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ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým poten-
ciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje 
rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary distrikt 2240. 
Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATINAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou meziná-

rodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (sa-
mostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary 
nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary 
svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého 
působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“.

Listujte dál a najdete například: 

Bangkok, to jsou dvě města

O tom, co všechno můžete vidět a zažít v květnu 
při návštěvě Světového kongresu RI, vypráví volné 

pokračování cestopisů ze „země úsměvů“. 
Strana 8

Žilinští rotariáni křtili knižní debuty

Knižní debuty byly dva. Jedna z knih je blízká poetickému 
světu dětí a jejich rodičů, druhá zavádí své čtenáře do 
racionálního světa rozhodovacích procesů. 
Strana 17 

Mezinárodní fotografi cký salón

Na titulní stránku tohoto čísla RGN jsme vybrali 
fotografi  italského fotografa Valeria Napoletana

(valerionapoletano.com), jednoho z vítězů 6. ročníku
mezinárodní soutěže „With Love to Women“.

Strana 18

Charita bez hranic

Naše reportáž vypráví o tom, jak nezisková organizace Wings 
of Angels Foundation pomáhá společně s třemi Rotary kluby 
obyvatelům mexického města Agua Prieta, sužovanému 
násilím a zdrcující chudobou. 
Strana 24

Nový altán se zvonicí

Ve zprávě, která přišla z RC Karlovy Vary, nás členové 
tohoto klubu seznamují s tím, jak pomohli vybudovat 

zahradní altán v Domově pro seniory VILA MARIA.
Strana 29

Roční dobrodružství odstartováno

O tom, jak proběhlo uvítání nových účastníků 
desetiměsíčního programu YSE, kteří k nám přijeli 
ze zahraničí studovat na středních školách, 
vypráví jedna z jeho účastnic.
Strana 34

Život kolonády

Dva členové dvou různých slovenských Rotary klubů 
připravili pro široký okruh zájemců nápaditý 

stolní kalendář na rok 2012. V příštím roce se ho chystají 
uzpůsobit potřebám Rotary klubů. Strana 36

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

Vážené a milé čtenářky, 
vážení a milí čtenáři,

puž minulé číslo našeho časopisu se k vám 
dostalo v pozměněné grafi cké podobě. 
Jsme rádi za vaše reakce, ať už jsou kri-
tické nebo pochvalné. Podílíte se tak na 
procesu pro náš časopis nezbytném. Na 
procesu, který má rozšířit náš komunikač-
ní prostor a současně i vyústit do ekono-
mické soběstačnosti časopisu, to znamená 
eliminovat dosavadní příspěvek z distrikt-
ního rozpočtu. V současné době probíhají 
jednání, která mají optimalizovat nákla-
dy na tisk časopisu a  zajistit dostatečně 
silné partnery pro zprostředkování inzer-
ce. Souběžně připravujeme i úpravy v roz-
členění obsahu časopisu, které vycházejí 
jak z připravované nové strategie public 
relations celého společenství Rotary, tak 
ze vztahu k našim čtenářům. Byli bychom 
rádi, kdyby mezi ně ve větší míře pařili 
nejen rotariáni. Nemáme příliš možností, 
jak si naše návrhy a změny ověřit v praxi, 
než je postupně realizovat přímo v jednot-
livých číslech časopisu. Proto i toto číslo 
RGN nemá ještě ustálenou, konečnou po-
dobu. Se všemi změnami vás podrobněji 
seznámíme v příštím čísle RGN 2011/6. 
Nová podoba časopisu se pak v plném 
rozsahu promítne do prvního čísla no-
vého, 14. ročníku našeho časopisu, které 
má uzávěrku 31. prosince 2011 a vyjde 
10. února 2012. 

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor 
ROTARY GOOD NEWS

atoppppplululululuk K. Jedlička
fredaktor

Dobré zprávy, 
dobrým lidem
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Rotary ve světě
Zajímavé události ze všech kontinentů

2

3

11 KANADA

4 ESTONSKO

2 USA
V minulém roce oslavil Rotary klub Milan, Ohio, Den ústavy USA 17.
září uspořádáním soutěže v oboru eseje. Členové klubu rozdali
ředitelům středních škol výtisky
americké ústavy, aby se jejich studenti
v hodinách všeobecného vzdělávání
písemně vyjádřili, co pro ně tento
dokument znamená. Letos v únoru
vyhlásil prezident klubu tři vítěze
této soutěže a předal jim
stipendia, poskytnutá jim
Rotary klubem ve
spolupráci s místním
Kiwanis klubem. V tomto
roce se soutěž rozšíří i na žáky
základních škol.

Malé mestečko New Richmond v provincii
Québec je domovom 144 druhov vtákov.

Na jar tohto roku zabezpečil Rotary klub
v New Richmond výstavbu 295

hniezdiacich staníc. Tento projekt spolu
s náučným chodníkom, ktorý tiež vďačí za

svoj vznik pred niekoľkými rokmi práve
spomínanému Rotary klubu, má za cieľ
podporiť miestnu ekonomiku tým, že do
lokality pritiahne milovníkov prírody. Mesto
totiž utrpelo ranu v roku 2005, keď zavreli

miestne  papierne.

Rotary klub TallinnVanalinn vyhlásil
v roce 2010„Cenu cestovatele“, aby tak
mezi svými členy podnítil zájem o aktivity
jiných klubů a o jejich členy. Vítězem této
soutěže se stal Jüri Feofanov, pro rok
2010/11 prezident RC Pärnu, který
navštívil všech 14 estonských RC.
Nejvzdálenějším z nich – 126 mil – byl
RC Pölva. Tuto cenu v hodnotě asi 1200 US
dolarů věnoval Feofanov do Fondu
ročních programů Nadace Rotary.

V
žije 462

známých
druhů ptáků,
z nichž 512

je ohrožených
nebo jim hrozí

i vyhynutí

KANADĚŠestnásť časťrotariánov z dištriktu 5580 (Severná Dakota a
Minnesoty a Wisconsinu v USA a Ontario v Kanade)

vycestovalo vo februári  do Hondurasu, aby sa
spolu s Rotary klubom Santa Bárbara
zapojili do zdravotníckych

a stavebných projektov. Skupina
v priebehu dvoch týždňov navštívila

10 odľahlých horských dedín. Išlo o ďalšiu akciu
dnes už 20-ročnej histórie projektov, ktorých

inicializačná myšlienka vzišla z náhodného stretnutia
v roku 1990 dvoch rotariánov – lekárov, jedného
z Minnesoty a druhého z Hondurasu.

PRVNÍCH PĚT ZEMÍ
S NEJVĚTŠÍ

BIODIVERZITOU
PTACTVA
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88,4 %
s elektrinou

11,6 %
bez elektriny

48,4 %
s elektrinou

51,6 %
bez elektriny

INDONÉZIE

4

85

6

7

6 INDIE

7 SRÍ LANKA

5 TANZÁNIA

Mnoho domácností ze severního státu Uttar Pradesh, jedné
z nejchudších oblastí celé Indie, které nemají přístup
k elektrické síti, se spoléhá na petrolejové lampy. Americké
Rotary kluby Bhartia Gram a Polson ze státu Montana
rozdělily mezi obyvatele tří vesnic 500 LED-svítidel, která
jsou napájena solárními panely. Financování tohoto
projektu zajistily kluby za pomoci účelové dotace,
poskytnuté Nadací Rotary.

Mnoho utečencov
zo severu, ktorí
utiekli pred
nepokojmi
zúriacimi
v krajine
počas
25 rokov
trvajúcej
občianskej vojny, sa
usiluje od ukončenia vojnových
konfliktov v roku 2009 o návrat domov.
Rotary klub hlavného mesta Colombo
sa rozhodol pomôcť týmto navrátilcom
s obnovou vojnou zničeného územia
tým, že v júni 2010 daroval mestu
Oddusuddan 230 súprav nástrojov –
každá obsahovala sekeru, dvoje kliešte,
ručnú pílu a kladivo. V spolupráci
s Ázijskou nadáciou členovia klubu tiež
zaobstarali zásielku kníh v anglickom
jazyku do šiestich miestnych škôl.

Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP
do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG, do slovenštiny Ivan Belan, PDG.

Bývalý prezident RI Dong
Kurn Lee a tanzánsky
prezident Jakaya Kikwete vo
februári slávnostne otvorili
nový komplex zabezpečujúci
zdravotnú starostlivosť o
matky a deti v meste Kibaha,
v blízkosti Dar es Salaam.
Rotariáni v Kórei a Tanzánii, inšpirovaní posolstvom prezidenta
Leeho, ktorý počas svojho funkčného obdobia v rokoch 2008-09
kládol dôraz na zníženie detskej úmrtnosti, sa spolupodieľali na
zriadení tohto zariadenia s 55 lôžkami. Rotariáni na tento projekt
získali viac než 2 milióny USD. Finančná podpora bola poskytnutá
z  niekoľkých zdrojov, vrátane matching grantov Nadácie Rotary
a 150 000 USD od rotariánov z Japonska.

Listopadové číslo
ročníku 2002
ústředního
časopisu The
Rotarian
informovalo
o projektu
„Soyacow“,
který vyhlásil
kanadský
Rotary klub
Moncton, N.B.
„Můj klub není
ani velký, ani
bohatý, ale rozhodli jsme se, že využijeme
účelových dotací, abychom mohli umístit
„mechanické kravičky poskytující sojové
mléko“ tam, kde to budou místní děti
potřebovat,“ řekl tehdy vedoucí tohoto
projektu Levi E. Clain. Jeho klub zajistil za
uplynulé roky již dva tucty těchto
kraviček pro sedm zemí a letos v lednu
oslavil instalaci té pětadvacáté na Bali.

V roku 2008
až 22 percent

svetovej
populácie
ľudstva
nemalo
prístup

k elektrickej
energii

ELEKTRINA
V JUŽNEJ ÁZII

MESTSKÉ
OBYVATE STVOĽ

VIDIECKE
OBYVATE STVOĽ



6 ROTARY INTERNATIONAL – DISTRIKT 2240

Vážení rotariánski bratia a sestry,
preklad z anglického originálu: Ivan Belan, PDG

Rotariánsky rok 2011-12 sa bude niesť v znamení určitej farby a tou 
vyvolenou farbou je zelená. Prečo práve zelená? Z prostého dôvodu – 
zelená je farbou jari, novovznikajúceho života, nových svetlých lístkov 
pučiacich z rozkošatených konárov. Niet pochýb o tom, že je načase 
„omladiť“ Rotary, nahradiť pobledlú šeď žiarivejšími odtieňmi zelenej.
Z celkového počtu členov Rotary je iba 11 percent našich členov vo veku 
do 40, zatiaľ čo 68 percent členov je starších ako 50 rokov a 39 percent 
presiahlo hranicu 60 rokov. Ľahko si teda vieme predstaviť, v akej situácii 
sa ocitneme o takých 10, 20 alebo 30 rokov v prípade, že nezasiahneme 
a nepokúsime sa tento vývojový trend zmeniť už teraz. Nestačí iba získa-
vať stále nových členov. Potrebujeme do našej organizácie zaangažovať 
mladších ľudí, ktorí jej vdýchnu nový život a dodajú sviežu energiu.
Ako zatraktívniť našu organizáciu v očiach mladších členov, ktorí sa 
v mnohých aspektoch tak veľmi odlišujú od predchádzajúcich generá-
cií? Musíme ich hľadať a osloviť na miestach, kde sa zdržujú najviac 
– a pre väčšinu mladých ľudí je tým miestom internet, intenzívne vyu-
žívajú Facebook, Twitter či e-mail a smartphony. Klub, ktorý nie je na 
internete, jednoducho neexistuje. Webová stránka klubu je vlastne jeho 
tvár vystavená verejnosti, preto musí byť čo najreprezentatívnejšia.
Predovšetkým som však presvedčený, že by sme mali znovu oživiť my-
šlienku vnímania Rotary ako jednej veľkej rodiny. Mali by sme vnímať 
všetkých ľudí angažovaných v niektorej z činností Rotary ako jednu ro-
dinu – rotariánov, ich rodinných príslušníkov, ale aj členov Rotaract 
a Interact klubov, účastníkov a absolventov mládežníckych výmenných 
programov, programov Nadácie Rotary a všetkých projektov. Treba mať 
na pamäti, že myšlienku udržania členstva treba aplikovať nielen na ro-
tariánov, ale na celú rotariánsku rodinu.
Príliš často sa rozhliadame a hľadáme nových členov v prostredí mi-
mo našej doterajšej pôsobnosti a prehliadame pritom našu mladú ge-
neráciu, čakajúcu na svoju príležitosť. Musíme sa pozrieť do ich radov 
a spomedzi nich vyhľadávať schopných a nadšených nových členov, 
z ktorých sa neskôr stanú prezidenti klubov, guvernéri dištriktu a bu- 
dúce popredné vodcovské osobnosti RI.
Dlhujeme to našej rotariánskej rodine – minulej, súčasnej a budúcej. 
Musíme v pravom zmysle slova načrieť do vlastných zdrojov, pohrúžiť 
sa do našej rotariánskej rodiny, aby sme boli prospešnejší pre celé ľud-
stvo, aby sme zabezpečili kontinuitu našej činnosti a zaručili sa, že naša 
generácia rotariánov nie je tou poslednou.

Moji drazí bratři a sestry naší rotariánské rodiny!
překlad z anglického originálu: Petr J. Pajas, PDG

Prostřednictvím stránek říjnového čísla časopisu Th e Rotarian se podí-
váte do nádherného thajského města Bangkoku, které bude hostit náš 
celosvětový rotariánský kongres - 2012 Rotary International Conven-
tion. Prosím, považujte tento můj dopis za mé osobní pozvání k tomu, 

abyste se spolu se mnou, mojí rodinou a našimi rotariánskými přáteli 
zúčastnili akce, která slibuje stát se neuvěřitelnou událostí konající se 
v jednom z nejúchvatnějších míst na světě. 
Th ajsko je zvlášť přitažlivým cílem, vždyť se opravdu jedná o Zemi tisí-
ce úsměvů. Zvlášť vyzývám ty rotariány, kteří dosud Th ajsko nenavští-
vili, aby tuto šanci nepropásli. Všude kolem vás se budou pohybovat 
půvabní rotariánští hostitelé a přátelé z celého světa – ti, které už znáte 
i ti zcela noví. Bangkok je fantastickou bránou pro každého, kdo tou-
ží poznat Jihovýchodní Asii. Město samo o sobě poskytuje neskuteč-
ný zážitek. A ti z vás, kdo přijedete z bližšího okolí – neváhejte využít 
příležitosti k návštěvě velkého hlavního města kultury, které toho tolik 
nabízí – nákupy, skvělá jídla, nádherné vyhlídky. Buďte si jisti, že vám 
Bangkok poskytne hodnotnou nabídku za váš čas a vaše peníze. 
Ale opravdovým důvodem k návštěvě Bangkoku by ovšem měla být sa-
motná 2012 RI Convention, která se bude konat ve dnech 6. až 9. květ-
na, na samém vrcholu našeho rotariánského kalendáře. 
Během celého roku navštěvujeme rotariánská společenství v nejrůz-
nějších koutech zeměkoule. Na rotariánském kongresu máme možnost 
potkat se se všemi těmito společenstvími najednou a na jednom místě 
– můžeme se zaposlouchat do všech těch jazyků, vidět všechny ty lidi 
a dozvídat se o všech těch projektech, které se za uplynulý rok uskuteč-
nily. Nic není na Rotary mezinárodnějšího než tento rotariánský slet. 
A nic nemá tu sílu inspirace, jako tento slet. 
Jsem pevně přesvědčen o tom, že každá rotariánská událost má být ro-
dinnou událostí. Proto také moje žena Binota a já plánujeme, že ssebou 
vezmeme naše děti a vnoučata. Proč byste nemohli udělat to samé a tím 
z rotariánského kongresu udělat součást vaší rodinné dovolené v příštím 
roce? Při tom ohromném výběru zajímavých akcí a činností se tam najde 
něco zajímavého pro každého. Ale zároveň jde o jedinečnou příležitost 
k tomu, abychom své rodiny blíže seznámili s naší rotariánskou službou. 
Každý rok odjíždím na celosvětový kongres Rotary se vzrušeným očekává-
ním možnosti potkat staré dobré přátele a nalézt další, abych s nimi oslavil 
naše úspěchy a poučil se z našich zkušeností. A každý rok odjíždím s po-
citem hrdosti na Rotary, odhodlán pustit se do dalšího roku naší služby. 
V Bangkoku by se mohl konat nejlepší rotariánský kongres všech dob! Do-
poručuji vám neprodleně se na www.rotary.org/convention registrovat a za-
hájit plánování vaší cesty na 103. International Rotary Convention!

Kalyan Banerjee
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Silou ducha humanity obejmete lidstvo / Silou ducha humanity objímte ľudstvo

Dopisy prezidenta RI

Více o aktivitách prezidenta RI 

Kalyana Banerjee naleznete 

na www.rotary.org/president
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Vážení a milí rotariánski priatelia,

služba profesii je jednou z piatich služieb ro-
tariánov, ktorú vo svojej každodennej praxi 
uplatňujú vznešené ideály Rotary. Už samotná 
základná defi nícia konania rotariána – vyko-
návať svoju profesiu na najvyššej profesionál-
nej a etickej úrovni – nás zaväzuje akceptovať 
a praktizovať pri jeho každodennom výkone 
tie najvyššie a najnáročnejšie kritériá našej 
profesie, a súčasne aj jednoznačné kritériá 
morálnej čistoty, ktoré sú merítkom našej ak-
ceptácie v očiach širokej verejnosti.

Čo o týchto kritériách hovoria naše základné 
dokumenty?   

Pod pojmom Služba profesii rozumieme:
1. Bezvýhradné uplatňovanie najvyšších 

etických noriem vo všetkých vykonáva-
ných profesiách, vernosť týmto normám, 
nech pôsobíme ako zamestnanci alebo ako 
zamestnávatelia či spoločníci; férové zaob-
chádzanie s kolegami, so zamestnancami, 
zamestnávateľmi, s konkurentmi, s verejno-
sťou a so všetkými, s ktorými prichádzame 
do styku pri výkone našej pracovnej, podni-
kateľskej či verejnej činnosti;

2. Uznávanie spoločenského významu a prí-
nosu každej užitočnej profesie vykonávanej 
kýmkoľvek a kdekoľvek;

3. Uznávanie osobného profesijného nada-
nia a prínosu každej spoločensky užitočnej 
činnosti riešiacej či uspokojujúcej potreby 
spoločnosti.

Služba profesii založená na integrite a dôstoj-
nosti každého jednotlivca a vykonávaná 
v  súlade s uvedenými zásadami a požiadav-
kami je zodpovednosťou každého rotariána 
a každého klubu. Úloha klubu sa v nej preja-
vuje v inšpirovaní, presadzovaní a uplatňovaní 
týchto zásad v každom projekte, ktorý umož-
ňuje členom prejaviť a uplatniť ich profesijnú 
zručnosť a talent. Úlohou členov je zapájať sa 
do týchto projektov prospešných pre rozvoj 
obce i samotnú profesiu a riadiť sa pritom 
princípmi Rotary zakotvenými v jeho základ-
ných dokumentoch (RCP 8.030.1).
Legislatívna rada RI prijala v roku 1989 na-
sledujúcu Deklaráciu rotariánov pôsobiacich 
v akejkoľvek profesii či v slobodnom povolaní:

„Odo mňa, ako rotariána pôsobiaceho 
v  podnikaní a slobodných povolaniach, sa 
očakáva, že:
• budem považovať svoje povolanie za ďal-

šiu príležitosť pre službu;
• dostojím písmu a duchu etického kódexu 

môjho povolania, že budem ctiť zákony 
svojej zeme a morálne zásady spoločnosti, 
v ktorej žijem;

• budem zo všetkých svojich síl prospievať 
svojmu povolaniu a propagovať tie naj-
vyššie etické zásady pre jeho výkon;

• budem korektný voči svojim zamestná-
vateľom, zamestnancom, spoločníkom, 
konkurentom a zákazníkom, ako i voči 
verejnosti a všetkým, s ktorými mám aké-
koľvek  obchodné, pracovné alebo profesi-
onálne kontakty;

• budem ctiť a patrične rešpektovať všetky po-
volania, ktoré sú prospešné pre spoločnosť;

• ponúknem svoje profesijné poznatky a ta-
lent k vytvoreniu príležitostí pre mládež, 
pracovať v prospech zmiernenia bremena 
tých, ktorí sú v núdzi a na zlepšovaní kva-
lity života v mojej obci;

• držať sa čestného spôsobu inzercie 
a  propagácie vo všetkých formách pred-
stavovania mojich obchodných alebo pro-
fesionálnych záujmov;

• nebudem vyhľadávať u svojich rotarián-
skych priateľov a ani sám im nebudem po-
skytovať akékoľvek privilégiá či výhody, 
ktoré obvykle neposkytujem iným oso-
bám v rámci mojich obchodných alebo 
profesionálnych vzťahov.

Toto prehlásenie opakovane podporila svojím 
uznesením Legislatívna rada Rotary Inter-
national v roku 2004 tým, že prijala uznese-
nie, ktorým vyzýva všetkých rotariánov, aby 
i naďalej pokračovali vo svojom odhodlaní 
kultivovať životný štýl, ktorý sa vyznačuje 
záväzkom Rotary k pestovaniu etiky v podni-
kaní a vo výkone každého povolania. Súčasne 
žiada Rotary kluby, aby na tejto významnej 
charakteristike budovali svoje úsilie získa-
vanie ďalších jednotlivcov, ktorí môžu slúžiť 
príkladom dodržiavaním vysokých etických 
štandardov Rotary a tým napomohli úspešné-
mu postupu celej našej organizácie do 21. sto-
ročia a do druhého storočia služby.

