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

M I L í  č t e n á ř I ,

hnutí Rotary vzniklo před 109 lety v USA a dnes je s více než 1,2 miliónu členů největší 

organizací dobrovolníků na světě. Rotariáni působí v klubech v místě svého bydliště. Jsou 

to společenství přátel, kde každý zastupuje svou profesi, pravidelně se scházejí, aby dělali 

dobré skutky, vždy s integritou a s vysokými osobními standardy, jak jim velí heslo Rotary: 

Služba nad vlastním zájmem!

V červnu slaví náš distrikt 2240, Česká republika a Slovenská republika, své patnácté 

výročí v 70 klubech a v pěti klubech v zakládání (46 v ČR, 24 v SR). Počet našich členů od 

roku 1990 roste, dnes jich máme více než 1430. Slavíme vlastně také výročí třetího zno-

vuzrození Rotary v této části střední Evropy.

Náš původní Distrikt 66, Československo, vznikl počátkem dvacátých let minulého stole-

tí, RC Praha byl „charterován“ v roce 1925. Do roku 1938 zde bylo 47 klubů (42 v Čechách 

a na Moravě, 5 na Slovensku a 1 v Užhorodě) a byli jsme tak po Velké Británii a Francii 

třetím největším distriktem v Evropě! V Rakousku bylo tehdy jen 11 klubů, které jsme 

pomáhali zakládat. Po druhé světové válce vzniklo Rotary v Československu znovu, ale jen 

na tři roky, než přišlo čtyřicet let dlouhého ticha. Nastal rok 1989 a hned nato rok 1990, 

kdy se Rotary potřetí obnovilo, převážně s pomocí rakouských rotariánů z Distriktu 1920, 

ale i německých přátel. Počet členů rostl pomalu, ale jistě. Inaugurace Distriktu 2240 byla 

v Praze 26. 6. 1999.

Ve stejné době přišel na svět náš časopis Rotary Good News, vydávaný v našich jazycích. 

Na jeho stránkách můžeme nejen oslavovat své rotariánské iniciativy, ale také informovat, 

zaujmout a inspirovat nerotariány a rotariány v našem distriktu i daleko za jeho hranicemi.

Letos máme co slavit. A tato oslava nám připomíná dlouhou tradici dobrovolnictví a vě-

nování času i peněz, která začínala před téměř 90 lety zde, v obou našich zemích. A pomoc 

těm, kteří na tom nejsou dobře, pokračuje i dnes. Motivujeme tím mladé lidi, aby mysleli 

nejprve na druhé.

Musíme naše rotariánské myšlenky rozšířit do svého okolí, abychom svým spoluobča-

nům připomněli tuto tradici a představili svou současnou aktivitu, jak napomáháme po-

znávání jiných kultur, aby došlo k lepšímu porozumění ve světě, jak pomáháme zlepšit 

tento svět, kde žijeme.

Rotariáni! Jsme součástí jedinečné mezinárodní organizace, která je vysoce respektova-

ná a uznávaná na celém světě. Tak oslavme patnácté výročí našeho distriktu. Můžeme být 

pyšní na to, co jsme dokázali! Přivítejme mezi námi v klubech nové rotariány, abychom 

mohli v přátelském kruhu vykonat ještě více dobra.

Active Rotary changes lives! Aktviní Rotary mění životy!

G L O S Á Ř



AKTIVNÍ
ROTARY
MĚNÍ
ŽIVOTY

měl jsem tu jedinečnou příležitost účastnit se 
kampaně za vymýcení viru dětské obrny od jejího 
začátku před více než čtvrtstoletím až po dnešek, 
kdy jsme opravdu „jen takhle blízko“ od jejího 
dokončení. 

Tenkrát, před lety, nikdo z nás netušil, jak dlouho 
to úsilí bude trvat a kolik překážek nás na té cestě 
potká. Nejsem si jist, zda bychom byli na sebe vzali 
tu odpovědnost, kdybychom to vše dopředu věděli. 
Ale jedno vím jistě: každý den z těch uplynulých 29 
let stál za to! Protože během těch let jsme přispěli 
k záchraně milionů dětí před ochrnutím způsobe-
ným virem polio. To nejde nějak finančně ohodno-
tit! A dnes jsme blíže než kdykoli dříve světu, 
v němž už žádné dítě neochrne z těchto důvodů. 

