
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KOUPELNA ON-LINE

 4x řešení 
pro váš byt

NEJLEPŠÍCH
VÍŘIVEK

Soukromá
nirvána
SKVĚLÉ 
NÁPADY 
PŘICHÁZEJÍ 
VE SPRŠE

12
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JARO 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €  

POUZE

49 Kč
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ČÍSLO 2 /  ÚNOR 2015       ROČNÍK XIX 79,90 Kč/4,12 €

SVĚT KUCHYNÍ SPECIÁL

NOC V BARCELONĚ 
U PATRICIE URQUIOLY   

Příloha: Svítidla

Hvězdné bydlení
biokuchařky
Hanky Zemanové

KUCHYŇ 
ZBLÍZKA:
CO JE NA NÍ 
TAK DRAHÉ?
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VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT,  
KDYŽ ZAŘIZUJETE BYT...

...HLEDEJTE  
NA STÁNCÍCH  
NEBO NA INTERNETU

PREDPLATNE@PREDPLATNE.CZ

Zvažte 
 předplatné:
s dárkem na 
něm můžete  

i vydělat!