Text tejto Deklarácie by mal byť na pracovisku 
každého rotariána viditeľne vyvesený na mies-
te, ktoré je bez zábran a obvykle prístupné 
a navštevované našimi klientami, zákazníkmi 
ale aj konkurentami ako verejný prísľub kaž-
dodenného konania v jeho zmysle. Zaväzuje 
nás i všetkých ostatných, ktorí s nami prichá-
dzajú do styku v súvislosti s výkonom našej 
profesie.
Riaďme sa týmito zásadami nielen sami, ale 
podnecujme k tomu aj svojich obchodných 
či profesijných partnerov, kolegov a spo-
ločníkov. Uplatňujme ich tiež vtedy, keď roz-
mýšľame o rozšírení našich radov. Pozývajme 
medzi seba najmä mladých a entuziastických 
profesionálov, ktorým ich každodenné ko-
nanie v zmysle zásad tejto Deklarácie je blíz-
ke a  mnohokrát samozrejmé. Poznáme ich 
najmä podľa toho, že vo svojom okolí sa tešia 
všeobecnej úcte, sú to takpovediac č. 1 alebo 
k  nemu blízki vo svojej komunite, že nie sú 
ani neboli „zlatokopmi“ či „podnikateľmi na 
jedno použitie“.
Budú posilou nielen pre naše kluby, ale aj pre 
ďalšie šírenie zásad etického  konania v každo-
dennom živote, o ktoré v nie málo prípadoch 
je ešte dosť núdza. 
Tým, že sme dobrovoľne vzali na seba vyso-
ké nároky vznešených ideálov rotariánskeho 
hnutia, zaväzujú nás nielen uplatňovať, ale aj 
šíriť v okruhu našich klientov, zákazníkov, ale 
i konkurentov.
K tomu nás nabádal aj uplynulý mesiac veno-
vaný službe profesii.

S priateľským pozdravom Váš

Tomáš Lang

Tomáš Lang
guvernér dištriktu 2240 pre obdobie 2011/2012
člen RC Nové Zámky

Službou k priateľstvu 
bez hraníc

Guvernérsky glosár

Čtyři otázky
Odpověď na tyto čtyři otáz-
ky pomáhá ověřit, zda naše 
úmysly a činy skutečně přispí-
vají k  naplnění rotariánských 
zásad, k  zachování a  rozvíje-
ní etických hodnot v  mezilid-
ských vztazích.
1. Je to PRAVDA?
2. Je to ČESTNÉ vůči všem, 
 jichž se to týká?
3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ 
 a vzájemnou DŮVĚRU?
4. Přinese to PROSPĚCH 
 všem zúčastněným?



8 ROTARY INTERNATIONAL – DISTRIKT 2240

Před více než 200 roky překřtil král 
Rama I. Bangkok na Krung Thep Ma-
hanakhon, tedy Město andělů. Dnes 

procházíte vstupními halami pětihvězdičko-
vých hotelů provoněných jasmínovou vůní, 
kde se vám uklánějí hostesky se sepjatýma ru-
kama a s něžně skloněnou hlavou a zdraví vás 
svým „Sawsadee khrap/kha“, takže si můžete 
myslet, že jste vstoupili do jakéhosi ráje na ji-
hovýchodu Asie. Nebo můžete nasednout za 
východu slunce do gondoly a plout podél vy-
soké štíhlé pagody, zbudované v khmerském 
stylu, známé jako Wat Arun (Chrám úsvitu) 
a získávat zvláštní pocit transcendentna. 
Ovšem zdaleka ne všechno, co se týká oblasti 
této jedenáctimilionové metropole, je takhle 
nebeské. V této stále rostoucí městské aglo-
meraci jsou přecpané ulice, podnebí je horké 

a vlhké, dokonce stále horčejší a vlhčí. Bang-
kok má i své nepříjemné podsvětí v okrscích 
červených luceren s podniky jako Soi Cowboy 
a Nana Plaza, které byly zvěčněny v novelách 
Johna Burdetta, připomínajících spíše policej-
ní protokoly – to vše vytváří strukturu tohoto 
města. Naproti tomu spíše literární pohled na 
Bangkok získáte ze sbírky krásně napsaných 
krátkých povídek, nazvané prostě „Sightsee-
ing“ od Rattawut Lapcharoensapa, mladého 
thajského autora, píšícího o životě v Th ajsku 
anglicky, nebo z cestovního průvodce nazva-
ného The Lotus Kingdom, jehož autorem je 
Alistair Shearer. Obě publikace byste si měli 
přečíst ještě dřív, než tam pojedete. 
Bangkok charakterizuje jeho vitalita a kosmo-
politní ráz, obdobně jako třeba New York ne-
bo Los Angeles, se všemi radostmi, které tyto 

metropole mohou nabídnout: luxusní ubyto-
vání, pulzující noční kluby, skvělý shopping 
a výborné restaurace. (Nezapomeňte objednat 
si včas rezervaci na dopolední oběd v hotelu 
Sukhothai, proslaveném svými stoly s horami 
čerstvých plodů moře.) Ale pod svou fasádou 
„azijského tygra“ si Bangkok stále uchovává 
nádech stále rostoucí městské vesnice, pohy-
bující se ve svém vlastním rytmu života pro-
dchnutého tropickou exotikou. Všechny ty 
kancelářské mrakodrapy ze skla a oceli a stále 
přeplněné osmiproudové avenidy skrýva-
jí mezi sebou aleje, plné zlacených chrámů 
(wats) nebo klikatých kanálů – (khlongs) či 
chatrných dřevěných stánků, prodávajících 
ovoce a nudle (tyto pikantní nudle s ráčky jsou 
opravdu výjimečné, dostanete je přímo napro-
ti takovým objektům jako Grand Palace nebo 
Wat Phra Kaew. Můžete je ovšem ochutnat 
i jinde – vždyť toto město doslova přetéká tou 
nejchutnější stravou, nabízenou v pouličních 
stáncích.
Toto město plné kontrastů se nyní chystá, že 
přivítá na 30 000 rotariánů z celého světa, kteří 
přijedou na svůj již 103. Světový kongres RI. 
Pan Noraseth Pathmanand, předseda organi-
začního výboru, vítá všechny jeho účastníky 
těmito slovy: „Th ajští rotariáni s radostí při-
vítají na kongresu všechny své hosty a svou 
pohostinnost předvedou všem členům naší 
rotariánské rodiny právě v Bangkoku, který je 
fascinující směsicí moderního a starobylého, 
oplývající bohatstvím atrakcí, kultury a krásy. 
Většina rotariánů působících v této oblasti – 
a bude jich více než pět tisíc! – přivítá své me-
zinárodní hosty již přímo na letišti.“
Celý kongres bude probíhat ve výstavním 
a kongresovém Impact Centru, které je největ-
ším v celé Asii. Od centra Bangkoku je vzdále-

Bangkok
to jsou 

dvě města
Autor příspěvku: Joshua Hammer,

překlad z angličtiny: Dobroslav Zeman, PDG

Skutečně: Bangkok, to jsou vlastně dvě odlišná města: jedno z nich jako nadčasové mě- 

sto kanálů, plovoucích květinových trhů a chrámů; to druhé je metropolí mrakodrapů 

a ulic, přetížených auty a ruchem 21. století. Zúčastníte-li se Světového kongresu RI ve 

dnech 6. až 9. května 2012, který proběhne právě v Bangkoku, nezapomeňte seznámit 

se s oběma těmito městy. 

Nejdůležitějším a posvátným chrámem celého Thajska 

je Wat Phra Kaew v Bangkoku, chrám smaragdového 

Buddhy. Za svítání získává až nadpozemský lesk.

Dopravní ruch i davy lidí na ústředním náměstí Central World Plaza vyjadřují nejlépe Bangkok 21. století
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no asi 30 minut jízdy a nabízí řadu moderních 
vymožeností, jako například Royal Jubilee 
Ballroom, kde budou uspořádány slavnostní 
obědy. 
Pokud jde o výlety do okolí metropole, budou 
moci účastníci kongresu využít řady veřej-
ných dopravních prostředků, které jsou levné, 
spolehlivé, vybavené klimatizací a snadno se 
v nich orientujete. A protože stále více Th aj-
ců hovoří aspoň trochu anglicky, nemusejí se 
hosté ničeho obávat. 
Budete-li se trochu zajímat o historii, bu-
dete možná překvapeni zjistíte-li, že původ 
města je poměrně nedávný. Původně to by-
la obchodní stanice, rozkládající se po obou 
březích řeky Chao Phraya v době království 
Ayutthaya, které trvalo v letech 1350 až 1767. 
Všeobecně známé jméno Bangkok pochází 

od názvu Bang Makok, jímž byla označována 
vesnice na březích řeky a okolní divoký porost 
olivovníků. Poté, co království Ayutthaya po-
hltili barmští nájezdníci, vybudoval král Tak-
sin nové hlavní město. O několik let později 
přenesl jeho následník král Rama I. toto město 
na protější břeh řeky, který byl méně náchylný 
k záplavám – a Bangkok začal rozkvétat.
S příchodem aut ve 20. století začali místní 
plánovači budovat nové dlážděné ulice. V dů-
sledku přílivu Američanů za vietnamské války 
došlo k turistické explozi a v 80. a 90. letech 
minulého století přilákal asijský investiční 
boom mnoho nadnárodních společností, kte-
ré Bangkok přeměnily ve fi nanční, kulturní, 
módní a zábavní centrum celé jihovýchodní 
Asie.
Th ajsko má demokratický způsob vlády, avšak 
monarchie je symbolem a duší celého národa. 
Král Bhumibol Adulyadej, nebo také Rama 
IX., který nastoupil na trůn v roce 1946, je 
nejuctívanější postavou celé země. Přesto je 
tu demokracie nestálá a občas propukají po-
litické nepokoje. V roce 2006 došlo k vojen-
skému převratu, a boje, které v minulém roce 
propukly mezi provládními a protivládními 
protestanty, zachvátily vnitřní Bangkok na do-
bu dvou měsíců. Od té doby se však situace ve 
městě stabilizovala a obě strany se snaží defi -

novat své rozdílnosti. Všichni jsou hrdí na to, 
čeho země v posledních dvaceti letech dosáhla 
a chtějí se tím pochlubit všem příchozím. 
Abyste se dozvěděli něco víc o historii Bang-
koku, začněte svou cestu v okrsku Phra Nak-
hon, ležícím na březích řeky, kde předchůdci 
Ramy IV. žili až do počátků 20. století. Poté 
byla královská rezidence přenesena do paláce 
Chitralada na okraji města. Komplex Velkého 
paláce a Wat Phra Kaew se zlatými stupami 
(buddhistickými památníky, skrývajícími 
ostatky mocných) a s tradičními thajskými 
vilami byl postaven v roce 1782 a proslavil se 
svým smaragdovým Buddhou, vytvořeným 
z jediného bloku jadeitu před více než půltisí-
ciletím. Nedaleko stojí Wat Pho, další rozsáhlý 
chrámový komplex, plný soch a nástěnných 
maleb. V jeho hlavním pavilonu je umístěna 
obrovská socha pololežícího Buddhy, dlouhá 
150 stop a vysoká 49 stop, vytvořená z cihel 
a cementu, pokrytých lístkovým zlatem. 
Odtud můžete svěží procházkou přejít do 
úchvatného Květinového trhu Bangkoku. Tvo-
ří jej více než jednu míli dlouhé bludiště arkád 
a pouličních bazarů, kde můžete nalézt coko-
liv – od umně vázaných pohřebních věnců až 

po exotické thajské výrobky, jako je třeba dračí 
ovoce – nafi alovělé koule s ohnivě červenými 
trny, nebo po sangatan, plastové vědro přepl-
něné podivnou směsicí darů pro buddhistické 
mnichy včetně karafi átového mléka, zubní-
ho kartáčku, kávy, polévky, luxusního mýdla 
a šťávy z rajčat.
Překonejte náročný městský provoz a poznejte 
trochu i zázemí metropole. Navštivte něko-
lik pozoruhodností, které zaujmou půvabem 
starého Bangkoku. Velmi zajímavou pozoru-
hodností je Dům Jima Th ompsona, který na-
vrhl a postavil americký voják, z něhož se stal 
obchodník hedvábím. V Th ajsku získal velké 
bohatství ještě předtím, než zmizel v hornaté 
džungli Malajsie v roce 1967. Th ompsonova 
rezidence – šest tradičních domů z teakového 
dřeva, chráněných proti nebezpečí z khlongů 
a naplněných thajským uměním a starožit-
nostmi, představují jak architektonický div, 

Pouliční strava je proslavená, lahodná 

a hned k dostání. Pochutnejte si!

Uprostřed města je park Lumpini, 

kde probíhá ranní tělocvik

Na Květinovém trhu si kupte kytici 

a vyzdobte jí svůj hotelový pokoj!

Bangkok si zachovává atmosféru stále 
se rozvíjející městské vesnice, pohybu-
jící se podle svého nadčasového rytmu 

a řídící se zákonitostí exotiky tropů.



10 ROTARY INTERNATIONAL – DISTRIKT 2240

tak i útočiště před hlukem 
a smogem velkoměsta. 
Jinou městskou oá-
zou je honosné sídlo 
Vimanmek Mansion 
v okresu Dusit, 
bývalá rezidence 
krále Ramy V. 
Tato elegantní 
palácová vi-
la, vyzdobená 
zlatým teako-
vým dřevem 
bez použití jediného hřebíku je stejně jako 
Th ompsonův dům přeplněna uměleckými 
předměty a starožitným nábytkem, pochá-
zejícím z konce 17. století. Pokud by vám 
vybyla trocha volného času, navštivte také 
plovoucí trh v Damnoen Saduak, kde počet 
návštěvníků často přesahuje počet prodávají-
cích, ale kde záplava barev a vůní rychle mi-
zejícího životního stylu skutečně za zastávku 
stojí. 

Nejlepší místo, kde najdete dosud nenarušené 
stopy starého Bangkoku, leží na druhém bře-
hu řeky v Th onburi, kde stálo původní hlavní 
město Bangkok, založené králem Taksinem. 
Tenhle okrsek pak splynul s velkým Bang-
kokem asi před 30 lety. Pronajměte si tam 
dřevěný dlouhý člun s baldachýnem za 75 do-
larů za hodinu a s průvodcem se projeďte po 
blátivé olivově zelené řece. Když pak kapitán 
lodi nastartuje naft ový motor – který pochází 
z japonského náklaďáku, ukořistěného za II. 
světové války – a zamíří proti proudu, bude-

te míjet rezavějící plechové střechy Čínského 
města, které je největším v celé Asii mimo Čí-
nu samotnou.
Když pak člun přistane u mola, ztrácejícího se 
v moři leknínů, můžete kráčet nádherně klid-
nými ulicemi téměř bez turistů. Půjdete kolem 
pekáren, krejčoven, kolem posvátných míst, 
připomínajících nesourodé vlny imigrantů do 
této čtvrti. Je mezi nimi také kostel Svatého 
Kříže jako připomínka již mizející portugal-
ské menšiny, nebo starý čínský chrám, napl-
něný porcelánovými draky, soškami Buddhy, 
hedvábnými koberci a kamennými lucernami. 
Na břehu řeky spatříte ring pro kickbox, celý 
obklopený drátěnou sítí a fotografi emi hvězd, 
které svého času tak proslavily tento národ-
ní sport Th ajska. Můžete také navštívit řadu 
utkání v kickboxu, pořádaných téměř každý 
večer ve dvou hlavních arénách v Bangkoku – 
na stadionech Rajadumnen a Lumpini. 

Pak vsedněte zpátky do člunu a naměřte si 
to na hlavní rameno Th onburi, které připo-
míná původní tok řeky Chao Phraya ještě 
předtím, než byla odkloněna králem Ramou 
I. Uvidíte tam vzácný kout města dosud pře-
žívajících Benátek Východu, který spatřilo 
jen málo turistů. Celé míle domů z teakového 
dřeva spočívajících na kůlech se tlačí do kal-
né zelené vody, hustě obklopené zahradami. 
Za porostem banánovníků se tyčí mohutné 
waty, množství zlatých stúp a střech, složitě 
vyskládaných z dlaždic, které ostře přecházejí 
do zlacených fénixů, symbolů převtělení. Po-
dle toho, v kterou denní hodinu touto čtvrtí 
procházíte, můžete spatřit spoustu školáků 
v zářivě bílých košilích a modrých šortkách 
skotačících na molech, umístěných naproti 
watům a nořících se do klidné vody. V tako-
výchto chvílích se nám Bangkok skutečně jeví 
jako Město Andělů. 

Kamenní strážci v komplexu Wat Pho mají svůj původ v 16. století

Socha slona 

stojí na stráži 

před Wat Phra Kaew

Čínské město v Bangkoku je vůbec největším 

mimo území Číny

Na Plovoucím trhu můžete koupit řemeslné výrobky, potraviny, klobouky a různé cetky

Bangkok je fascinující směsicí moder-
ního a starobylého, s nekonečným 
množstvím kouzla, kultury a krásy
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Pravidla pro silniční 
a kolejovou dopravu
Doprava může být vážným problémem, zejména ve 

špičkách během dne. Komitét pro dopravu Organi-

začního výboru pro přípravu Světového kongresu RI 

2012, Ústředí Rotary International a Thajský úřad 

pro turismus (TAT) nabízejí několik doporučení, která 

vám usnadní cestování.

Až přiletíte na letiště Suvarnabhumi, uvítají vás tam 

thajští rotariáni a pomohou vám zajistit taxi pro 

přepravu do hotelu. Ústředí RI již rezervovalo celé 

bloky pokojů v 58 hotelích, jejichž názvy si jsou velmi 

podobné. V Bangkoku je například více Hiltonů a více 

než jeden Hotel Ramada. Připravte si proto včas své 

doklady o rezervaci ubytování a až přijedete do místa 

svého určení, vyzvedněte si navštívenku svého hotelu 

nebo si jeho jméno a adresu napište na kousek papí-

ru, který pak použijete při objednávání taxíku. 

Ve městě budou k dispozici klimatizované autobu-

sy pro kyvadlovou přepravu účastníků Světového 

kongresu RI mezi jejich hotelem a výstavním a kon-

gresovým Impact Centrem, které je od vnitřního 

města vzdáleno asi 30 minut jízdy autobusem mimo 

dopravní špičku. Sledujte proto informace týkající se 

kyvadlové přepravy, obsažené v Kongresovém prů-

vodci, který bude ke stažení na webových stránkách 

RI už několik týdnů před vlastním Kongresem. Ofi ci-

ální přepravce bude mít své označení v blocích hotelů, 

které byly pro kongres zajištěny a hotelový personál 

vás bude moci nasměrovat k zastávkám těchto kyva-

dlových autobusů. Připravujete-li si pro své ubytování 

vlastní plán, nezapomeňte správně posoudit nabíze-

né přepravní možnosti. 

Pravidelná dopravní špička v pracovní dny trvá 

v Bangkoku od 6:30 do 9:30 hod. a od 17:00 do 19:30 

hod. Nepoužijete-li k cestě do Impact Centra kyvadlo-

vé dopravy zajišťované RI, použijte vždy taxíku vyba-

veného taxametrem. Taxi si můžete objednat jednak 

telefonem, vytočíte-li 1661 nebo 1681 (to ovšem tro-

chu zvýší náklady za cestu). Cena průměrného jízdné-

ho z vnitřního města do Impact Centra v době mimo 

dopravní špičku činí 250 až 300 THB (8 až 10 US$).

Vedle taxíků zajišťují veřejnou dopravu autobusy, 

vlaky, lodě, metro, nadpovrchová dráha (skytrain), 

motocykly a túk-túk – tedy tříkolové motorizované 

rikši. Veřejná doprava je podle TAT levná a bezpečná, 

ale s výjimkou taxíků nevedou žádné její linky přímo 

do Impact Centra. 

Použijete-li skytrain nebo metro, které je v provozu 

až do půlnoci, mějte na paměti, že ne všechny stanice 

jsou vybaveny výtahy nebo eskalátory. O více infor-

mací můžete požádat telefonicky buď TAT Cell Center 

nebo na čísle 1672.

Odpočítavanie do Svetového kongresu RI

Jednodňové výlety
V thajskom Bangkoku možno obdivovať 
veľa pamiatok a nadobudnúť nezabud-
nuteľné zážitky, ale určite stojí za to 
podniknúť jednodňové výlety aj za hra-
nice mesta a navštíviť historické pamiat-
ky, pozrieť si prírodné krásy, či ochutnať 
kulinárske špeciality. Počas účasti na 
Svetovom kongresu RI v dňoch 6.–9. 
mája 2012 budú v ponuke tieto výlety:

Kanchanaburi, 130 km severozápadne 
od Bangkoku v blízkosti hranice s Mjan- 
marskom sa nachádza most a doposiaľ 
funkčná časť trate Železnice smrti. Tá-
to dnes už pamiatka bola vybudovaná 
v období japonskej okupácie Thajska po-
čas druhej svetovej vojny. História želez-
ničnej trate a mostu inšpirovala tvorcov 
k natočeniu Oskarmi ovenčeného fi lmu 
Most cez rieku Kwai. Na vojenskom cin-
toríne v Kanchanaburi je pochovaných 
takmer 7000 z celkového počtu 16000 
spojeneckých vojnových zajatcov, ktorí 
zahynuli počas prác na železnici. Thaj-
sko-barmské železničné centrum, múze-
um dokumentujúce výstavbu železnice, 
je situované v blízkosti cintorína.

Osemdesiat kilometrov severne od 
Bangkoku leží starobylé mesto Ayut- 

thaya, ktoré bolo hlavným mestom 
Thajska a kráľovským sídlom v rokoch 
1350–1767, kedy ho dobyli Barmania. 
Dnes je na zozname svetového de-
dičstva UNESCO. Nachádzajú sa tu 
mnohé wat (chrámy) a prang (vežovité 
relikviáre). Centrum mesta tvorí ostrov, 
na ktorý sa možno dostať jedine loďou.

Určite sa oplatí urobiť si dlhší výlet, ale-
bo pohodlnú zastávku, ak plánujete ces-
tu na pláže na juhu Thajska, a zavítať do 
provincie Phetchaburi, vzdialenej dve 
a pol hodiny cesty autom z Bangkoku. 
Môžete stráviť deň putovaním po jasky-
niach, vrátane komplexu Tham Khao 
Luang, v ktorom sa nachádzajú fasci-
nujúce prírodné útvary, ako aj svätyne 
a sochy Budhu. 

– Julia Middleton

Zaregistrujte sa na Svetový kongres 
Rotary 2012 v Bangkoku na stránke 

www.rotary.org/convention.

Odpočítavanie do Svetového kongresu RI

Jedenie na ulici
Bangkok sa môže pochváliť nejednou 
luxusnou reštauráciou a celebritnými 
kuchármi, rovnako dobre a kvalitne 
sa však možno najesť aj v početných 
stánkoch ponúkajúcich gurmánske 
špeciality okoloidúcim chodcom. Keď 
budete v Bangkoku na Svetovom kon-
gresu RI v dňoch 6.–9. mája 2012, ur-
čite ochutnajte pouličné občerstvenie. 
Ponúkame dve overené rady: jedzte 
tam, kde jedia Thajčania a vyberte si 
pouličných predajcov na frekventova-
ných miestach, kde máte záruku, že 
jedlo je čerstvé.

Thajské korenie je veľmi ostré 
a v reštauráciách ho pridávajú takmer 
do všetkého. Keď si u čašníka bude-
te objednávať svoj pokrm a špecifi ko-
vať, aké pikantné jedlo by ste si želali 
mať, myslite na to, že thajské chápanie 
označenia „mierne“ alebo „stredne“ je 
asi 10-krát korenistejšie ako to vaše.

Na každom rohu v meste nájdete nieko-
ho, kto ponúka grilované jedlá a špízy 
– kuracie, hovädzie, bravčové mäso, 
chobotnice, karbonátky, celé ryby a do-
konca aj dusené tofu. Vždy sa servírujú 
so sladkou alebo pikantnou omáčkou.

Veľkej obľube sa tešia čerstvé rezan-

cové pokrmy rovno z horúceho woku. 
Ochutnajte niektoré, aby ste mali s čím 
porovnať, keď si nabudúce doma dáte 
pad Thai alebo pad see ew.

V Thajsku sa čerstvé ovocie bežne 
ošúpe, nakrája a posype okorenenou 
soľou, alebo sa dáva do mixéra s tro-
chou cukru a ľadu. Isto si hneď všim-
nete, že miestne banány sú menšie 
a výrazne žltšie ako tie, čo kupujeme 
doma, rovnako ako mango, melón, 
ananás, dračie ovocie (pithaya) a duri-
an, ktorý spoznáte podľa jeho výrazné-
ho a veľmi intenzívneho odóru.

Určite nezabudnite ochutnať kôw taan, 
pochúťku z burizónov, šťavy z melónu 
a ochutenú palmovým cukrom. Dajte si 
k tomu vychladené pivo – kombinácia 
slanej a sladkej chuti je ideálna počas 
teplého a lepkavého dňa. 

– Julia Middleton

Zaregistrujte sa na Svetový kongres 
RI 2012 v Bangkoku na stránke 

www.rotary.org/convention.
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Zóna 19 RI bohatšia o dva nové dištrikty
Zóna 19 Rotary International (RI), v ktorej koordinátorka RI pre diš-
trikty a klubových funkcionárov je naša PDG Jožka Poláková, je od 
1. 7. 2011 bohatšia o dva nové dištrikty: D1912 – Slovinsko a D1913 – 
Chorvátsko. Zóna 19 má teraz 13 dištriktov s 875 Rotary klubmi, v kto-
rých je organizovaných viac ako 35 700 rotariánov.
V zóne 19 RI sa nachádzal do konca júna 2011 najväčší dištrikt RI na svete 
– D1910 so 180 Rotary klubmi východného Rakúska, Slovinska, Chorvát-
ska a Bosny-Hercegoviny, v ktorých sa schádzalo viac ako 6 300 rotariánov. 
V dňoch 15.–16. júna 2011 sa konala vo Viedni posledná dištriktná kon-
ferencia RI tohto najväčšieho dištriktu. Hneď po jej skončení sa totiž dňa 
17. júna v Ľubľani a 18. júna v Záhrebe uskutočnili inauguračné slávnosti 
nových RI dištriktov D1912 a D1913, ktoré sa od dištriktu 1910 odčlenili.
Všetkých troch slávnostných udalostí sa zúčastnil svetový prezident RI 
Ray Klinginsmith, guvernérka dištriktu 1910 Barbara Kamler-Wild, 
PRID Peter Krön, viacerí PDG dištriktu 1910, ktorí v priebehu 20 roč-
ného spoločného dištriktu boli vo funkcii DG, regionálny koordinátor 
Nadácie Rotary Gideon Peiper, mnoho hostí z okolitých ale aj vzdia-
lených dištriktov 15 krajín. Náš dištrikt 2240 som reprezentoval v za-
stúpení koordinátorky RI, PDG Jožky Polákovej, ktorá po konferencii 
vo Viedni odchádzala ako delegátka svetového prezidenta RI R. Kling- 
insmitha na dištriktnú konferenciu D2230 do Poľska. 
Viedenská dištriktná konferencia mala klasický scenár a priebeh. Oča-
kával som väčšiu publicitu a zviditeľnenie aspoň okolia miesta konania 
konferencie a väčší počet delegátov na taký veľký dištrikt. Rotariánska 
výzdoba bola len vo vnútri konferenčnej miestnosti historickej sto-
ročnej budovy „Haus der Industrie“.
Táto budova sa totiž z historického hľadiska zapísala do dejín Rakúska 
aj tým, že v dňoch 2.–12. 5. 1955 v nej prebiehali jednania zahraničných 
ministrov Rakúska (L. Figl), USA (J.F.Dulles), Veľkej Británie (Mc-
Millan), Francúzska (A.Pinay) a ZSSR (V. Molotov), výsledkom ktorých 
bolo podpísanie zmluvy dňa 14. mája 1955 o odchode sovietskych vojsk 
z Rakúska a vyhlásenie samostatnosti Rakúskej republiky.
Inauguračné slávnosti v Ľubľani a Záhrebe mali dôstojný a slávnostný 
priebeh. Zúčastnili sa ich aj mnohí členovia domácich klubov s manžel-
kami, takže divadelné sály boli v oboch hlavných mestách „vypredané“ 
počtom 1300–1400 účastníkov. V Ľubľani pozdravil prítomných ces-
tou telemostu prezident Slovinskej republiky Danilo Tűrk a v Záhre-
be prečítal zdravicu prezidenta Chorvátskej republiky Ivo Josipoviča 
jeho predchodca, bývalý chorvátsky prezident Stjepan Mesič. Charte-
rové certifi káty a guvernérske reťaze obom nastupujúcim guvernérom 
D1912 – Stankovi Ojnikovi a D1913 – Ivanovi Husičovi odovzdal osob-
ne president RI Ray Klinginsmith. Charter-slávnosti D1913 v Záhrebe 
sa zúčastnil aj náš nastupujúci DG Tomáš Lang s manželkou a prezident 
RC Košice Classic Róbert Matejovič.

Hudobné programy boli v oboch mestách umeleckým zážitkom v po-
daní vynikajúcich umelcov a v Záhrebe aj 66 členným orchestrom a 60 
členným spevokolom. Dúfam, že pohodová atmosféra inauguračných 
slávností v oboch dištriktoch bude pretrvávať i naďalej z radosti nad 
úspešnými projektami a efektívnej nezištnej pomoci v núdznych prí-
padoch, čo som obom nastupujúcim guvernérom úprimne zaželal. Pre 
nás sa vznikom nových dištriktov otvára priestor na partnerskú spo-
luprácu, či už na úrovni dištriktov, alebo priamo so 44 Rotary klubmi 
v Slovinsku a 46 Rotary klubmi v Chorvátsku.
Pôvodná reportáž pre RGN / Text a foto: Ivan Belan, PDG

Slávnostná Charter – akadémia v Chorvátskom národnom divadle v Záhrebe. DG D1910 Barbara Kamler-Wild s GSE teamom z Indie D3140 (Bombay)

Prezident RI Ray Klinginsmith podpisuje Charter-certifi káty.

Charter D1913 bol aj za účasti (zľava) guvernéra maďarského D1911 György Balogha 

s manželkou, guvernéra nášho D2240 Tomáša Langa s manželkou a Ivana Belana, PDG, 

zastupujúceho koordinátorku RI pre Zónu 19.
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Za přátelstvím 
a dobrým vínem
Členové píseckého Rotary klubu se rozhodli oplatit návštěvu svým ro-
tariánským kolegům z Francie, kteří v loňském roce navštívili Českou 
republiku. Program skvěle připravil přítel MUDr. Miroslav Novotný, 
který před lety přesídlil do Autunu, a pracuje zde v nemocnici. Mimo 
překrásnou, barevnou, sluncem prosvícenou krajinu Burgundska plnou 
vinic a bílého dobytka, jsme viděli mimo jiné i muzeum Keltské civiliza-
ce Bibracte, městečko Chateau Chinone, opatství Fontenay a další histo-
rické pamětihodnosti a zajímavosti města Autun a jeho okolí. A protože 
je Burgundsko vyhlášeno a známo svým skvělým jídlem a vínem, muse-

li jsme ochutnat obojí. Navštívili jsme Chateau Mersault, kde proběhla 
dvouhodinová exkurze v jedněch z největších vinných sklepů, spojená 
s degustací vyhlášeného vína. Rovněž u našeho přítele Gilles Gaudeta, 
současného presidenta RC Autun, jsme měli možnost ochutnat jeho ví-
no a více se dozvědět o nelehké práci na vinicích. Představil nám tradici 
své rodiny a působivě vyprávěl o svém životě a pěstování vinné révy 
i o  jejím zpracování. Je to člověk, který žije svou prací, ve které je již 
pátou generací, hospodařící na vinicích a statku v Saint Sernin de Plain. 
 Pilo se vynikající burgundské víno, jedly se vyhlášené francouzské spe-
ciality, ale hlavně jsme se sešli s přáteli. Byla to dlouhá cesta, ale únava 
z ní opadla hned při prvním setkání s rotariánskými přáteli. Z úst obou 
prezidentů zazněla výzva, aby se tato setkání opakovala. A tak myslím, 
že by mohla vzniknout krásná tradice a věřím, že naše společné setkání 
nebylo poslední. 
Text a foto: Miroslava Žižková, RC Písek 

Milano 2011– Rotary International Inštitút a GETS
Zaujímavé stretnutie rotariánov a rotariánok 
so svetovým prezidentom Kalyanom Baner-
jee, ale aj novým Generálnym sekretárom 
Johnom Hewkom a stretnutie s budúcimi 
guvernérmi 6 zón, 69 dištriktov, 25  krajín, 
4 578 Rotary klubov, v piatich ofi ciálnych ja-
zykoch, sa konalo v Miláne 12.-16. 10. 2011.
Jednoducho povedané – regionálne európ-
ske stretnutie celosvetového rotariánskeho 
spoločenstva, ku ktorému patríme. Organi-
zátorom boli talianski rotariáni sústredení 
okolo RI riaditeľa Elia Cerini z RC Milano, 
ktorí pripravili zaujímavý, nás rotariánov 
motivujúci program.
Príhovor RI prezidenta Kalyana Banerjee bol 
výzvou pre nadchádzajúce mesiace v našej 
práci. Bolo veľmi potešujúce počuť z jeho úst 
pozitívne výsledky z boja s detskou obrnou 
(PolioPlus program) a  hlavne, že v Indii sa 
nevyskytli žiadne nové prípady!
Hlavnou témou RI Inštitútu bola rovnová-
ha medzi servisnou službou a  fi lantropiou, 
ako aj zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
servisnej služby viacerých klubov spoločne.

RI prezident Kalyan Banerjee, ako hlboko 
vyznávajúci Hindu zdôraznil hodnotu a vý-
znam rotariánskeho angažovania v spoloč-
nosti, kde každý jeden z nás môže a mal by 
prispieť ku zlepšeniu spoločnosti, v ktorej ži-
je. Veta Kalyana Banerjee „Hlavným cieľom 
služby je priateľstvo“ je naozaj témou pre re-
fl exiu v nejednom našom Rotary klube. Kaž- 
dý z nás má možnosť priateľstvom, dobrou 
vôľou a službou v rôznych podobách prispieť 
k naplneniu základného poslania Rotary – 
Service Above Self.
Tesne pred RI Inštitútom dva a pol dňa pre-
biehal seminár GETS – seminár pre zvole-
ných guvernérov, ktorí sa v malých skupinách 
pripravovali na svoju budúcu úlohu dištrik-
tového guvernéra. Náš DGE Alexander 
Turkovič bol v anglicky hovoriacej skupine 
a  jeho zážitky, obohatené tiež nadchádzajú-
cim zhromaždením (International Assembly, 
január 2012, San Diego) sa určite dozvieme 
na PETS v Brne v marci 2012.
Ako RI koordinátorka pre zónu 19 (časť) 
som mala príležitosť aktívne sa tohto škole-

nia budúcich guvernérov zúčastniť a tiež sa 
podieľať počas RI Inštitútu na rôznorodej 
diskusii v skupinách a potom jej výsledky 
odprezentovať v diskusii s RI Prezidentom 
K. Banerjeem a Generálnym sekretárom 
J. Hewkom na záver Inštitútu. Zaujali ma 
otázky, napr. či počúvame, čo hovorí mla-
dá generácia, a čo sa z  toho môžeme pou-
čiť – iste zaujímavá téma pre nás všetkých, 
ktorá ovplyvní našu budúcnosť. Nie menej 
zaujímavou je otázka imidžu, ktorým sa už 
dlhšie Rada riaditeľov zaoberá a v krátkej 
budúcnosti sa dozvieme viac. Veľa otázok 
súviselo s našou Nadáciou a „Future Vision 
Plan“, ktorý zmení doterajšie pravidlá už od 
1. 7. 2013.
Za náš D 2240 sa zúčastnili Tomáš Lang, DG 
a Alexander Turkovič, DGE.
Obohatení o nové vízie, úžasný entuziazmus 
a odhodlanie slúžiť Rotary sme sa vrátili do-
mov, aby sme rozdávali dobro.

Jozefa Poláková,
RI koordinátorka pre časť zóny 19

Tomáš Hlaváček z RC Písek předal speciální dar – kovanou vývrtku prezidentovi a vinaři 

Gilles Gaudetanovi.

Na snímku prezidenti klubů při setkání v Autunu (zleva) Gilles Gaudetan z RC Autun 

a Pavel Brůžek z RC Písek spolu se studentkami RC Písek Megan, Ashley a Raquel 
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Setkání přátel v německém Bambergu
Místo společného zasedání česko-slovenské a německé sekce mezinárodního výboru pro spolupráci (ICC) se tradičně střídá. Tento rok byli 

po tři dny, 30. září až 1. října, hostiteli němečtí přátelé. A vybrali opravdu reprezentativní lokalitu. Bavorský nebo spíše francký Bamberg je 

město s mnoha nádhernými památkami a bohatou historií. Městské centrum s románsko-gotickým dómem je dokonce zapsáno v seznamu 

kulturního dědictví UNESCO.

Samotné jednání probíhalo ve dvou plenár-
ních zasedáních v nově zrekonstruovaném 
Jugendgästehausu, zařízení pro ubytování 
mladých návštěvníků města, které vzniklo 
před rokem přestavbou Weisenhausu, sta-
rého sirotčince ze 14. století. K dispozici 
byla dobře vybavená jednací místnost, kde 
se dvacet účastníků cítilo opravdu skvěle. 
Z našeho distriktu 2240 přijeli Jiří Fast RC 
Plzeň, Eva Winklerová RC Praga Ekumena, 
Petr Fencl České Budějovice, Miloš Kme-
ty RC Bratislava Danube a předseda české 
sekce PDG František Ryneš RC Třebíč. Pod-
statné části jednání byl přítomen současný 
guvernér německého distriktu 1950 Rüdiger 
Götz.

Účastníky přivítal předseda německé sekce 
PDG Frits Zeeuw. Po schválení zprávy z břez-
nového zasedání ve Würzburgu následovala 
obrazová prezentace čestného člena německé 
sekce PDG Dobroslava Zemana z červnové 
společné návštěvy Českých Budějovic a zejmé-
na Prachatic. U příležitosti oslav 200. výročí 
narození místního rodáka, českého patrona 
sv. Jana Nepomuka Neumana, později bisku-
pa ve Filadelfi i, byla v místním farním kostele 
sv. Jakuba po čtyři týdny instalována výstava 
Zachráněné dědictví. Dokumentuje záchranu 
stovek artefaktů drobné kamenné architektury 
na Šumavě s přispěním českých i německých 
Rotary klubů. Výstava vznikla z iniciativy RC 
Praha a Národního parku Šumava a byla vy-

soko hodnocena starostou Prachatic panem 
Malým a místopředsedkyní Sdružení Acker-
mann-Gemeinde Helenou Faberovou. Pro-
tože jednotlivé výstavní panely jsou ve velmi 
dobrém stavu, počítá se s její instalací i na dal-
ších místech v Německu. V lednu bude výsta-
vu hostit město Bad Kitzingen. 
Důležitým bodem jednání bylo hodnoce-
ní probíhajících projektů. Guvernér D1950 
Rüdiger Götz informoval o osobní podpoře 
projektu RC Karlovy Vary – obnovení bronzo-
vých reliéfů na pomníku Ludwiga van Beetho-
vena v Karlových Varech. Kluby jeho distriktu 
již zaslaly polovinu ze slíbených 7  500 EUR 

Výraznou dominantu Bambergu 

tvoří dóm v pozdně románském 

a raně gotickém slohu. 

Sobotního zasedání ICC se zúčastnil i úřadující 

guvernér německého distriktu 1950 Rüdiger Götz.

České rotariány zastupoval mj. přítel František Ryneš, PDG, z RC Třebíč (v popředí). Snímek je ze slavnostního přijetí 

všech účastníků zasedání ICC představiteli města na historické bamberské radnici.

Důstojný protějšek bamberského dómu tvoří budova místní rezidence. 
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a je dobrá naděje, že zbytek částky bude k dis-
pozici v nejbližší době.
Přítel Miloš Kmety představil připravovaný 
projekt léčby kožních onemocnění českých 
a slovenských dětí u Mrtvého moře. Má-li se 
tento projekt stát společným pro obě sekce 
ICC, je nutno shromáždit více relevantních 
informací. Jednoznačně projekt podpořili lé-
kaři mezi německými členy ICC. Naší straně 
byla ihned nabídnuta čtyři místa v lázních 
Bad Winsheim, kde se pacienti léčí v bazénech 
z velmi vysokou koncentrací soli a za působe-
ní UV záření.
Pozitivně bylo hodnoceno vystoupení mla-
dých hudebníků z Třebíče na Bachovském 
týdnu v Ansbachu, stejně tak jako iniciativa 
RC Ansbach, jenž již po řadu let zve k účas-
ti na tomto festivalu dva mladé studenty Pl-

zeňské konzervatoře a to ve spolupráci s RC 
Plzeň. Tento projekt má i do budoucna velký 
potenciál.
S velkorysou nabídkou přišel PDG Kurt 
Drössel, RC Karlstadt-Arnstein. Výbor pro 
mezinárodní spolupráci distriktu 1950 nabízejí 
bezplatnou účast mladých na mezinárodním 
semináři RYLA v St. Marienthal u Zhořelce 
(Görlitz) v březnu příštího roku. Němci, Poláci, 
Holanďané, Češi a Slováci ve stáří mezi 18 a 25 
roky zde budou diskutovat o dějinách, kultuře, 
bezpečnosti, hospodářství a fi nancích.

Diskuse se pochopitelně točila i okolo spolu-
práce mezi Rotary kluby. Je potěšující, že dob-
ré vztahy fungují zejména na klubové úrovni. 
Partnerství s německými kluby navázalo 28 
českých a slovenských, což představuje zhruba 
40 procent všech klubů distriktu 2240! Jde jen 
o to naplňovat je stále novými aktivitami. 
Třídenní setkání bylo naplněno celou řadou za-
jímavých akcí. Mezi vrcholy programu patřilo 

setkání se členy místního Rotary klubu, přijetí 
všech účastníků setkání vedením města ve sta-
robylé bamberské radnici, zasvěcená prohlídka 
města, návštěva loutkového divadla, které dá-
valo operu Kouzelná fl étna, a na závěr i vynika-
jící koncert Bamberských fi lharmoniků.

Příští rok bude hostit německé přátele náš dis-
trikt v rámci distriktní konference, jak se již 
stalo tradicí. 

František Ryneš, PDG, 
předseda české sekce ICC CZ-SK-D, RC Třebíč,
foto: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň

Historická radnice Bambergu pochází dokonce 

z 15. století. Stojí na ostrově uprostřed řeky Regnitz 

a uprostřed mostu, který ji spojuje oba břehy.

Původně městský sirotčinec ze 14. století, 

přebudovaný zcela nedávno na velmi pohodlný 

„Jugendgästehaus“.

V jedné z pohodlných kluboven „Jugendgästehausu“ probíhala v pátek i v sobotu zasedání našeho ICC s Německem.

Slovenské rotariány zastupoval přítel Miloš Kmety, 

člen RC Bratislava Danube.

V bamberském dómu je pohřben papež Klement II. 

a to jako jediný papež severně od Alp.

Bylo příjemné posedět na večeři v nejznámější 

restauraci Bambergu „Schlenkerla“, která se 

proslavila nabídkou tmavého piva, tzv.„Rauchbier“. 
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Poprvé při příležitosti výročí 17. listopadu, Dne boje za svobodu 

a demokracii, udělil primátor města Plzně Martin Baxa historic-

kou pečeť pěti významným plzeňským osobnostem a na základě 

rozhodnutí městského zastupitelstva také Cenu města Plzně.

Ve svém proslovu, který primátor věnoval zamyšlení nad rozdíly mi-
nulosti a současnosti, mimo jiné uvedl: „Ano, uvědomuji si už zmiňo-
vanou obecnou frustraci, nedůvěru a zneklidnění lidí nad stavem naší 
současné politiky, denně jsme zavaleni informacemi o korupci, o pod-
vodných jednáních některých politiků, o nekonečných tahanicích v par-
lamentu, o neschopnosti se dohodnout. A skutečně není jednoduché 
se orientovat. Čemu vlastně věřit? Já osobně jsem však z druhé strany 
také zneklidněn. Zneklidněn tím, že zesiluje volání po nějaké speciální 
cestě, po cestě, která to vše jednoduše a rázně vyřeší. Tvrdím, že žádná 
taková cesta neexistuje. Demokracie je systém nesmírně křehký, stačí 
málo a je pryč, tak jako se to stalo právě na konci třicátých a čtyřicátých 
let. Kvalita demokracie se odvíjí od nás samých, demokracie vyžaduje 
odpovědné a se vší vážností se rozhodující lidi.“ 

Plaketu s vyobrazením městské historické pečeti, kterou primátor udě-
luje podle své úvahy osobám, které se zasloužily o rozvoj města, jeho 
propagaci, ochranu jeho práv a zájmů nebo jiným způsobem napomoh-
ly zvýšení prestiže města, obdrželo letos pět významných osobností, 
mezi nimi i dva rotariáni, ing, arch. Jan Soukup, letošní prezident RC 
Plzeň, a také prof. ing. Zdeněk Vostracký, Dr.Sc., prezident RC Plzeň 
v roce 1995/96.

Ing. Arch. Jan Soukup je aktivním architektem a v této funkci fundo-
vaným glosátorem stavebních akcí, dále autorem publikací mapujících 
osudy především církevních památek a také zasvěceným průvodcem 
a  autorem přednáškových cyklů po plzeňských sakrálních stavbách. 
Jeho skutečný zájem o záchranu památek se projevuje v jeho angažo-
vanosti v řadě nadací, např. v Nadaci za záchranu kláštera v Chotěšově 
nebo Nadaci za záchranu památek Rokycan, která kromě jiného zaji- 
stila i opravu plzeňského kostelíka U Ježíška. Architekt Soukup spolu se 
svými kolegy z Atelieru Soukup realizoval řadu významných akcí obno-
vy kulturních památek i zcela nových a moderních staveb v Plzni i po 
celé České republice nebo se na významných realizacích podílel. Jedná 
se například o rekonstrukce budov Západočeského muzea, Měšťanské 
besedy, Muzea loutek, františkánského kláštera, Velké a Staré synagogy 
v Plzni a mnoha dalších; nejednou byla jeho díla oceněna jako Stav-
ba roku Plzeňského kraje. Ke zcela jedinečným realizacím mimo naše 
město patří obnova a výstavba trapistického kláštera v Novém Dvoře 
ve spolupráci se světově proslulým anglickým architektem Johnem 
Pawsonem. Hluboký a nezištný zájem pana architekta Soukupa o urba-
nistickou a architektonickou podobu našeho města, jeho angažovanost 
v zachovávání jejího kulturního dědictví a dlouholetá spolupráce s ve-
dením města jsou pro Plzeň významným a nezpochybnitelným příno-
sem.

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., je mezinárodně uznávaným od-
borníkem vývoje elektrotechnických zařízení zejména pro energeti-
ku. Jeho zásluhy v této oblasti dokládají m.j. hodnost doktora věd na 
ČVUT v Praze i titul čestného doktora z londýnské Brunel University. 
Na Západočeské univerzitě v Plzni byl v letech 1998–2004 rektorem, 
dále předsedou Akademického senátu i vedoucím dvou kateder. Jako 
vysokoškolský pedagog předával mnoha generacím studentů hlubo-
ké technické znalosti, zkušenosti a výsledky své vědecké a výzkum-
né činnosti. Neobyčejně bohatá je publikační činnost pana profesora 
Vostrackého, která zahrnuje vysokoškolské učebnice a skripta, vědec-
ké články v prestižních odborných časopisech, patenty, realizované 
výzkumné projekty a další. Jako přednášející se zúčastnil mnoha me-
zinárodních konferencí a zpracovával rovněž studie pro ministerstva 
i jiné instituce. 

Primátor města Plzně Martin Baxa při slavnostním projevu. (foto: Martin Pecúch)

Primátor města Plzně Martin Baxa předává významné ocenění – plaketu 

s vyobrazením městské historické pečeti ing. arch. Janu Soukupovi, 

současnému prezidentovi Rotary klubu Plzeň. 

(foto: Martin Pecúch)

Čerstvý nositel Historické pečeti Města Plzně 

prof. Dr. Zdeněk Vostracký, Dr.Sc., 

se zapisuje do městské pamětní knihy. 

(foto: Ctirad Fojtíček)

Primátor Plzně 
ocenil dva rotariány
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Žilinskí rotariáni krstili knižné debuty
Dvaja členovia RC Žilina počas tohtoročného 
septembra pokrstili svoje autorské prvotiny. 
Martin Barčík napísal rozprávkový príbeh 
Baltazár Banán, ktorý je o tvorivosti, fantázii, 
o hľadaní životnej cesty a o potrebe a význa-
me lásky a priateľstva. Kniha je určená deťom 
a ich rodičom a ofi ciálne bola predstavená na 
medzinárodnom festivale Jašidielňa. 
O dva týždne neskôr sa rotariáni stretli na 
prezentácii knihy Rozhodovanie. Jej autorom 
je Oldo Kovář píšuci pod pseudonymom Old 
Rich. Priamo v texte sú odvolávky na tradičné 
rotariánske hodnoty a toto dielo určite zaujme 
všetkých, ktorí chcú prežiť šťastný a úspešný ži-
vot. Krstným otcom knihy bol ďalší člen klubu 
Milan Dado, dekan Žilinskej univerzity, uni-
verzitný profesor, ktorý o nej povedal: „Autor 
dokonale pochopil svoj vlastný život a ponúka 

čitateľovi riešenia na základe tohto chápania.“ 
„To najpodstatnejšie, čo ma v  živote viedlo 
k úspechom, spočívalo najmä v  schopnosti 
správne sa v dôležitých zlomových momen-
toch rozhodnúť. Preto som skúmal rozhodova-
cie postupy, a nakoniec vytvoril systém, ktorý 
ma neomylne viedol životom. O toto poznanie 
som sa chcel podeliť so svojimi blízkymi ale aj 
s čitateľmi,“ hovorí Old Rich. 
Obidve akcie boli zároveň netradičnými mítin-
gami a príjemnými spoločenskými podujatia- 
mi. „Veľmi si vážime podpory našich priateľov 
a  aj vďaka nim sme tieto dni udalosti prežili 
v nezabudnuteľnej atmosfére,“ dodal M. Barčík.
(bam)

Viac o knihe a aj kurzoch rozhodovania 
nájdete na www.rozhodovanie.sk.

TMAVOMODRÝ VEČER POSEDMÉ
Nedlouho po slavnostním setkání členů klubu s hosty u příležitosti 
dvacátého výročí jeho posledního znovuzaložení uspořádali králo-
véhradečtí rotariáni již sedmý „Tmavomodrý večer“, jehož výtěžek je 
vždy věnován některému z místních zařízení, ulehčujících  život zrako-
vě postiženým. Koncerty se opakují vždy po dvou létech, takže máme 
dost času na jejich přípravu a hlavně na zajištění sponzorů. Hlavním 
organizátorem je Pavel Horák, ve svém privátním životě šéf chlapecké-
ho pěveckého sboru „Boni Pueri“ a to díky svým znalostem osobností 
hudebního života. 
Tento sedmý koncert se konal v pondělí 10. října v novobarokním kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie na hradeckém Velkém náměstí. Účin-
koval na něm komorní soubor složený ze špičkových profesionálních 
hudebníků s příznačným názvem „Barocco sempre giovane“ (baroko 
stále mladé), jehož uměleckým vedoucím je pan Josef Krečmer, a só-
listkou na housle byla Iva Kramperová, profesorka houslové hry Kon-
zervatoře v Pardubicích. Na programu bylo dílo Antonia Vivaldiho „Le 
Quattro Stagioni“ (Čtyři roční období), Op. 8 No. 1-4.
Celým večerem provázel svou recitací sonetů neznámého italského au-
tora Alfréd Strejček, český herec, moderátor a recitátor.
Před vlastní hudební produkcí přivítal návštěvníky farář tohoto koste-
la, který předal slovo prezidentovi klubu Janu Michálkovi. Ten uvedl 
sponzory večera, kterých bylo na třicet včetně několika členů vlastního 
klubu a celého Rotary klubu Trutnov. Z jejich příspěvků a prodeje vstu-

penek bylo získáno celkem 110 000 Kč. K této částce se připojil i dar 
20 000 Kč od Nadačního fondu manželů Staňkových, jednoho ze členů 
klubu. Oba šeky obdržela Speciální mateřská škola LENTILKA pro zra-
kově postižené děti do rukou její ředitelky, doprovázené jejími dvěma 
školáky.
Krásná hudba v krásném prostředí umocnila pocit záslužného činu, 
kterým náš klub plní závazky ve službě obci.

Augustin Čermák, RC Hradec Králové

Old Rich a Martin Barčík s knižnými novinkami

Zadrôtované Rozhodovanie slávnostne kliešťami prestrihol Milan Dado. 

Kliešte a drôt symbolizujú problém a jeho vyriešenie
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Putovní fotografi cký salón, který byl instalován ve foyeru pražského 
Kongresového centra U Hájků od 25. 10. do 8. 11.2011, představoval 
reprezentativní výběr fotografi í z 6. ročníku mezinárodní soutěže 
„With Love to Women“, kterou organizuje člen Rotary klubu Lviv – 
Centre Jurij Titovec pod záštitou ministra kultury Ukrajiny a guver-
néra Rotary distriktu 2230 Miroslava Gavriliva. 
Patronát převzalo několik národních fotografi ckých svazů. Letos se sou-
těže účastnilo 448 autorů z 58 zemí se 3779 fotografi emi (z ČR bylo 8 au-
torů, z nichž 4 získali některá z ocenění). Letos se výstava uskutečnila 

ve třech městech na Ukrajině, jednom v Polsku, v Česku a na Kypru. 
V příštím roce bude pokračovat v dalších dvou městech Ukrajiny a jed-
nom polském městě. Realizace výstavy a benefi ční aukce v Praze, kte-
rá se uskuteční v rámci dohody uzavřené mezi Rotary distriktem 2230 
(Ukrajina, Polsko, Bělorusko) a naším Rotary distriktem 2240 (ČR a SR), 
se ujaly společně Rotary klub Praha City a Rotary klub Praha Classic. Zá-
štitu nad pražskou výstavou převzala poslankyně Parlamentu ČR Anna 
Putnová a guvernér Rotary distriktu 2240 Tomáš Lang. V každém z měst 
je výstava spojena s aukcí fotografi í, jejíž výtěžek je směrován na podporu 
humanitárních projektů, zaměřených na pomoc matkám a dětem.
Text: Svatopluk K. Jedlička / foto: Miroslav Kek a Valerio Napoletano

Mezinárodní fotografi cký salón

Protagonisté pražské výstavy (zleva): Svatopluk K. Jedlička, předseda výboru pro PR 

D2240, Yuriy Titovets, autor a hlavní hnací síla celého mazinárodního projektu, jeho 

asistentka, Aleš Fojtík (RC Praha) a Ilja Chocholouš (RC Praha City).

Vernisáž přilákala řadu významných osobností.

Ředitel mezinárodního salónu Yuriy Titovets (RC Lviv-Centre, Ukrajina) předal pražské 

fotografce Julii Skalozubové hned několik ocenění.

Zájem veřejnosti o skvělé fotografi e byl nejen při vernisáži.

Nad pražskou výstavou převzal záštitu guvernér distriktu Tomáš Lang z RC Nové Zámky 

(vpravo).

Milé bylo i setkání s poslankyní Parlamentu ČR Annou Putnovou (RC Brno City), která 

převzala záštitu nad touto výstavou i jejím pokračováním v příštím roce. 
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International 
Photography 
Salon 
A travelling photo exhibition, staged in Prague 
from 25 October to 8 November, off ered a 
representative selection of photographs from 
the 6th annual International Salon-Circuit of 
Art Photography “With Love to Women” – 
2011, organized by a member of Rotary Club 
Lviv-Centre Yuriy Titovets, under the aegis 
of the Ministry of Culture of Ukraine and the 
Governor of Rotary District 2230, Miroslav 
Gavryliv. Patronage was provided by several 
international photography associations. Th is 
year’s contest was attended by 448 authors 
from 58 countries with 3,779 photographic 
entries (including eight Czech authors, four 
of whom received Awards). Th e exhibition 
visited three cities in Ukraine, one in Poland, 
in addition to the Czech Republic and Cyprus. 
Next year it will move on to another two 
Ukrainian cities and one city in Poland. Th e 
Prague exhibition and fundraiser auction, held 
under agreement between Rotary Districts 
2230 (Ukraine, Poland and Belarus) and 2240 
(Czech Republic and Slovak Republic) was 
jointly organized by Rotary Club Praha City 
and Rotary Club Praha Classic. Th e auspices 
were provided by a member of the Czech 
parliament, Anna Putnová and Governor of 
Rotary District 2240 Tomáš Lang. On each 
venue the exhibition comes complete with 
photo auction, the proceeds of which will be 
donated to humanitarian projects in support 
of mother and child assistance projects. 

Photos: Valerio Napoletano 
(born in 1977 in Monopoli, Italy) 
valerionapoletano.com



Milan 2011– Rotary International Institute and GETS
On 12-16 October 2011, Milan played host 
to an interesting meeting of Rotarians with 
RI President Kalyan Banerjee, new General 
Secretary John Hewko and the future 
governors of six Zones, 69 Districts, 25 
Countries and 4,578 Rotary Clubs, with fi ve 
offi  cial languages spoken. 
Simply said – a European regional meeting 
of Rotary’s global community, to which we 
belong. It was organized by Italian Rotarians 
associated with RI Director Elio Cerini from 
RC Milan, who prepared a very interesting, 
motivating agenda for us Rotarians. RI 
President Kalyan Banerjee’s address was an 
appeal to intensify our work in the coming 
months. It was encouraging to hear him 
speak about positive results of the PolioPlus 
program and say no new polio cases had 
been diagnosed in India. 
Th e main topic of the RI Institute was balance 
between service and philanthropy, alongside 
intensifi cation of multi-club cooperation in 

the fi eld of service. A deeply devout Hindu, 
RI President Kalyan Banerjee emphasized 
the value and signifi cance of Rotary’s 
engagement in a society in which each of 
us can, and should, contribute to general 
improvement. Kalyan Banerjee’s tenet, 
“Friendship is the main goal of service”, is 
truly a theme for refl ection in many of our 
clubs. We all can help in many of them. 
Th e RI Institute was immediately preceded 
by a two-and-half-day GETS seminar for 
elected governors, who worked in small 
groups to prepare for their future role of 
District Governor. Our DGE, Alexander 
Turkovič was in an English-speaking group 
and we are eager to hear his impressions, 
enriched by the upcoming San Diego 
International Assembly in January 2012, 
during PETS in Brno in March 2012. 
As the RI’s coordinator for part of Zone 19, I 
took an active part in the instruction of future 
governors and joined, for the duration of the 

RI Institute, in rich and varied discussions 
in groups, whereupon I presented their 
outcomes in a debate with RI President K. 
Banerjee and General Secretary J. Hewko 
at the end of the event. I was captivated by 
questions, such as whether we listen to what 
the young generation says and what we can 
learn from it – surely an interesting theme 
for all of us as it will infl uence our future. 
Th ere is also the not less interesting question 
of image that the Board of Directors has 
tackled for some time: We will learn more 
shortly. Many questions were associated with 
our Foundation and the Future Visions Plan, 
the rules of which will change from 1  July 
2013. D 2240 was represented by Tomáš 
Lang, DG and Alexander Turkovič, DGE. 
Enriched with new visions, incredible 
enthusiasm and the resolve to serve the Rotary, 
we returned home to disseminate good. 
Jozefa Poláková,
RI Coordinator for part of Zone 19

In pursuit of 
friendship 
and good wine
Members of the Písek Rotary Club decided to repay a visit to their 
Rotarian colleagues in France, who called on the Czech Republic last 
year. A splendid program was prepared by our friend Dr Miroslav 
Novotný, who moved to Autun years ago to work in a local hospital. In 
addition to the beautiful, colourful and sunlit sceneries in Burgundy, 
teeming with vineyards and while cattle, we also visited a museum 
of Celtic civilization in Bibracte, the little town of Chateau Chinone, 
the Fontenay Abbey and other memorable sites in Autun and its 

environs. Since Burgundy is famous for its splendid cuisine and wine, 
we felt obliged to taste both. In Chateau Mersault, we took a two-hour 
excursion to one of its largest wine cellars to taste their famed wine. We 
also tested the good wine of our friend Gilles Gaudetan, President of 
RC Autun, and learned about the hard work in vineyards. He presented 
us with the history of his family and spoke emotionally about his life, 
vine-growing and wine-making. He virtually lives his work, being a 
fi ft h-generation progeny of a family line managing the vineyards and 
estate of Saint Serin de Plain. 
 We sipped excellent Burgundy wine, nibbled on famous French 
delicacies and met with our friends. It was a long journey but fatigue 
gave way to joy of meeting our Rotarian friends. Both presidents agreed 
that such meetings must continue. I believe this would be the start of 
a wonderful tradition and trust our fi rst get-together was not the last. 
Text and photography: 
Miroslava Žižková, RC Písek 

Tomáš Hlaváček (RC Písek) presents winemaker Gilles Gaudetan with a gilded corkscrew.

Club presidents meet in Autun. Left to right – Gilles Gaudetan (RC Autun) and Pavel Brůžek 

(RC Písek) with RC Písek students Megan, Ashley and Raquel. 



Fifteen years 
of RC Olomouc 
reincarnation

In the autumn of 2011 we recall a second 
restoration of Rotary Club Olomouc. Th e 
club’s fi rst lease on life was not so smooth 
as in the United States and other traditional 
democracies, since two subsequent dictatorial 
regimes prevented the existence of the Rotary 
movement, as it did not mesh well with their 
respective ideologies. 
RC Olomouc was fi rst founded in 1933 and 
chartered on 17 March 1934. Its fi rst president, 
Viktor Polívka, was head of the Olomouc 
Railway Directorate. Among its members 
were entrepreneurs led by wholesale tycoon 
Josef Ander, physicians such as the excellent 
eye specialist Václav Vejdovský, academics led 
by Professor František Rompart, an important 
fi gure of Olomouc Sokol, and other prominent 
members of the city’s public. RC Olomouc 
was thirty-third club of Czechoslovakia’s RI 
District 66. 
German occupiers banned RC Olomouc 
aft er Gestapo searched the house of its last 
president, František Berčík – director of 
Moravská Banka, grandfather of Ladislav 
Vitoul, a member of the modern-day RC 
Olomouc, on 26 August 1939. Past-President 
F. Rompart was executed by the Nazis. 

RC Olomouc briefl y resumed its activity aft er 
liberation in 1946 with František Berčík at the 
head. Most club fi gures from the pre-war era 
were again active and new important people 
joined the club. However, RC Olomouc was 
again outlawed aft er the Communist coup in 
February 1948, because “the direction of its 
activities and contacts with Western imperialist 
circles did not correspond with the requirements 
of building a people’s democratic society,” to 
quote a decree issued by the Communist Party 
Regional Committee in Olomouc. 
In 1996 RC Olomouc was restored for a 
second time. Its Charter was presented on 
14 June 1996 in the Knights’ Hall of Bouzov 
Castle. Th e fi rst president was Dr Jan Binar. 
Th e latest edition of RC Olomouc builds 
its activities in compliance with Rotary 
International principles. It has made worthy 

contributions to restoring the region’s 
schools aft er devastating fl oods in 1997, 
including Demlova Primary School and 
Slovanské Gymnázium, sponsored a series of 
humanitarian projects the proceeds of which 
went to handicapped children, and organized 
regular international youth exchange programs 
under the auspices of the Rotarian community. 
A 2007 transfer of experienced members 
assisted the founding of Olomouc’s second 
club, RC Olomouc City. RC Olomouc restores 
its historic traditions and provides its members 
with an intellectual haven, joy, as well as 
knowledge and information at their regular 
meetings. It intends to further develop its 
benefi cial public services to young people and 
the general public. 
Ladislav Vitoul, Club Past-President; 
Photo: Club archive 

Fourth Annual RI Slovak Golf Championship at Tále
Slovakia’s annual RI Golf Championship was held for the fourth time 
on the Gray Bear Golf Course in Tále on 11 September 2011.  Th e idea 
was to raise funds for charity projects of RC Banská Bystrica and RC 
Nitra. Forty-fi ve players and their entourage conjured up an inimitable 
atmosphere of good times and friendship in the beautiful environment 
of the Low Tatras. However, nothing was detracted from the intensity 
of tough rivalry of those competing for cherished trophies of the 
championship. As custom dictated, the weather was again pleasant and 
conducive to golfi ng. Contestants from our district’s Rotary clubs and 
their sponsors were pleasantly surprised by the top quality of the course 
and the services provided. 
Th e tournament was attended by Rotarians from Bratislava, Žilina, 
Košice, Hluboká nad Vltavou, Nitra, Liptovský Mikuláš, Banská 
Bystrica and Zvolen. 
Th e sponsors, including Vinárske závody Topoľčianky s. r. o., AERO 
Slovakia a. s. Nitra, Euronics-Elex Plus Nitra s. r. o., SAN-HUMA ‘90 s. 
r. o. Nitra, Regotrans-Rittmeyer s. r. o. Bratislava, PPC Čab a. s., Reality 
Market s.r.o. B.Bystrica, Golf-in Eurokontakt B.Bystrica, Tlačiarne 
BB s r.o. B.Bystrica and TWD Trendwood a.s. B.Bystrica, contributed 
valuable prizes for best golfers in diff erent categories. Our thanks go to 
the sponsors and all participants for their contributions to the charity 
projects of both organizing clubs – RC Banská Bystrica and RC Nitra.  
Players competed in three categories according to their handicap, 
namely 0-26.4, 26.5-36 and 37-54.   

Th e HCP 37-54 Category yielded third place for Eleonóra Fabiánová, 
second place for Oto Šepák and fi rst place for Anna Výbohová. 
Th e fi nalists of the HCP 26.5-36 Category were Renáta Ilčíková 
(third), Ladislav Hudák (second) and Ján Zachar (fi rst).     
Th e HCP 0-26.5 Category brought third place to Peter Ilčík, second to 
Luboš Elias and fi rst to Jozef Šafár.  
Th e clubs donate the proceeds to charity and the support of grants 
awarded by the Zdravé mesto 
Banská Bystrica Community 
Foundation and Nitra United 
Boarding School for pupils 
with a middle degree of mental 
handicap and children diagnosed 
for autism. RC Nitra will donate 
the proceeds to the Know Nature 
Educative Trail on the school’s 
campus, designed to cultivate 
cognitive and manual abilities of 
students of the United Boarding 
School. All participants agreed to 
repeat the successful project next 
year.  
Karol Fabián, PP
RC Banská Bystrica
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Year-long adventure begins
During the second weekend of September, the 
Slovak town of Strečno hosted an orientation 
meeting of new inbounds, who will fi nd 
their new home for one year in District 2240. 
Exchange students coming to the Czech and 
Slovak Rotarians mostly from the United 
States, Brazil, Mexico and Taiwan easily broke 
down cultural barriers by their self-assured 
and open-minded attitudes at Strečno. Th e 
family atmosphere easily captivated even 

Rotex veterans, who seized the opportunity 
provided by lectures on the rules of residential 
visits to fondly remember what they oft en 
described as the best year of their lives. 
All-embracing presentations served as an 
important psychological preparation for 
those about to spend one year in a foreign 
environment. Of course, the rules were duly 
discussed, but the emphasis was fi rmly on 
pleasant sensations planned for the period 

till next summer. But even as experience 
changes life, respecting the Rotary rules 
shapes inexperienced youths into strong, 
independent individuals, aware of their global 
potential, as evidenced also by their older 
Rotex colleagues. 
Hopefully, their successors will heed an oft -
repeated advice and not succumb to the 
urgent desire to socially exclude themselves 
from their new community – the urge 
perhaps enhanced by what initially seems an 
insurmountable language barrier. Th e best 
advice is not to hide in the healing embrace 
of a virtual world but to learn to live in the 
world that really exists. Let us hope – true to 
the Rotary – that a new year will shape a new 
future. Hopefully, the wishes of all inbound 
students, pasted on Chinese lanterns released 
towards the evening sky on one of the last 
summer nights will come true. 

Martina Krajňáková

These eight pages contain 
English-language highlights 
of the content of the Czech 
and Slovak magazine 
ROTARY GOOD NEWS 

5/2011

Translation: Libor Trejdl 
Editorial Board: 
+420 776 540 656
goodnews@rotary2240.org

Friendship with 

UJOP students
Rotaract Poděbrady has long interacted with students of the local 
Institute for Language and Preparatory Studies (UJOP). Th e institution 
endeavours to teach students to speak Czech and to prepare them for 
enrolment in Czech universities. Club members have for many years met 
with foreign nationals from all over the world and taught them to join 
the cultural life of the city and its environs. Th e fi rst step to orientation 
is a welcome party for foreign UJOP students and their colleagues from 
the nearby George of Poděbrady Grammar School. Th e Czechs benefi t 
from the chance to try their English on students with limited or virtually 
zero command of Czech. 
In the last school year, foreign students and club members jointly visited 
a basketball match in Pardubice and cemented their friendship by 
individual excursions to explore the city’s night life. Th e majority of last-
year students hailed from Saudi Arabia and some of them treated us in 
spring to a presentation of their country of origin. Th e Arab world has 
unusual connotations for Europeans, oft en associated with prejudice. 
However, the Saudis were quite forthcoming and ready to discuss all 
aspects of their culture, from oil wells to the position of women. Now 
we know that patriarchate is not the aspect of every Islamic country. We 
also heard an interesting account by a student from Namibia. Medicine 
is a much sought-aft er university fi eld for foreign students. Most 

students enrolled for their cherished fi eld of study and a year spent with 
us was certainly helpful. Discovering foreign cultures should help one to 
expand his horizons and understand the global character of the modern 
world. It pays to realize that the geographic location of one’s home is not 
a distinguishing aspect. We continue to deepen our knowledge in this 
school year by encounters with students from Eastern Europe and look 
forward to exciting new experience and friendships that will last. 
For Rotaract Poděbrady,
Marco Hrabinský
Photo: Club archive
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Aké dedičstvo po vás ostane?
preklad z materiálů RWMP Ivan Belan, PDG

Pred rokmi ma počas prehliadky New Yorku 
upútalo tričko s nápisom: „Víťaz je ten, kto 
zomrie ako najbohatší“. Prišlo mi to vtedy 
smiešne. No neskôr som si uvedomil, že aj 
v reálnom živote sme neustále konfrontovaní 
príbehmi ľudí, ktorí svoj úspech posudzujú 
podľa výšky nadobudnutého bohatstva. Pro-
blém spočíva v tom, že majetok a hmotné 
statky často neprinášajú šťastie, pretože stále 
sa nájde niekto, kto vlastní ešte väčší majetok.
Väčšina z nás však patrí k tým ľuďom, ktorí 
sa usilujú o to, aby sa ozajstná hodnota ich 
životného úsilia merala skutkami, pod ktoré 
sa môžu podpísať. Mnohí rotariáni vysoko 
vyzdvihujú služby kolegov rotariánov a  oce-
nenie týchto služieb deklarovali prísľubom, 
že podporia našu Nadáciu Rotary, ktorá ich 
prežije a  bude slúžiť aj ďalším generáciám. 
Výnosy z  ich príspevkov každoročne putujú 
do fondu Annual Programs Fund, z  ktorého 
sa fi nancujú jednotlivé programy. Aké lepšie 
dedičstvo možno svetu zanechať?
Začiatkom tohto roka sme evidovali takmer 
8000 prísľubov od členov spoločnosti Bequest 
Society, združujúcej významných podporova-
teľov činnosti Rotary. Očakávaný prínos pred-
stavuje hodnotu asi 338 miliónov USD, čo je 
významný podiel z takmer 700 miliónov USD 
v položke aktíva a výnosy nášho Stáleho fondu 
(Permanent Fund).
Založenie Stáleho fondu Nadácie Rotary, ku 
ktorému došlo v roku 1992, predpovedal už 
prvý austrálsky prezident RI, Angus S. Mitchell 
(1948-1949). Jeden svoj prejav ukončil týmto 
príbehom z Talmudu: Choni Hama‘agel pozo-
roval starého muža, ako vysádza rohovníkový 
strom (usušené plody – svätojánsky chlieb). 

Spýtal sa starčeka, kedy očakáva, že strom za-
rodí a prinesie mu úrodu. „O 70 rokov“, odpo-
vedal starec. „Čože?“ spýtal sa Choni. „Myslíte 
si, že budete žiť ešte 70 rokov, aby ste mohli 
jesť plody svojej práce?“ „Keď som sa narodil, 
svet nebol pustý“, povedal starý muž. „Tak ako 
sa moji otcovia postarali o moje živobytie ešte 
predtým, než som sa narodil, aj ja chcem pri-
praviť pôdu pre tých, ktorí prídu po mne“.
Každý z nás má možnosť podporiť ďalšie ge-
nerácie tým, že do svojej pozostalosti zahrnie 
aj našu Nadáciu Rotary.

Byl to pro Nadaci opravdu 
vzrušující měsíc!
překlad z materiálů RWMP Petr Jan Pajas, PDG

Říjen je pro Nadaci Rotary vskutku náročným 
měsícem. I když se setkání správní rady Na-
dace obvykle koná v říjnu, tento rok jsme je 
svolali už na září kvůli tomu, že se Světový 
kongres RI roku 2012 bude konat již začátkem 
měsíce května. Což mělo za následek, že se 
dříve konal také „Den Taiwanu“.
Den Taiwanu je dnem, kdy jsou rotariáni z Tai-
wanu přijímáni do Společnosti Archa C. Klum-
pha na počest jejich příspěvku Nadaci ve výši 
přesahující 250 000 amerických dolarů. V roce 
2009 bylo v Den Taiwanu přijato pět štědrých 
manželských párů, v roce 2010 jich bylo sedm, 
a jak jsem už psal dříve, letos jsme jich mohli při-
jmout osm. Když vezmeme v úvahu počet oby-
vatel Taiwanu a počet tamních rotariánů, pak se 
ta výše příspěvků jeví opravdu pro nás ostatní 
mimořádně zahanbující. Dnes má Společnost 
Archa C. Klumpha přes 300 členů, z nichž nej-
více pochází ze Spojených států amerických, ale 
hned na druhém místě se teď umístil Taiwan. To 
je pro nás ostatní opravdová výzva!

Říjen je měsícem, kdy se v mnoha institucích 
Rotary scházejí současní, budoucí a minulí či-
novníci Rotary, aby diskutovali o tom, co se 
děje v Rotary. V každé takové instituci je ně-
kdo z členů správní rady Nadace nebo někdo 
z našich zaměstnanců. 
V říjnu také každým rokem vybíráme další 
skupinu našich Rotary Peace Fellows – až še-
desáti stipendistů, kteří mohou získat diplomy 
po dvouletém studiu, a až padesáti, kteří zís-
kají potvrzení o účasti na tříměsíčním kursu 
mírových studií. Samotný výběrový proces je 
fascinujícím zážitkem. Připomíná draft ování 
nových hráčů ragby v USA. Všichni uchazeči 
jsou ohodnocováni body a umísťováni do po-
řadí zkušenými rotariány a zástupci universit. 
Představitelé universit často přicházejí na set- 
kání se seznamy těch, „koho by chtěli“, ale 
přesto se pak účastní výběru těch, kdo k nim 
skutečně na studia nastoupí. Jejich výběr mů-
že být ovlivněn přáním zajistit široké geogra-
fi cké zastoupení, případně širší pokrytí oboru. 
Někdy by zase rádi s vybranými „handlovali“. 
Nicméně, výsledkem je to, že ti nejlepší z kan-
didátů se stanou našimi Peace Fellows a náš 
program tak zůstává jedním z nejlepších.

K principům Nadace Rotary

Bill Boyd, předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary

„Míroví stipendisté“ Rotary Gert (vlevo), Cherine, 

and Megumi na Světovém kongresu RI 2007 

v Salt Lake City, Utah, USA. 

Foto: archiv RI 
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Dištrikt 5500 pokrýva územie pozdĺž hranice medzi Arizonou a Mexi-
kom, zasahujúce 560 km do vnútrozemia Mexika. V tejto oblasti hrozí 
množstvo nástrah. Problémy súvisiace s biedou a zaostalosťou regiónu 
dominujú dennému spravodajstvu. Koncom 90-tych rokov si istý člen 
Rotary klubu Douglas v Arizone povedal: „Dosť“.

Dottee Watkins je spoluzakladateľka, prezidentka a generálna riaditeľka 
neziskovej organizácie Wings of Angels Foundation, ktorá spolupracuje 
s Rotary klubmi v mestách Douglas v Arizone, Logan v Utahu a Agua 
Prieta v Mexiku, a tiež s Rotaract a Interact klubmi, ktoré fungujú pod 
patronátom RC Logan. Za posledných desať rokov významnou mierou 
pomohli 200-tisícovému mestu Agua Prieta v štáte Sonora, sužované-
mu drogovými kartelmi, násilím a zdrvujúcou chudobou. Spoločne sa 
zaslúžili o výstavbu a opravu domov, zadovážili nízkonákladové solár-
ne ohrievače vody a výrazne sa podieľali na zlepšení zdravotníckej zá-
chrannej služby. Mnoho Mexičanov prichádza do mesta v nádeji, že sa 
im podarí dostať sa cez hranice a vymaniť sa tak z biedy.

„Beriem to ako hodenú rukavicu“, hovorí Dottee Watkins, keď v je-
den aprílový deň so svojou dodávkou prechádza cez hraničný prechod 
v meste Douglas. Hraničná stráž ju púšťa bez kontroly. Ale hneď ako 
dorazí do Agua Prieta, miestni obyvatelia ju bombardujú otázkami.

„Môžete mi darovať lampu pre moje dieťa? Dali ste nám jednu pred šty-
rmi rokmi. Teraz už ale nefunguje“, pýta sa Marciel, usmievajúci sa muž 
s amputovanou končatinou sediaci v rozheganom invalidnom vozíku 
zaparkovanom medzi pouličnými predavačmi ponúkajúcimi keramic-
kých oslíkov, hlinené hrnce a očarujúce papierové kvetiny. Watkins sa 
zdraví s ďalším mužom, tiež vozíčkarom. Hneď k nim mieri aj predavač 
zmrzliny so svojím pojazdným boxom. 

„Kedy bude klinika?“, pýta sa zmrzlinár. Zaujíma sa o to, kedy tento 
mesiac prídu do mesta lekári a zubári v rámci pravidelných návštev 
organizovaných nadáciou Wings of Angels ( Krídla anjelov). Chce na 
vyšetrenie priviesť svoju malú dcérku. Watkins ho informuje, že prídu 
zajtra. Dnes pricestovala, aby doručila zdravotnícky materiál a lieky.

Ofi ciálny názov zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho základnú 
zdravotnú starostlivosť je Wings of Angels Sonoran Crisis Interven- 
tion Clinic. Zdravotné stredisko vyhľadávajú stovky chudobných rodín 
z blízkeho i vzdialeného okolia. Táto klinika je kľúčová z hľadiska inten-
zívnej spolupráce nadácie Wings of Angels s RC Logan a jeho Rotaract 
a Interact klubmi. Partnerstvo sa začalo krátko po roku 2000, kedy člen 
RC Logan Fred Berthrong hľadal servisný projekt pre rotariánsku mlá-
dež. Dávno predtým totiž Fred s manželkou zapojili svoje tri dospieva- 

júce deti do rotariánskeho projektu v Zimbabwe a mali možnosť vidieť, 
ako nadobudnuté skúsenosti zmenili životy ich detí.

„Ako rotariáni chceme pomáhať ľuďom, ale malo by nám záležať na 
tom, aby sme aj svoje vlastné deti dokázali nadchnúť pre servisné pro-
jekty“, myslí si Berthrong, absolvent Americkej námornej akadémie, 
strojár a jadrový inžinier, ktorý v rokoch 2005-06 pôsobil vo funkcii 
guvernéra dištriktu 5420.

Na konferencii zóny roku 2003 sa stretol s funkcionárkou dištriktu 5500 
Sally Montagne, ktorá ho nakontaktovala na rotariánov v Agua Prieta. 
Tí ho oboznámili s drsnou realitou a trápeniami rodín z pohraničnej 
oblasti, povedali mu o sirotách a deťoch so závažnými zdravotnými 
problémami, psychickými obmedzeniami, o domoch nevhodných na 
bývanie v období púštnych horúčav a mrazivých zím, o nepravidelných 
dodávkach potravín, liekov a o trestnej činnosti, ktorá sa často stávala 
náhradou za chýbajúce pracovné príležitosti. Väčšina populácie nemá 
elektrinu ani propán, školská dochádzka je nestabilná a zdravotná sta-
rostlivosť je na minimálnej úrovni. Ofi ciálni predstavitelia provincie 
Sonoran odhadujú, že počet „extrémne chudobných“ v samotnom mes-
te Agua Prieta dosahuje 42 000.

Prostredníctvom Sally Montagne sa Fred Berthrong a ďalší rotariánski 
dobrovoľníci z Loganu zoznámili s pani Watkins. „Keď sa vyberieme 
dole na juh, Dottee si vždy niečo vymyslí a zadá nám nejaké nové úlohy. 
Jej mozog ide na plné obrátky a vždy si nájde niečo, čo treba urobiť – 
a my to samozrejme urobíme“, popisuje Fred Berthrong.

Ťaživá situácia v mexickom meste Agua Prieta 
sa Dottee Watkinsovej priamo netýka. 
Ale skúste jej to povedať.

CHARITA 
   BEZ 
      HRANÍC
Kate Nolan (Preklad z anglického originálu Ivan Belan, PDG)
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Dottee Watkins, bývalá developerka Phoenixu, založila nadáciu Wings 
of Angels koncom 90-tych rokov s neveľkým rozpočtom (ešte stále fun-
guje s ročným prevádzkovým rozpočtom 35 000 USD). Spoliehala sa 
na dobrovoľníkov a odborníkov, ktorí budú ochotní nezištne poskytnúť 
svoje vedomosti a zručnosti, rátala tiež s prostriedkami poskytnutý-
mi mestom Agua Prieta, Rotary klubmi Douglas a Logan a v nemalej 
miere sa spoliehala na to, že „pozná niekoho, kto pozná istého chlapí-
ka“. Skromným cieľom organizácie bolo odstrániť bariéry a poskytnúť 
ľuďom materiál a know-how, aby dokázali riešiť svoje vlastné problémy.

„Poskytnutie pomoci týmto zúfalým ľuďom na ich vlastnom území im 
umožnilo zostať žiť vo svojej vlastnej krajine“, hovorí Dottee Watkins. 
„Keď sme začali s nimi pracovať, vyzerali ako mátohy. O rok neskôr, keď 
sa pozviechali, vrátila sa im chuť žiť“. Svoju prácu teda vníma Dottee 
ako „láskavé zasahovanie do životov týchto ľudí“.

Jedným z prvých projektov, na ktorých sa podieľala, zahŕňal organizo-
vanie kurzu mexickej posunkovej reči pre nepočujúcich (prvý svojho 
druhu v Mexiku, ktorý sa neskôr rozšíril do celej krajiny), moderni-
záciu školy pre postihnuté deti a zriadenie bezplatnej kliniky pre deti 
s detskou mozgovou obrnou. Keď v roku 2003 Fred Berthrong spolu 
s kolegami rotariánmi nadviazali spoluprácu s nadáciou, poslanie klini-
ky sa rozrástlo na liečenie širokej škály zdravotných problémov.

Malé centrum mesta Agua Prieta žije čulým obchodným a nočným ži-
votom s početnými nočnými barmi, je obkolesené peknými domami 

a bytmi so záhradami. Ale južná časť mesta, ktorá pozvoľna prechádza 
do Sonoranskej púšte, pôsobí dojmom opustenosti a spustnutosti. Elek-
trina a kanalizácia tu nie sú samozrejmosťou. Väčšina ulíc je neozna-
čená, schátralé domy nemajú popisné čísla. Stromy tu nerastú a deti sa 
hrajú na nezatrávnených futbalových ihriskách.

Práve v blízkosti tejto chudobnej štvrte stojí asi tucet domov a prísta-
vieb, ktoré vybudovali rotariáni a iní dobrovoľníci. Tieto stavby sa vy-
značujú dobre postavenými stenami, osadenými oknami a dverami, 
kvalitným murivom a solárnymi ohrievačmi vody.

Prípravy na realizáciu projektu boli v plnom prúde dlho predtým, ako 
dobrovoľníci vyrazili na juh stavať základy nových domov. Členovia In-
teract klubu zo strednej školy v meste Logan a Rotaract klubu na Štátnej 
univerzite v Utahu sa celý rok podieľali na získavaní fi nančných pro- 
striedkov, určených na stavebný materiál. Prevádzkovali stánok s občer-
stvením na univerzitných basketbalových zápasoch, predávali zemiaky 
a dokonca usporiadali zábavný program, kde k zaujímavým účinkujú-
cim patrilo aj dievča, ktoré dokázalo skákať cez švihadlo na skákadle 
pogo stick. Mladým sa podarilo každý rok vyzbierať 5 000 USD. Potom 
im už nič nebránilo, aby sa počas jarných prázdnin vydali na 17-hodi-
novú jazdu autom na juh do Agua Prieta.

Rozhodnutia o tom, kto získa nový dom alebo prístavbu, prijímajú spo-
ločne Dottee Watkins, Nohemi Noriega, riaditeľka kliniky Wings a sta-
viteľ Marcelino Enriquez.

„Každý je tu chudobný a niečo potrebuje. 
Ľudia, ktorým pomáhame my, sú viac než chudobní“.

Marcelino Enriquez

„Ako rotariáni chceme pomáhať ľuďom, ale mali by 
sme myslieť aj na to, ako svoje vlastné deti nadchnúť 
pre servisné projekty“.

Fred Berthrong
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„Každý je tu chudobný a niečo potrebuje“, hovorí Enriquez. „Ľudia, 
ktorým pomáhame my, sú viac než chudobní“. Trio sa snaží vybrať ta-
kých ľudí, ktorí sú v mimoriadnej núdzi, ale zároveň s najväčšou prav-
depodobnosťou dokážu danú pomoc efektívne zužitkovať.

Enriquez dohliada na mladých pracovníkov na stavbách, učí ich nará-
bať s kladivami, klásť tehly z miestnej tehelne a kopať jamy na septiky.

„Práve vďaka Marcelinovi môžeme výstavbu týchto domov realizovať. 
V minulom roku zorganizoval tri projekty. Mladých práca pod jeho ve-
dením veľmi baví“, hovorí Jeff  Larsen, člen RC Logan, ktorý chodieva 
do Agua Prieta od roku 2005.

Jolynn Carr, obchodná senior-konzultantka štátu Utah a bývalá pre-
zidentka Rotaract klubu, pracovala ako dobrovoľníčka na stavbách po 
dobu troch rokov. Inštalovala izoláciu, pribíjala sadrokartón, maľova-
la, kládla tehly, liala betónovú podlahu, kopala žumpy a učila sa ako 
namiešať „mexickú maltu“: jedno vrece cementu a 87 lopát hliny. Ako 
ale sama hovorí, to najdôležitejšie čo sa naučila, je precítenie sily, ktorá 
pramení zo vzkriesenia niečích nádejí.

„Na vlastné oči som videla projekty, ktoré sme zrealizovali a tiež to, ako 
veľmi dokázala naša pomoc zmeniť životy ľudí“, hovorí Jolynn Carr. 
„Spočiatku, kým ešte rodiny nemali vôbec nič, jej príslušníci boli veľmi 
plachí a hanbliví. Teraz majú dom, do ktorého nás môžu pozvať. V ich 
vystupovaní nastala markantná zmena“.

Pred desiatimi rokmi by sa Agua Prieta zdala byť zaspatým mestom, 
dnes však už nie. Násilnosti vyvolávané drogovými kartelmi sa rozšírili 
až k hranici s Arizonou, čo vzbudzuje rozruch a strach medzi miestny-
mi obyvateľmi.

Bývalý člen RC Agua Prieta Juan Dominguez zariadil, aby tím dobro-
voľníkov z Utahu mohol byť bezpečne ubytovaný buď v sirotinci a sta-
robinci Divina Providencia, alebo v zariadení v blízkosti policajnej 
stanice. Pred štyrmi rokmi bol zabitý náčelník miestnej polície, keď 
v  noci odchádzal zo stanice. „Situácia v danej lokalite je smutná, ale 
nemôžeme prestať s tým, čo robíme“, konštatuje Jolynn Carr.

Prvý dom tu bol postavený pre Cesara Delgado, jeho ženu Francescu 
a ich troch synov, ktorí predtým žili v chatrči pozliepanej z plechu a kar-
tónov. Delgado má v dôsledku strelného poranenia chrbtice ochrnuté 
dolné končatiny a jedinou možnosťou jeho zárobku sú príležitostné 
opravy áut. Ďalší malý domček bol určený pre Josého Diaza a jeho dcé-
ru Almu Delia, ktorá bola postihnutá mozgovou obrnou. Ďalší dom bol 
postavený pre človeka so zdravotným postihnutím po prekonaní det-
skej obrny, ktorý dokázal zabezpečovať svoju rodinu prácou v továrni. 
Nadácia Wings mu tiež poskytla ortézy.

Potom prišiel na rad 9-ročný Angel, ktorý sa narodil so stehnami konči-
acimi niekoľko centimetrov pod bedrovými kosťami s plutvovými dolný-
mi končatinami. Okrem toho má len jednu ruku, vďaka ktorej je schopný 
sa samostatne pohybovať. Jedného dňa povedal svojej matke Alicii, že sa 
chce postaviť a byť rovnako vysoký ako jeho spolužiaci. Nadácia Wings 
o  jeho stave informovala Sandera Nassana, protetika v arizonskom 
Scottsdale, ktorý poskytuje svoje služby klientom nadačnej kliniky ako 
dobrovoľník. Nassan navrhol unikátny postroj upevniteľný na boky a no-
hy s polstrovanou výplňou a štýlovými teniskami na koncoch.

Angel, dychtivý po otestovaní nových nôh, rýchlo vkĺzol do postroja 
a prvýkrát sa postavil. Krkom a trupom sa nachýlil dopredu, celé jeho 
telo balansovalo. S očami otvorenými si postupne narovnal chrbticu 

a usmial sa. Technik sa ho opýtal, či chce byť ešte vyšší: „Ešte trošíčku?“ 
Angel porozmýšľal a zvolal „Áno!“.

O niekoľko týždňov neskôr sa Dottee Watkins spolu s kolegami zastavila 
u Angela, aby skontrolovala pokroky, ktoré robí. Chlapec sa hral a behal po 
vonku. Alicia radostne privítala hostí a pozvala ich do jej útulného domče-
ka. „Tiež vykazuje zmenu vo vystupovaní“, zaregistrovala Jolynn Carr. 
Rovnako to bolo aj v prípade predchádzajúcich vlastníkov nových domov.

Dottee Watkins požiadala Angela, aby predviedol, ako vie chodiť na 
svojich nových nohách. Alicia zobrala protézy a Angela do spálne. 
O niekoľko minút hostia počuli charakteristické klopkanie a zrazu sa 
objavil úctyhodných 122 cm vysoký Angel, čo je priemerná výška de-
väťročného chlapca. Klopkajúci zvuk vydávali farebné kovové palice pri 
dotyku s betónovou podlahou. S ľahkosťou sa otáčal, udržanie balansu 
mu pri plnej koncentrácii už nerobí žiadne problémy. Jeho mladší brat 
namieri hračkársku pištoľ na Dottee, ktorá okamžite zdvihla ruky na 
znak kapitulácie. Angel sa strašne smial, v dôsledku čoho na okamih 
dostal balans. Na nohách sa však udržal a stojí na nich pevne ďalej. 

Angelov príbeh si môžete pozrieť prostredníctvom 
www.wingsofangelsfoundation.org.

„Spočiatku, kým ešte rodiny nemali vôbec nič, jej 
príslušníci boli veľmi plachí a hanbliví. 
Teraz majú dom, do ktorého nás môžu pozvať. 
V ich vystupovaní nastala markantná zmena“.

Jolynn Carr
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15 let 
druhého obnovení

RC Olomouc
V podzimních dnech tohoto roku vzpomí-
náme druhého obnovení Rotary klubu Olo-
mouc. V jeho historii bohužel nešlo o plynulé 
období jako v USA a dalších trvale demokra-
tických státech, neboť období dvou diktatur 
existenci rotariánského hnutí bránilo, protože 
neodpovídalo jejich ideologii.
Poprvé byl olomoucký klub založen v roce 
1933 a k slavnostnímu předání zakládácí listi-
ny došlo 17. března 1934. Prvním prezidentem 
byl nejvyšší představitel ředitelství olomouc-
kých drah Ing. Viktor Polívka. Mezi členy byli 
podnikatelé v čele s velkoobchodníkem Jose-
fem Anderem, lékaři zastoupení vynikajícím 
očním specialistou Václavem Vejdovským, 
profesoři v čele s profesorem Františkem Rom-
partem, významným činitelem olomouckého 
Sokola a další vynikající osobnosti olomoucké 
společnosti. Olomoucký klub se stal 33. klu-
bem 66. československého distriktu RI.
Za německé okupace byla činnost RC Olo-
mouc po prohlíkách gestapa u posledního 
prezidenta pana Františka Berčíka (ředitele 
Moravské banky – dědečka dnešního čle-
na RC Olomouc Ing. Ladislava Vitoula) dne 

26.  srpna 1939 zakázána. Bývalý prezident 
klubu F. Rompart byl nacisty popraven.
K pokračování činnosti RC Olomouc došlo po 
osvobození v roce 1946 a ve vedení klubu zů-
stal František Berčík. Většina osobností klubu 
z předválečné doby v RC opět pracovala, přišli 
i  noví významní činitelé. Po komunistickém 
převratu v únoru 1948 byla činnost RC Olo-
mouc znovu zakázána, neboť „zaměřením své 
činnosti a napojením na západní imperialistické 
kruhy neodpovídal požadavkům budování lido-
vě demokratické společnosti“, jak doslovně bylo 
pro rozpuštění klubu napsáno v nařizovacím 
dopise z krajského výboru KSČ v Olomouci.
V roce 1996 byl RC obnoven podruhé. Charta 
mu byla předána dne 14. června 1996 v rytíř-
ském sále hradu Bouzova. Prvním preziden-
tem byů RNDr. Jan Binar.
Olomoucký klub vyvíjí v novodobé historii 

svou činnost v duchu zásad Rotary Interna-
tional. Výrazně přispěl na obnovu školství po 
záplavách v olomouckém regionu roku 1997 
u  ZŠ Demlova a na Slovanském gymnáziu, 
provedl řadu humanitárních akcí, věnoval da-
ry postižené mládeži a pravidelně organizoval 
mezinárodní výměny mladých lidí v rámci ro-
tariánského společenství.
V roce 2007 přechodem zkušených členů výraz-
ně pomohl vzniknout druhému Rotary klubu 
v Olomouci – RC Olomouc City. Olomoucký 
RC navazuje na své historické tradice, poskytu-
je svým členům duševní pohodu, radost, další 
vědomosti a informace v průběhu pravidelných 
schůzek. Chce i nadále rozvíjet všeobecně pro-
spěšnou činnost pro mládež a veřejnost. 

Ladislav Vitoul, past-prezident klubu, 
foto: archiv klubu 

4. ročník Majstrovstiev Slovenska RI v golfe na Táloch
Dňa 11. 9. 2011 sa konal už tradičný 4. ročník 
Majstrovstiev Slovenska RI na golfovom ihrisku 
Gray Bear Tále. Cieľom turnaja bola opäť zbier-
ka na charitatívnu činnosť poriadajúcich klubov 
RC Banská Bystrica a RC Nitra. 45 účastníkov 
turnaja a ich doprovod vytvorili v prekrásnom 
prostredí Nízkych Tatier neopakovateľnú atmo-
sféru pohody a priateľstva. To však nič neubralo 
na intenzite tuhého zápolenia účastníkov o cen-
né trofeje majstrovstiev. Ako už býva zvykom, 
opät na Táloch bolo príjemné pekné počasie, 
ako stvorené na golfové zápolenie. Účastníci 
turnaja z Rotary klubov nášho dištriktu a spon-
zori boli opäť príjemne prekvapení špičkovou 
kvalitou ihriska a servisom.
Turnaja sa zúčastnili rotariáni z Bratislavy, Ži-
liny, Košíc, Hlubokej nad Vltavou, Nitry, Lip-
tovského Mikuláša, Banskej Bystrice a Zvolena. 
Sponzori turnaja a to menovite Vinárske zá-
vody Topoľčianky s. r. o., AERO Slovakia a. s. 
Nitra, Euronics-Elex Plus Nitra s. r. o., SAN-
HUMA ’90 s. r. o. Nitra, Regotrans-Rittmeyer 
s.  r. o. Bratislava, PPC Čab a.  s., Reality Mar-
ket s.  r.  o. B. Bystrica, Golf-in Eurokontakt 

B. Bystrica, Tlačiarne BB s. o. B. Bystrica, TWD 
Trendwood a. s. B. Bystrica sa postarali o hod-
notné ceny pre úspešných golfi stov v jednotli-
vých kategóriách. Sponzorom a tiež všetkým 
účastníkom turnaja patrí naša vďaka za príspe-
vok na charitatívnu činnost oboch poriadajú-
cich klubov RC Banská Bystrica a RC Nitra. 
Súťažilo sa v troch kategóriách podľa handi-
capu účastníkov a to 0–26,4; 26,5–36 a 37–54. 

V kategórii HCP 37–54 sa umiestnili na 
3. mieste Fabiánová Eleonóra, na 2. mieste Še-
pák Oto a na 1. mieste Výbohová Anna. 
V kategórii HCP 26,5–36 sa umiestnili na 
3. mieste Ilčíková Renáta, na 2. mieste Hudák 
Ladislav a na 1. mieste Ján Zachar. 
V kategórii HCP 0–26,4 sa umiestnili na 
3. mieste Ilčík Peter, na 2. mieste Luboš Elias 
a na 1. mieste Jozef Šafár . 
Výťažok turnaja venujú kluby na charitatívnu 
činnosť a podporu grantov Komunitnej nadá-
cie Zdravé mesto Banská Bystrica a Spojenej 
internátnej školy v Nitre pre deti so stredným 
stupňom mentálneho postihnutia a deti po-
stihnuté autizmom. Rotary klub Nitra použije 
získané prostriedky na realizáciu náučného 
chodníka „Poznávajme prírodu“ v areáli školy, 
cieľom ktorého je rozvoj zmyslov a manuál-
nych zručností detí Spojenej internátnej školy.
Na záver sa všetci účastníci zhodli na tom, že 
majú záujem si vydarenú akciu opäť zopako-
vať o rok. 
Karol Fabián, PP
RC Banská Bystrica
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Guvernér Tomáš Lang ocenil 

nápad nitrianskych rotariánov
Prijímanie a dekorovanie nových rotariá-

nov do RC Nitra Harmony malo tento rok 

slávnostnú atmosféru. 

Nitriansky RC Harmony po prvýkrát prijímal 
štyroch nových členov slávnostnou formou. 
Organizáciu a prípravu slávnostného veče-
ra zabezpečovali členovia osobitnej komisie 
vymenovanej na tento účel. Nápad Nitranov 
z komisie pre rozvoj členskej základne ocenil 
aj guvernér dištriktu RI 2240 Česká republika 
a Slovenská republika Tomáš Lang.

Symbolický deň

Slávnostný večer sa konal v deň výročia vzniku 
ČSR, čo pripomenul jeden z bývalých preziden-
tov klubu Štefan Mihina. Uviedol, že už krátko 
po prvej svetovej vojne sa na základe skúsenos-
tí prenesených zo Spojených štátov javil záujem 
o  zakladaní Rotary klubov v Českolsovensku. 
Prvým čestným guvernérom novozaloženého 
československého dištriktu sa stal prezident 
T. G. Masaryk a založené kluby sa považovali za 
nositeľov a šíriteľov jeho etických zásad. Počas 
vojnových rokov bola činnosť Rotary klubov 
zakázaná, obnovila sa po roku 1945. Situácia 
sa opakovane zhoršila po februári 1948, kedy 
boli kluby opäť prinútené zastaviť svoju čin-
nosť a  v  roku 1949 sa pristúpilo k nariadenej 
likvidácii klubov, ktoré v socialistickom systé-
me nemali dôvod na existenciu. Ich opätovné 
obnovenie nastalo až po novembri 1989. Ako 
zdôraznil Štefan Mihina, činnosť predvojno-
vých a povojnových klubov bola v porovnaní 
s dnešnými dosť odlišná. Zatiaľ čo v predchád-
zajúcom období boli aktivity zamerané skôr na 

oblasti obchodu a fi nancií, dnes prevláda zame-
ranie na humanitárnu pomoc a službu obciam. 
Zároveň sú intenzívne medzinárodné kontakty 
s veľkou podporou mobility mladých ľudí.

Príhovor guvernéra

Do histórie Rotary klubov načrel aj guvernér 
dištriktu RI 2240 Česká republika a Slovenská 
republika Tomáš Lang. Vyzdvihol vznešené 
ideály Rotary klubov, združujúcich ľudí, ktorí 
na najvyššej odbornej a etickej úrovni vykoná-
vajú svoju profesiu, pričom je samozrejmé, že 
pociťujú zodpovednosť nielen za seba a  svo-
je rodiny, ale aj za svoje širšie spoločenské 
okolie. „Robíme servis a službu klubu, obci 
i profesii v záujme šírenia myšlienok dobrej 
vôle a  porozumenia,“ uviedol Tomáš Lang. 
Vyzdvihol aj 26 rokov prebiehajúci projekt 
PolioPlus, vďaka ktorému sa prakticky na ce-
lom svete vymietla jedna z najhorších nemocí 
postihujúca bezbranných – deti, a to detská 
obrna. Za 26 rokov trvania tohto celosvetové-
ho programu svetové spoločenstvo Rotary vy-
zbieralo 1,5 miliardy dolárov, vďaka čomu sú 
v súčasnej dobe na svete len štyri endemické 
krajiny, kde detská obrna pretrváva: Nigéria, 
Afganistan, Pakistan a India. Poukázal aj na 
službu mladým generáciám, v rámci ktorej 
medzinárodná výmena mládeže je vlajkovou 

Guvernér Tomáš Lang vyzdvihol vznešené ideály Rotary klubov. Na snímke spoločne presidentom RC Nitra Harmony 

Dušanom Čellárom, jeho manželkou a primátorom mesta Nitry Jozefom Dvončom.

Slávnostný večer sa konal v deň výročia vzniku ČSR, čo v historickom kontexte pripomenul 

jeden z bývalých prezidentov klubu Štefan Mihina

V kultúrnom programe sa predstavilo 

aj „Duo Nikitin“. Tváre prítomných rozžiarili deti z nitrianskej Tralaškoly.
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Nový altán se zvonicí
RC Karlovy Vary vybudoval zahradní altán se zvonicí 
v Domově pro seniory VILA MARIA v Dolním Rychnově. 
Jeho slavnostní otevření a vysvěcení biskupem Františ-
kem Radkovským proběhlo 15. 9. 2011 za účasti ředitelky 
Domova pro seniory Magdy Radošové–Scholzové, pre-
zidenta RC Karlovy Vary Petra Beneše a mnoha dalších 
hostů. Architektonické řešení je dílem architekta ing. Ivo 
Slavíčka, člena našeho klubu. Členové Rotary klubu Kar-
lovy Vary zajistili od zahájení projektu v roce 2009 od 
svých členů, jejich fi rem a oslovených laskavých sponzorů 
částku 363 tisíc korun. Rotary klub Karlovy Vary věnoval 
jako svůj zvláštní dar nad rámec původního projektu ješ-
tě bronzový zvon s příslušenstvím v hodnotě 50 tisíc Kč. 
30kilový zvon byl vyroben v Brodku u Přerova ve zvo-
nařské dílně rotariánky paní Marie Dytrychové. (Text: Jiří 
Prokop, foto: archiv klubu)

loďou projektov dištriktu. „Deti, ktoré prídu 
k nám, odídu so znalosťou jazyka a budú na-
ďalej prejavovať záujem o našu krajinu, v nich 
získa naša domovina „doživotných honorár-
nych konzulov“, ktorí budú šíriť dobrú sprá-
vu o nás, o Rotary, o Slovensku. Na výmenný 
pobyt posielame do zahraničia rozpačité die-
ťa a  späť sa vracia sebavedomý, ciaľavedomý 
a zodpovedný mladý človek, pripomenul gu-
vernér dištriktu.

Noví členovia

Ako zdôraznil guvernér, Rotary kluby sa 
snažia prijímať mladých ľudí, ktorí pomôžu 
rozdávať dobro inovatívnym spôsobom. Po 
sľube boli novoprijatí členovia dekorovaní 
guvernérom dištriktu RI 2240 Česká repub-

lika a Slovenská republika Tomášom Langom 
a prezidentom RC Nitra Harmony Dušanom 
Čellárom. Od tohto dňa sú novými nitrian-
skymi rotariánmi Silvin Absolon, Martin Šu-
gár, Rastislav Bobček a Janka Schlarmannová.
„V našom klube sa od čias jeho založenia 
takouto slávnostnou formou prijímali noví 
členovia po prvýkrát,“ uviedol Dušan Čellár. 
„Klub doteraz prijímal nových členov jed-
notlivo. Prijať naraz štyroch nových členov 
a zorganizovať akciu takýmto slávnostným 
spôsobom navrhli členovia komisie pre rozvoj 
členskej základne.“

Príjemná atmosféra

Na slávnosť prijali pozvanie a prítomným 
sa prihovorili aj nitriansky primátor Jozef 

Dvonč, prezident Lions klubu Nitra Miloš 
Paliatka a priatelia z viacerých Rotary klu-
bov. Atmosféru večera a sprievodný kultúrny 
program v podaní Nikolaja Nikitina a žiakov 
nitrianskej Tralaškoly ocenil aj čestný člen RC 
Nitra Harmony Peter Michalica.
„Ako spoluorganizátora slávnostného večera 
ma teší, že naši hostia slovami uznania nešet-
rili,“ zhodnotil večer Dušan Čellár. „Som rád, 
že spokojní s programom boli aj naši členovia 
klubu so svojimi partnermi. Takéto a podobné 
osobné stretnutia rotariánov považujem za veľ-
mi dôležité. Domnievam sa, že novoprijatí čle-
novia si budú na tento pre nich tak významný 
deň dlho pamätať,“ povedal prezident klubu.

Ďalšie podujatia

Do konca kalendárneho roka pripravuje RC 
Nitra Harmony ešte niekoľko akcií. „Pri-
pravené sú zaujímavé klubové prednášky, 
spoločne pôjdeme do Bratislavy na muzikál 
„Osmy svetadiel“ a v decembri sa uskutoční 
tiež zhromaždenie členov klubu s voľbou no-
vých klubových funkcionárov,“ uviedol Dušan 
Čellár.

Autorka článku:(ja)
Foto: Ján Tarábek

Atmosféru večera ostro sledoval a vysoko ocenil 

čestný člen klubu Peter Michalica(vpravo).

Prezident klubu Dušan Čellár a guvernér Tomáš Lang počas slávnostného prijímania a dekorovania nových členov
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Po povodniach v regiónoch východného Slovenska v júni 2010 členovia 
Rotary klubu Žilina oslovili rotariánov zo Spišskej Novej Vsi s ponukou 
prispieť na pomoc povodňami postihnutým ľuďom. V auguste 2010 
sme Rotary klubom na Slovensku rozoslali spoločnú výzvu na priamu 
fi nančnú alebo materiálnu pomoc a zriadili sme osobitný bankový účet.
Organizačným garantom pomoci sa stal Rotary klub Spišská Nová Ves. 
Zvážili sme viaceré možnosti spôsobu použitia výnosu zbierky. Zohľad-
nili sme adresnosť, účelnosť a v neposlednom rade i verejnú prospeš-
nosť použitia spoločne získaných fi nancií. Rozhodli sme sa pre účelovo 
viazaný príspevok Obci Smižany na rekonštrukciu Zelenej lávky ponad 
rieku Hornád na severovýchodnom vstupe do Národného parku Slo-
venský raj v ústí Prielomu Hornádu. Od zničenia Zelenej lávky povod-
ňou 4. júna 2010 bol uzavretý modro značkovaný turistický chodník 
v asi trojkilometrovom úseku Smižianska Maša – Čingov.

Viackrát sme navštívili starostu obce Smižany, v katastri ktorej sa Zele-
ná lávka nachádza. Najprv sme hovorili o zámere pomôcť a vo februári 
2011 sme už hovorili o konkrétnej výške fi nančnej pomoci, technických 
riešeniach rekonštrukcie a termínoch ukončenia prác.
Obec Smižany musela dodržať zákonné ustanovenia o verejnom obsta-
rávaní a tiež obmedzenia z dôvodu ochrany prírody.
Z technických alternatív bola najpriechodnejšia tá, ktorá sa najviac 
približovala pôvodne zničenej Zelenej lávke, teda na rovnakom mieste 
s rovnakou konštrukciou. 
Kovovú konštrukciu mosta najprv zložili na lúke nad kaňonom Horná-
du a potom ju osadzovali pomocou vrtuľníka. To všetko za prítomnosti 
horských záchranárov, ochrancov prírody, televíznych štábov a ďalších.
Pre verejnosť bola nová Zelená lávka ofi ciálne sprístupnená 19. júla 
2011 za prítomnosti starostu obce Smižany Michala Kotradyho, pre-
zidenta RC Spišská Nová Ves Petra Ferenca a zástupcov ostatných pri- 
spievateľov. 
Celkové náklady na rekonštrukciu Zelenej lávky boli 22 500 eur. Na 
túto sumu sa zložilo päť subjektov, pričom príspevky od Rotary klubov 
boli vo výške 5 000 eur. Najviac od RC Žilina 3 300 eur, od RC Trenčín 
500 eur, od RC Poprad 220 eur a od RC Spišská Nová Ves 980 eur. V prí- 
spevku od RC Spišská Nová Ves je započítaný tiež výťažok z dražby na 
XI. reprezentačnom plese cestovateľov SR v Levoči 4. februára 2011.
Keďže bezprostredne po dokončení rekonštrukčných prác uprostred 
letnej turistickej sezóny nebolo veľa času na ofi ciality, v rotariánskom 
kruhu sme si dokončenie spoločnej dobročinnej akcie pripomenuli 
v piatok 30. 9. 2011, v predvečer osláv 15. výročia založenia RC Poprad. 
Zástupcovia z troch Rotary klubov, ktoré prispeli do povodňovej zbier-
ky, sa stretli priamo na novej Zelenej lávke. 
Prítomný prednosta obecného úradu zo Smižian Miroslav Malina nám 
priblížil celý postup administratívnych, projektových a stavebných 
prác. Nezabudol zdôrazniť, že bez prvotného impulzu a opakovaného 
„otravovania“ rotariánov, by Zelená lávka dodnes nebola opravená.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli fi nančne alebo organizačne.

Pavol Čekovský, past prezident
Rotary klub Spišská Nová Ves

Rotariáni pokořili horu Prácheň
Byly nebyly dva Rotary kluby. Jeden měl své 
království v jižních Čechách, druhý sídlil 
v  Čechách západních. Jejich někdejší panov-
níci se před několika lety setkali a dohodli se, 
že se dohodnou na společném setkání pod-
daných. Dohadování chvíli trvala, jak už to 
v době počítačů a rychlých aut bývá, nicméně 
výsledek dohody byl vskutku královský.
1. října 2011 za nádherného letního počasí – 
ano letního, i když všichni víme, že v tu dobu 
podle astronomického kalendáře už vládne 
podzim – se skupina 14 rotariánů (a jednoho 
psíka) z Klatov a Písku setkala v Horažďovi-
cích. Odtud se skupinka vydala pěšky na do-
mluvený, výborně organizovaný výlet na horu 
Prácheň. No, název hora je trochu nadnesený 
pro tento 512 metrů vysoký kopec, ale vzhle-
dem k tomu, že hrad, který zde byl počátkem 
14. století založen a stal se tehdy střediskem 
velikého správního území, jemuž dal i své 
jméno Prácheňský kraj, zůstaňme u té hory, 
zní to honosněji.

Hrad, malebný koste-
lík svatého Klimenta 
a celé okolí jsou opře-
deny mnoha legen-
dami. Jedna z nich 
hovoří o pokladu, kte-
rý se nachází někde 
mezi hradními valy. 
Tedy buďme přesní, 
nacházel, protože na-
še malá skupina byla 
po prudkém stoupání 
na zříceninu úspěšná 
a poklad, ukrývaný po 
mnoho století hlubo-
ko v hradbách, našla. 
Poklad osvěžil a  i  přes 
své stáří byl velmi la-
hodný.
Když se naši prezidenti zapisovali do vrcholo-
vé knihy návštěv, slíbili si a rukoudáním zpe-
četili slib, že tímto začíná nová tradice. Vždy 

počátkem října se zde budeme setkávat a utvr-
zovat naše přátelství. Můžete se přidat.
RC Klatovy a Písek

Členovia Rotary klubov 

Žilina, Poprad a Spišská Nová Ves na novej Zelenej lávke 30. 9. 2011

Zelená lávka 
je sprístupnená
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Aj Veľká Fatra má už pietne miesto
Veľká Fatra bola posledným zo slovenských horstiev, v ktorých pôsobí 
Horská záchranná služba, ktorá nemala symbolický cintorín – pietne 
miesto pripomínajúce ľudí, ktorí vo Veľkej Fatre zahynuli počas túry, 
pri lyžovaní, zásahoch bleskom, pri nešťastnom pošmyknutí, lavínach, 
či výkone povolania. Ľudí, ktorí sem prišli, aby v prírode pookriali a na-
miesto toho tu našli svoju smrť.
Po mnohoročnej administratívnej vojne – paradoxne s ochrancami 
prírody – sa podarilo členom Horskej služby Slovenska, Klubu senio-
rov Horskej služby, Klubu slovenských turistov, mestu Banská Bystrica, 
Horskému hotelu Kráľova studňa a ďalším partnerom realizovať projekt 
symbolického cintorína Veľkej Fatry. Medzi vytrvalými a neúnavnými 
propagátormi tohto projektu boli aj dvaja členovia RC Banská Bystrica 
– Dušan Kováč a Juraj Slota. 
Pietne miesto sa nachádza neďaleko Horského hotela Kráľova studňa, 
smerom na hrebeň Krížnej, v blízkosti Mohyly padlých v 2. svetovej 
vojne. Symbolický cintorín slávnostne otvorili a 5 metrov vysoký kríž 
vážiaci 750 kg (podľa projektu architekta Vladimíra Tomalu) posvätili 
dňa 20. 8. 2011 za prítomnosti asi 300 pamätníkov hôr a turistov, medzi 
ktorými boli i viacerí členovia RC Banská Bystrica.
Na pamätnej tabuli sú mená 43 obetí Veľkej Fatry od roku 1935 až do ro-
ku 2010. Aby návštevníci prírody a tohto miesta nikdy nepodceňovali ná-
strahy hôr, je na tabuli aj nápis: Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu!
Augustové otvorenie symbolického cintorína obetiam Veľkej Fatry, na 
ktorého vybudovaní sa podieľal aj Horský hotel Kráľova studňa (1300 
m. n. m.) má ešte jednu symboliku. V auguste uplynulo 60 rokov nepre-
tržitej prevádzky Horského hotela Kráľova studňa (1951–2011). Jeho 
vedenie okrem iniciovania vzniku symbolického cintorína bude odte-
raz dozerať aj na dôstojnosť a údržbu pietneho miesta.

Text a foto: Ivan Belan, PDG
RC Banská Bystrica 
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Tisa túra
Rotary kluby zo štyroch štátov Slovensko, 
Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko zorganizo-
vali v lete dobročinnú akciu pod názvom Tisa 
túra. Rotary klub Rožňava úzko spolupracuje 
s rotariánmi uvedených krajín severovýchod-
ného karpatského regiónu. Cieľom akcie bo-
lo upriamiť pozornosť na zdroje pitnej vody 
v regióne, ale aj globálne, na zdroje, ktoré sú 
ohrozené. Ako všetci vieme, kvalitná pitná 
voda sa v 21. storočí stáva strategickou su-
rovinou. V  zmysle rozvoja medzinárodného 
porozumenia, dobrej vôle a charitatívnej po-
moci organizátori týchto štátov pozvali do po-
vodia Tisy maliarov profesionálov i amatérov 
podporiť tento cieľ. Akcia sa začala 4. augusta 
2011 štartom z Rumunska z mesta Sighetu 
Marmatiei, kde sa stretlo osemnásť maliarov 
zo Slovenka, Maďarska a Rumunska. Ich ce- 
sta viedla na Ukrajinu do Vinogradivu k rie-
ke Tisa. Tu sa pridali štyria ukrajinskí maliari 
a vznikli prvé obrazy z okolia rieky Tisy. Akcia 
bola spojená s vodou, preto ich cesta viedla 
cez hranice dole splavom po Tise. Odvážlivci 
vytvorili dve posádky po 8 členov a na dvoch 
katamaránoch asi 18 km splavili Tisu po hra-
nice Maďarska, do obce Tiszacsécse. Bol to ob-
divuhodný výkon, keďže niektorí absolvovali 
takýto splav prvý krát v živote. Všetci účast-
níci i organizátori boli ubytovaní v tábore. Tu 
našli ďalšie maliarske námety na maľovanie 
svojich diel. Každý maliar dostal farby, štetce 
podľa priania a štyri plátna, ktoré si rozdelil 
podľa pobytu, kde bolo vhodné pre neho ma-
ľovať. Odtiaľ bol ďalší splav po Tise asi 12 km 
do kempingu mesta Tokaj. Maliari tu mali ako 
program návštevu historického Sárospataku 
s maľovaním okolia. Večer absolvovali ná-
vštevu známej vínnej pivnice v obci s pravým 
talianskym podnebím a ochutnávku vína. Po 
cely čas ich sprevádzali členovia RC blízkeho 
okolia a zároveň im tlmočili. Cieľová stanica 
bola maďarská obec Tiszadob, od štvrtka ve-

čera do nedele 14.augusta. To bola posledná 
trať pre splav maliarov po Tise a aj posledné 
miesto pre maľovanie. Maliari tu odovzdali 
svoje namaľované plátna, ktoré boli vystavené 
v miestnom kultúrnom stredisku, kde sa usku-
točnil aj program. Starosta obce privítal účast-
níkov všetkých zúčastnených Rotary klubov 
a zdôraznil ako prioritu obce veľký potenciál 
zásob pitnej vody pre blízke okolie. Členovia 
Rotary klubu Rožňava tu pripravili pohoste-
nie a program, keďže trasa neviedla na Sloven-
sko. Maliari aj organizátori súťažili vo varení 
tradičného halaszlé, čo navarili, to aj chutilo. 
Všetkým účastníkom Tisa Túry 2011, orga-
nizátorom aj pozvaným maliarom poďako-
vali prítomní členovia všetkých zúčastnených 
Rotary klubov. Bola to náročná akcia na čas, 
absolvovanú trasu a zvládnutie všetkých úloh. 
Rozlúčka bola spojená s výstavou vytvorených 
diel a každý umelec mal možnosť vyjadriť sa 
k zážitkom i celej organizácii, ktorú jednotlivé 
Rotary kluby hradili zo svojich prostriedkov. 
Benefi tom by mala byť úspešná aukcia obra-
zov. Získané prostriedky sa rozdelia medzi 

zúčastnené RC, z ktorých každý venuje zís-
kanú časť pre skvalitnenie života detí v ma-
terskej škôlke, ktorá to najviac potrebuje a na 
rekonštrukciu zariadení a vedení súvisiacich 
s dodávkou vody, aby deti mali kvalitnú pitnú 
vodu. Všetci sa už teraz tešia na 2. ročník tejto 
akcie na budúce leto, lebo zážitkov a priateľs-
tiev bolo neúrekom. 

Pažitková Eva, zúčastnená maliarka, 
foto archiv klubu

Ďakujeme Rotary klubu Košice
V termíne 25. 8.–2. 9. 2011 sa aj vďaka podpore Rotary klubu v Koši-
ciach uskutočnil ozdravný pobyt pri mori v Chorvátsku pre deti z det-
ských domovov a náhradných rodín. Tešilo sa z neho 9 detí z troch 
detských domovov (Sečovce, Nižná Kamenica a Detský domov na Ural-
skej ul. v Košiciach) a dvoch náhradných rodín. Štyri deti boli vo veku 
od 7 do 10 rokov a päť detí vo veku od 14 do 18 rokov. Počasie bolo 
naklonené priaznivo, a tak si všetci užili dostatok slnka, mora, zábavy, 
hier, dobrého jedla a hlavne dobrej nálady. Deti zažili plavbu výletnou 
loďou na ostrov Hvar a niekoľkokrát využili aj plavbu „šľapacou“ loď-
kou. Destinácia ponúkala deťom aj bohatý animačný program. Deti 
odchádzali z tábora opálené, oddýchnuté a spokojné. Z celého srdca 
ďakujeme Rotary klubu za podporu našich detí, vďaka ktorej mohli pre-
žiť tieto krásne dni a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
Text: Radoslav Dráb, SPDDD Úsmev ako dar / foto: archív SPDDD
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Vzpomínka na přítele Vláďu Musiala

Život přináší vedle těch radostných 
také nečekaně smutné okamžiky.

Ve věku 62 let nás navždy opustil náš vždyc-
ky milý a usměvavý kamarád, aktivní člen 
RC Karlovy Vary Vladislav Musial. Byl pre-
zidentem Rotary klubu v roce 2002/3 a ně-
kolik období i sekretářem klubu. Vladislav 
celý život miloval vodu, ať již profesně v podobě léčivých pramenů na 
Karlovarsku, či ve fi rmě Korunní. Velmi rád se potápěl a mnohokráte 
nám přibližoval podmořský život z nejhezčích míst na zemi. A právě 
tato voda potápěčského ráje ho z pozemského života odvedla. Bo-
hužel, o mnoho let dříve, než by se dalo v lidském životě očekávat. 
Vladislav Musial zemřel náhle 29. září 2011.
Za RC Karlovy Vary Jiří Prokop

Slavnostní odhalení plakety
„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. 
Byloť již dávno řečeno, že sloužiti a prospívati jest vlastností povah 
vznešených.“

Jak jsme již dříve informovali čtenáře našeho časopisu RGN, autorem 
výše uvedených slov není nikdo jiný než osobnost známá jako učitel 
národů, Jan Ámos Komenský. Náš přerovský Rotary klub si tato jeho 
slova zvolil za své klubové motto.

Pravda, nejsme tak velcí a mocní, abychom dokázali prospěti celému 
světu, nicméně i pomoc, odpovídající možnostem našeho malého klu-
bu, jistě nemusí být bezvýznamná.

Rádi bychom proto seznámili čtenáře s jednou z dlouhodobých aktivit 
našeho klubu, provozovanou již od znovuobnovení činnosti v roce 1995. 

Jedná se o pravidelné, každoroční poskytování fi nančního příspěvku na 
činnost denního stacionáře přerovské společnosti Duševní zdraví, o.p.s. 
(dříve známé pod názvem Nadační fond „Duševní zdraví“). 

Vysoce záslužnou činností této společnosti se daří navracet do normál-
ního života osoby s psychickými potížemi, vzniklými nejen v důsledku 

určité vrozené dispozice, ale zejména vzniklých v důsledku různých ob-
tížných životních situací, do nichž se dostali.

Naše fi nanční pomoc již dosáhla částky 200.000,- Kč a máme v úmyslu 
v této naší aktivitě pokračovat i nadále.

Na důkaz toho, že si uvedená společnost naší pomoci vysoce váží, byla 
ve vstupní hale do budovy umístěna bronzová plaketa, kterou se přícho-
zím sděluje, že sponzorem provozované činnosti je Rotary klub Přerov.
Plaketu vyrobila členka Rotary klubu Přerov, majitelka světově známé 
zvonařské dílny v Brodku u Přerova, přítelkyně Marie Dytrychová. 

Slavnostní odhalení plakety se uskutečnilo dne 7. října 2011, za pří-
tomnosti členů našeho Rotary klubu a pracovníků společnosti Duševní 
zdraví, o.p.s., na závěr jimi konané akce nazvané „Týden pro duševní 
zdraví“.

Na fotografi ích je zachycena událost slavnostního odhalení plakety 
a samotná plaketa. 

Milan Cibulka, 
foto Alois Karas – členové RC Přerov

Dne 27. 10. 2011 zemřel náhle 

JUDr. Jiřík Fleischer, 
emeritní brněnský notář, 
zakládající člen Rotary klubu 
Brno. 

Vždy byl oporou klubových cha-
ritativních projektů a osobně se 
zúčastňoval, spolu se svou man-
želkou Annou, většiny pořádaných 

nebo navštěvovaných akcí. Jeho přístup k rotariánským aktivitám, 
spolehlivost a přátelská, otevřená povaha jej po dvacet let řadily mezi 
pilíře Rotary klubu Brno. 
Jeho náhlý odchod nás hluboce zasáhl, bude nám velmi chybět. 
Jménem RC Brno 
Alexander Turkovič
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Roční dobrodružství 
odstartováno
Během druhého zářijového víkendu se ve slovenském Strečně usku-
tečnil orientační meeting nově přicházejících inboundů, pro které 
bude Distrikt 2240 pro právě začínající školní rok domovem. Vý-
měnní studenti, kteří do rotariánského Československa zavítali 
většinou ze Spojených Států, Brazílie, Mexika a Taiwanu, svou su-
verenitou a otevřeností překonávali ve Strečně veškerá kulturní stig-
mata. Do rodinné atmosféry se nechali strhnout i zkušení Rotexáci 
(absolventi výměn z minulých let), kteří si u přednášek o pravidlech 
výměnného pobytu našli také čas zavzpomínat na jejich nejlepší rok 
života, jak jej často popisovali.
Obsáhlé prezentace byly pro mládež důležitou přípravou na to, co bu-
dou jako dlouhodobí cizinci v průběhu roku psychicky zažívat. Neobe-
šly se také bez pravidel, která však neustále stála po boku podporování 
co nejpříjemnějšího vytěžení času až do následujícího léta. Ale jak zá-
žitky měnící život, tak i respektování těchto pravidel Rotary v ideál-
ním případě vyformuje z ještě nezkušených dorostů silná a nezávislá 
individua, která jsou si vědoma svého světového potenciálu, což bylo 
nicméně vidět na starších Rotexácích.
Snad se jejich následovníci inspirují nesčetněkrát opakovanou radou, 
aby se nepodvolili výraznému nutkání sociálně se uzavřít, tím víc po-
sílenému zpočátku těžkou jazykovou bariérou. Hlavně neutíkat do ko-
nejšivého virtuálního světa se svými zahraničními protějšky a naučit se 
žít ve světě, který pro ně reálně existuje. V Rotary duchu doufejme, že 
se s novým rokem zdaří vyformovat novou budoucnost. A aby se také 
přání všech příchozích studentů, která jsme společně vylepili na lampi-
ony předtím, než jsme je vypustili do noční oblohy jedné z posledních 
letních nocí, vyplnila.
Martina Krajňáková, budoucí studentka žurnalistiky, 
Foto: Svatopluk K. Jedlička

Setkání se uskutečnilo v podhradí romatického hradu Strečno, 

památky zapsané na seznamu UNESCO.

Absolventi programu YSE v dřívějších letech, neboli „rotexáci“ byli nejen dobrými 

organizátory setkání, ale v rámci workshopů sehráli i několik motivačních scének.

Do programu celého víkendového setkání se aktivně zapojil i distriktní 

koordinátor tzv. „služby novým generacím“ PDG Martin Timr.

Víkendové setkání mělo i zábavnou část, například divadelní představení 

na nádvoří Strečna.

Chlapci si vyzkoušeli svoji udatnost v improvizovaném souboji 

se skupinou historického šermu.

Účastníky setkání přijel na začátek jejich ročního pobytu v neznámém 

prostředí povzbudit také guvernér distriktu Tomáš Lang. 
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Přátelství s „UJOPáky“
Poděbradský Rotaract dlouhodobě spolupracuje se studenty místního 
UJOPu (pobočka Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlo-
vy v Praze). Cílem této instituce je naučit zahraniční studenty mluvit česky 
a připravit je na přijímací zkoušky českých univerzit. Členové klubu se již 
několik let setkávají s cizinci z celého světa během celého školního roku 
a pomáhají jim začlenit se do kulturního života města a okolí. Prvním kro-
kem k seznámení je „Welcome Party“, na kterou jsou kromě zahraničních 
„UJOPáků“ a členů klubu zváni také studenti nedalekého Gymnázia Jiřího 
z Poděbrad. Pro ně jsou setkání atraktivní tím, že mohou konverzovat v an-
glickém jazyce s někým, kdo česky umí velmi málo, nebo prakticky vůbec. 

Během loňského školního roku se zahraniční studenti spolu s členy 
klubu podívali například na basketbalové utkání do Pardubic, nebo se 
individuálně potkávali v rámci nočního života a prohlubovali přátelství. 
Převážná část loňských studentů pocházela ze Saudské Arábie a  pár 
aktivních jedinců nám na jaře prezentovalo přednášku o zemi jejich 
původu. Arabské státy mají pro Evropany zvláštní nádech a mohou se 
k nim pojit předsudky. Arabové ovšem velmi vstřícně a otevřeně mluvili 
o všech sférách kulturního života, tedy od ropných vrtů až po postavení 
žen. Nyní už díky tomu víme, že ne v každé islámské zemi je zažit patri-
archát. Stejně tak nám svou vlast představil student z Namibie. 

Mezi nejatraktivnější, cizinci vyhledávané vysokoškolské obory patří 
medicína. Většina studentů se na své vytoužené obory dostala a rok strá-

vený s námi jistě nebyl na škodu. Poznávání cizích kultur by mělo vést 
k většímu rozhledu člověka a pochopení globálnosti dnešního světa. 
Uvědomění si, že nás tolik neodlišuje geografi cká poloha místa bydliště, 
je k nezaplacení. V letošním školním roce s poznáváním pokračujeme, 
nejvíce se tu nyní potkáváme se studenty z východní Evropy a těšíme se 
na další úžasné zážitky a přátelství na celý život.
Za Rotaract Poděbrady

Marco Hrabinský
foto: archiv klubu

Plzeň ožila hudbou i divadlem
Ve dnech 11. a 13. listopadu 2011 proběhl 
v Plzni již devátý ročník Hudebního a Diva-
delního Rotaract festivalu s vtipnou zkratkou 
HaDR. První den našeho tradičního festivalu 
proběhl ve stylových prostorách klubu Buena 
Vista a nesl se v hudebním duchu. Vystoupila 
zde pražská kapela Bek Ofi s a plzeňští „Y?“. 
Vystupující kapely společně vytvořily jedineč-
nou atmosféru, dokázaly posluchače roztančit 
a dobře vloženým vtipem i pobavit. Publikum 
bylo nadšené, zvučným potleskem si říkalo 
o přídavek a hudebníci rádi vyhověli. 
Divadelní část byla letos umístěna do no-
vě zrekonstruovaných prostor Domu hudby 
a  tímto výběrem jsme rozhodně neudělali 
chybu! Reprezentativní sál Antonína Dvořáka 
s úžasnou akustikou ožil díky zábavnému vy-
stoupení divadelního souboru Cimrmanband 
s hudebním doprovodem klavíristy Štěpána 
Kose, který uvedl skladby od mistrů vážné 
hudby napříč stoletími. Na vynikajícím ná-
stroji značky Steinway jsme ve skvělém podání 
vyslechli dokonce jedno z mimořádně nároč-
ných preludií od Ference Liszta. Na začátku 
představení, nesoucího výstižný název Klavír 
vážně i nevážně III, nabídli herci divákům 
přímo z jeviště i malé občerstvení. V průběhu 
představení bylo publikum několikrát do hry 
zapojeno, ať už doprovodem účinkujících her-
ců na jednoduché hudební nástroje (nebo tím, 
co bylo zrovna po ruce), vytvářením živého 
obrazu rozvětvené rodiny Straussů, či dražbou 

impresionistických obrazů, které vznikly ru-
kou divadelníků před zaplněným sálem.
Stejně jako z hudební části festivalu, i z jeho 
divadelní části odcházeli diváci velmi spoko-
jení a v dobré náladě.
V duchu aktivit Rotaractu bude i letos celý vý-
těžek věnován na charitativní účely, tento rok 
již potřetí na Domov sv. Zdislavy v Plzni, kte-
rý nabízí azylové bydlení pro matky s dětmi 
v obtížné životní situaci. Díky výtěžku z loň-
ského ročníku festivalu HaDR mohly být pro 
maminky a hlavně jejich ratolesti uspořádány 
kulturní, sportovní a společenské akce, jejichž 
účelem je dát i sociálně slabým rodinám mož-
nost získat zážitky a zkušenosti, které jsou pro 
většinu z nás standardní součástí života. Rodi-
ny strávily týden v Krušných horách, podívaly 
se na zříceninu hradu Buben, navštívily pl-
zeňskou ZOO, podnikly další zajímavé výlety 
a zbylo jim i na nákupy nezbytných maličko- 
stí i věcí pro radost. S Domovem sv. Zdislavy 
spolupracujeme dlouhodobě a kromě fi nanč-
ní podpory pořádáme pro tamější děti i Miku-
lášskou nadílku.

Na závěr nezbývá než si přát, aby i jubilejní 
10. ročník festivalu HaDR byl minimálně tak 
vydařený, jako jeho předchůdce.

Za Rotaract klub Plzeň, 
Martina Fryčová
foto: archiv klubu
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ŽIVOT KOLONÁDY
Košický verejnoprospešný neinvestičný fond 
„Úsmev, šťastie,dobrá vec...“ vydáva už po 
niekoľko rokov v rámci svojich projektov aj 
kalendár kresleného humoru, v ktorom pred-
stavuje karikaturistov.
Náhoda a pozitívny vzťah ku kreslenému hu-
moru boli príčinami, že pri prácach na ka-
lendári pre rok 2012 sa stretli dvaja rotariáni: 
Števo Kabát – správca n. f. „Úsmev, šťastie 
dobrá vec...“ a člen Rotary klubu Košice a ka-
rikaturista Bobo Pernecký, člen Rotary klu-
bu Piešťany. Samozrejme, že obaja sme hneď 
začali uvažovať, či kalendár určený verejnosti 
nie je možné „poznačiť“ aj tým, čo nás spája, 
t. j. myšlienkami spojenými s Rotary. 
A tak sme: 
• vybrali tému, ktorá odráža pohľad na svet 

na základe životných skúseností autorov 
(doplnenú o Bobov patriotizmus k Piešťa-
nom a ich kúpeľnému životu na kolonáde);

• farebne „ošatili“ kalendár do farieb biela – 
žltá – modrá;

• doplnili označenia o češtinu (a aj angličti-
nu);

• použili kresby, ktoré sú bez slov, nepotre-
bujú komentár a sú zrozumiteľné v rôznych 
jazykoch.

Kalendár má názov ŽIVOT KOLONÁDY a je 
fi lozofi cko-humorným pohľadom na rôzne 
postoje človeka k životu.
V myšlienkach sme kalendár pripravovali tak, 
aby po miernych úpravách a dotlači mohol byť 
v prípade záujmu dostupným prezentačným 
materiálom aj pre rotariánov a jednotlivé RC 
kluby. 
Myslíme si, že takýto kalendár, doplnený o úda-
je a informácie o činnosti, reprezentujúci klub, 
môže byť zaujímavým dostupným darčekom 
pre hostí klubu či sponzorov, ale aj ako materiál 
pre mnohé akcie klubov pred vianocami. 
Už pri prácach na tomto kalendári sme sa s Bo-
bom Perneckým začali zaoberať myšlienkami 
vydať v ďalších obdobiach kalendár len čisto 
rotariánsky. Osobitá konštrukcia tohto kalen-

dára umožňuje okrem prezentácie činnosti 
a doplnených myšlienok Rotary aj prezentáciu 
nie len karikaturistov, ale aj fotografov, spiso-
vateľov, nebo básnikov a  iných „kumštírov“, 
ktorí sa určite v kluboch nášho dištriktu na-
chádzajú. A tak ich spolu s Bobom Perneckým 
pozývame k možnej spolupráci na budúcom 
už len čisto rotariánskom kalendári. (kontakt 
stefan.kabat@skdp.sk , aabp@aabp.sk)

Števo Kabát
RC Košice

KALENDÁR KRESLENÉHO HUMORU PRE ROK 2012
kresby: Bobo Pernecký

cena 8,50 €, pre RC kluby a členov Rotary 5,50 €       objednávky: +421-55-63 200 40, kontakt@usmevstastie.sk
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Rotariánské kalendárium
Datum Pořadatel Akce místo konání

1. 12. D-2240 Nominace DG 2014/2015 – zahájení procesu Distrikt

6. 12. RC Znojmo Adventní koncert rumunské skupiny PENTATONIKA Znojmo, CZ

7. 12. RC Třebíč Benefi ční koncert – Divadlo Pasáž Třebíč, CZ

13. 12. RC Praha City Benefi ční aukce v Památníku národního písemnictví Praha, CZ

15.–17. 12. RC Znojmo Vánoční punč – Obroková ul. Znojmo, CZ

16.–18. 12. RC Brno City Vánoční punč – galerie Vaňkovka Brno, CZ

31. 12. DV-SM Zaslání seznamu uchazečů o letní tábory v zahraničí Všeobecná aktivita

31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2012/1 (vychází 10. 2.) Všeobecná aktivita

15.–21. 1. Rotary International International Assembly  – seminář budoucích guvernérů San Diego, USA

21. 1. RC OV Inter/Opava Reprezentační ples Rotary Ostrava, CZ

21. 1. RC Znojmo Charitativní ples – hotel Prestige Znojmo, CZ

27. 1. Rotary International Výročí úmrtí Paula Harrise (27. 1. 1947) 65 let Všeobecná aktivita

28. 1.–5. 2. ISFR Setkání lyžujících rotariánů Revelstoke, CA

4. 2. RC Žilina XI. benefi ční ples Žilina, SK

11. 2. RC Hluboká n.V.-Golf Tradiční ples Rotary Hluboká n.V., CZ

23. 2. Rotary International Výročí založení prvního RC (23.02.1905 – Chicago) 107 let Všeobecná aktivita

25. 2. ISFR Setkání lyžujících rotariánů Sestriere, IT

29. 2. D-2240 RYLA – uzávěrka přihlášek Kopřivnice, CZ

Únor RC Ostrava Inter Pravá selská zabíjačka Ostravsko, CZ

29. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2012/2 (vychází 10. 4.) Všeobecná aktivita

2.–31. 3. D-2240 Náš GSE tým do USA, D-7570 (Virginie, Tennessee) USA

23.–25. 3. ICC CZ/SK-D RYLA – mezinárodní Zhořelec, D

24. 3. D-2240 PETS Brno, CZ

25. 3. D-2240 DISTRIKTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Brno, CZ

2.–31. 3. DV-GSE GSE tým do USA D 7570 (Virginie/Tennesee) USA

25.–31. 3. RC Lipt.Mikuláš 11. ročník Rotary Ski Camp Demän. dolina SK

19. 4. Rotary International Výročí narození Paula Harrise (1868 – Wisconsin) 144 let Všeobecná aktivita

25.–29. 4. D-2240 RYLA – téma: náboženské rozdíly Kopřivnice, CZ

30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2012/3 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita

3.–5. 5. Rotary International Mírový kongres Rotary a setkání alumni Bangkok, Thajsko

6.–9. 5. Rotary International SVĚTOVÝ KONGRES RI Bangkok, Thajsko

18.–19. 5. D-2240 DISTRIKTNÍ KONFERENCE Patince, SK

19. 5. RC Ostrava II. ročník Rotary Sailing Week in Croatia 2012 Chorvatsko

23. 5. RC OV Inter / Opava „Cena Díky“ Ostrava, CZ

23. 5. RC Ostrava Inter Oslava 10. výročí založení klubu RC Ostrava International Ostrava, CZ

1. 6. RC Ostrava Inter Den dětí 2012 Ostrava, CZ

1.–3. 6. DV-SM Orientation meeting III CZ/SK

červen RC Ostrava Inter Rotary Golf Cup (6. ročník) Ostrava, CZ

červen RC Ostrava Inter Velká cena Hlučína (4. ročník) – závody historických vozidel Hlučín, CZ

SLEDUJTE A AKTUALIZUJTE KALENDÁŘ KLUBOVÝCH A DISTRIKTNÍCH AKTIVIT
www.rotary2240org

ROTARY KLUBY ČESKO 
• Brandýs Boleslav • Brno • Brno City 
• České Budějovice • Český Krumlov 
• Frýdek-Místek • Golden Prague – v zakl. 
• Hluboká nad Vltavou – Golf 
• Hradec Králové • Cheb/Eger • Jičín 
• Jihlava • Jindřichův Hradec 
• Karlovy Vary • Klatovy • Kroměříž 
• Liberec-Jablonec n. N. • Most • Olomouc 
• Olomouc – City • Opava International 
• Ostrava • Ostrava International 
• Pardubice • Písek • Plzeň • Plzeň-Beseda 
• Poděbrady • Prag Bohemia 
• Praga Caput Regni • Praga Ekumena 
• Prague International • Praha 
• Praha City • Praha Classic 
• Praha – Staré Město• Prostějov 
• Přerov • Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč 
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí 
• Zlín • Znojmo

ROTARY KLUBY SLOVENSKO 

• Banská Bystrica • Bratislava 
• Bratislava Danube 
• Bratislava International • Humenné 
• Košice • Košice Classic • Košice Country 
• Levice • Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra 
• Nitra Harmony • Nové Zámky • Piešťany 
• Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves 
• Trebišov – v zakl. • Trenčín • Zvolen 
• Žilina

ROTARACT – ČESKO 

• Brno • Hradec Králové • Ostrava 
• Ostrava International • Plzeň • Poděbrady 
• Praha • Říčany 

ROTARACT – SLOVENSKO 

• Bratislava–Danube • Liptovský Mikuláš 
• Nitra • Trenčín • Žilina

INTERACT – ČESKO 

• Praha

ROTEX (společně pro ČR a SR)

počet
DISTRIKT 2240

svět
ČR SR celkem

členů 983 543 1 526 1 222 293

Rotary klubů 47 22 69 34 118

RAC klubů 8 5 16 8 480

ROTEX 1 neznáme

Interact 1 1 13 217

distriktů 1 533

zemí/regionů 2 200

(Celosvětové údaje k 30. 9. 2011)

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
www.rotary.org
www.rotary2240.org
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Vytvořte si svůj vlastní inzerát „This close“

Programu RI na konečné vymýcení dětské obrny vyjádřili svou podporu např. Bill Gates, De-
smond Tutu, Jackie Chan, Jack Nicklaus či Jane Goodall i tím, že se zapojili do kampaně „Th is 
close“ – tedy že nám zbývá „již jen tak málo“ k dosažení našeho cíle. Nyní se do kampaně 
můžete zapojit i vy. 

Zadáte-li na internetu heslo Th isclose.net, budete si moci zvolit libovolnou siluetu, doplnit k ní 
ze svého počítače, webové kamery nebo z facebooku fotku své tváře a zadat tak i svůj „osobní“ 
inzerát, který se pak objeví v online-galerii společně se stovkami ostatních. Do této kampaně 
můžete zapojit i své přátele či rodinné příslušníky prostřednictvím tzv. sociálních sítí jako je 
facebook, twitter apod. 

Tyto Rotary-inzeráty „Th is Close“ byly zavedeny již v roce 2010 a objevily se již v mnoha peri-
odikách, např. v listech USA Today, Chicago Tribune nebo Wall Street Journal Asia. Rotariáni, 
kteří přiletěli do Montrealu na Světový kongres RI, mohli inzerát spatřit na mezinárodním 
letišti Montréal-Trudeau.

Tato kampaň slouží k zajištění fi nančních prostředků v rámci projektu RI „US$200 Million 
Challenge“, který je pokračováním snahy zdvojnásobit částku 355 mil. dolarů, vložených do 
boje za vymýcení polia Nadací Billa a Melindy Gatesových. 

Vedle takovéhoto personalizovaného inzerátu můžete 
1. Stáhnout si z adresy www.rotary.org/mediacenter podklady označené „Th is close“ nebo si již 

existující inzerát přizpůsobit při zajišťování fi nančních prostředků potřebám svého klubu.
2. Začlenit materiály „Th is close“ do svých plánů v oblasti PR na rok 2011/12.
3. Požádat redakce místního tisku nebo externí inzertní společnosti stejně tak jako televizní 

či rozhlasové stanice, aby tuto inzerci publikovaly zdarma či za zvýhodněných podmínek. 
4. Přizvat významnou místní osobnost, aby se do kampaně „Th is close“ zapojila jako její am-

basador a podílela se na akcích, které budete pořádat k tomuto tématu v oblasti své působ-
nosti.

www.thisclose.net



Letošní projekt Středočeského kraje, nazvaný 
Propagace turistických destinací – ROAD TRIP 
– byl spuštěn za fi nančního přispění Regionál-
ního operačního programu regionu soudržnosti 
Střední Čechy. Záměrem projektu byla podpora 
turistického ruchu a rozšíření povědomí o nej-
významnějších historických a přírodních pa-
mátkách Středočeského kraje, kam se mohou 
návštěvníci pohodlně a rychle dostat také díky 
husté železniční síti.

V rámci ROAD TRIP se uskutečnily čtyři výpravy do historie; konkrétně do Poděbrad a Nymburka, do Kutné Hory, do Lán a Rakovníka 
a nakonec na královské hrady Karlštejn a Křivoklát. Cestovalo se historickými parními vlaky, autobusy i kočáry taženými koňmi. K vý-
pravám za poznáním byli přizváni zástupci cestovních kanceláří a informačních středisek, studenti cestovního ruchu i novináři. Bě-

hem jízd si mohli zájemci vyslechnout odborné 
přednášky a v místě určení si užít bohatý kulturní 
program spojený vždy s danou středočeskou de-
stinací.

Poslední výpravu vezl poslední zářijový den ze 
smíchovského nádraží nablýskaný ALBATROS, 
což je přezdívka historické parní lokomotivy typu 
498.1. Tentokrát vedla cesta po stopách gotiky, 
ale i sama jízda byl inspirativní zážitek. Každý va-
gón měl své průvodce, kteří poutavě přednášeli 
nejen o území Barrandienu (a pikantnostech ze 
života Joachima Barrandea), o Zbraslavi (a proč 

právě tam zavítal Karel IV. hned po svém návratu z Francie) nebo jaké byly možnosti středověkých zbraní při dobývání Karlštejna; 
ale také o možnostech využívání rozestavěné Euro-cyklostezky Praha–Paříž, o dosud nedoceněných cílech pro pěší turistiku v okolí 
Berouna nebo o důvodech, proč navštívit keltské hradiště v Nižboru.

Cestující byli rozděleni do jednotlivých skupin 
– na Křivoklátě na Přemyslovce, Habsburky 
a Jagellonce, na Karlštejně na rytíře a pážata. 
Zatímco si například Jagellonci prohlíželi hrad, 
Habsburkové vyzkoušeli mučírnu a Přemyslovci 
si zastříleli z kuší nebo razili vlastní mince. Když 
se skupiny vystřídaly, mohly se přesunout – opět 
vlakem – na Karlštejn. Tady rádi využili rytíři i pá-
žata pohodlnou možnost přesunu z nádraží té-
měř až k hradu v kočárech. 

Do Prahy se historický parní vlak Albatros vrátil 
pozdě večer. Cestující vystupovali sice unavení, ale nadšení nejen krásnou atmosférou celé akce, ale také vším, co během dne pozna-
li. I tato čtvrtá a poslední jízda parního vlaku, podpořená z projektu Propagace turistických destinací – ROAD TRIP, se tak stala velkou 
inspirací pro další poznávání kulturních i přírodních krás Středočeského kraje. 

Po skončení poslední jízdy už autoři projektu zaznamenali zvýšení turistické návštěvnosti regionu 
Střední Čechy a jeho zatraktivnění i pro rodiny s dětmi, seniory a handicapované občany.

H. Langerová, foto J. Hladký

ROAD TRIP aneb HISTORICKÝMI DOPRAVNÍMI

PROSTŘEDKY PO STŘEDNÍCH ČECHÁCH

PLACENÁ INZERCE

Průvodci provázeli účastníky ROAD TRIP 
celý den v dobových kostýmech

První tisková konference vedení Středočeského kraje 
a Českých drah proběhla už na berounském nádraží

Hlavně mladí účastníci projektu viděli poprvé 
Berounku z oken historického vlaku

Na karlštejnském nádraží přesedli všichni cestující 
do kočárů a průjezd podhradím absolvovali „koňmo“

Čtvrtá jízda vedla po stopách gotiky

Poslední úsek už museli všichni dojít po svýchKřivoklátská kaple v hledáčku novinářů