Je to opravdu běh na dlouhou trať. Ale cílová 
páska je už na dohled. Chceme-li ji ale přetrhnout, 
musíme pokračovat v běhu. Jediný způsob, jak 
toho dosáhnout, je opřít se o pomoc každého ro-
tariána, ať je odkudkoli na světě. 

To první, co potřebujeme, je vaše slovní podpora, 
vaše vysvětlování. Nezapomeňte se připravit na Svě-
tový den polio – 24. říjen. Co může váš klub a dis-
trikt udělat, aby se o tomto našem cíli vědělo více? 

Pište dopisy svým poslancům a zastupitelům, pořá-
dejte sbírky a rozdávejte dárcům jasně červené stuž-
ky s odznáčkem, naplánujte si nějakou akci v místní 
škole. Pokud někdo z vás nebo někdo, o kom víte, 
může převyprávět příběh spojený s polio, sdílejte 
jej s dalšími na stránkách www.endpolionow.org/
stories. Teď je nejdůležitější udržet tempo. Ať si 
všichni, celý svět, uvědomují, že v současnosti je boj 
s virem polio v té nejkritičtější fázi. 

Jsem rád, že mohu oznámit úspěšný průběh 
kampaně Skončeme s polio teď – ať je jen historií 
(End Polio Now – Make History Today). Rotary 
splnilo své závazky plynoucí z nového ujednání 
s Nadací Billa & Melindy Gates a získalo v lednu 
do sdíleného fondu příspěvek 70 milionů dolarů, 
který bude plně využit v průběhu tohoto roku. To 
ujednání bude platit ještě čtyři další roky a v jejich 
průběhu Nadace manželů Gatesových přidá dva 
dolary ke každému dolaru, který Rotary věnuje na 
boj s polio, a to až do částky 35 milionů dolarů za 
rok. Všechny vás vyzývám: udělejme vše, co může-
me, abychom co nejvíce využili tuto možnost. Vím, 
že když společně zapojíme Rotary a skončíme tak 
s poliem – změníme svět k lepšímu natrvalo.

U nás v Oklahomě máme takové přísloví: „Od 
hromady dříví odejdi, až když je vyšší, než když jsi 
k ní přišel.“ Proto i já vás musel požádat o spolu-
práci. Neboť angažovaná spoluúčast je právě to, co 
od nás žádalo téma tohoto roku – Aktivuj Rotary, 
měň životy (Engage Rotary, Change Lives). A tím, že 
jsme se tak všichni chovali – tím, jak se každý z nás 
dokázal vzchopit z pohodlí křesla a naplno se pro 
Rotary angažovat – tím jsme měnili životy.

V tomto roce jsem každého z vás žádal, abyste 
přivedli jednoho nového člena do klubu. Rada ře-
ditelů položila základy k celosvětovému posílení 
členství: existuje již šestnáct regionálních plánů 
rozvoje členské základny. Jsou sestaveny tak, aby 
lidé měli důvod být v Rotary. Věřím tomu, že pokud 
umožníme potenciálním členům zapojit se do ně-
jakého projektu – může to být třeba čtení dětem, 
práce ve vývařovně polévek nebo úklid odpadků 
kolem dálnice – to ostatní se už stane samo sebou. 
Lidé si uvědomí, že nějak konkrétně změnili život 
někoho jiného. A také si uvědomí, že rotariánskou 
službou získávají víc, než jí poskytují. 

Také jsem každého z vás žádal o darování nějaké 
částky naší Nadaci Rotary. Všichni naši distriktní gu-
vernéři to udělali, a zapsali se tak do historie Rotary 

v přední linii těch, kdo na sebe takový závazek vzali. 
Někdy nám vyhovuje chodit do klubu a nepře-

jímat za nic odpovědnost. Možná to je proto, že 
nás nikdo o větší angažovanost nepožádal. Nepo-
chybně je prima účastnit se našich setkání a po-
tkávat přátele. Ale pokud se chcete skutečně za-
pálit pro věc, měli byste se zapojit do realizace 
projektů. Spoluúčast na projektech je tím nejlep-
ším měřítkem pro srovnávání. Když skládáte bed-
ny z náklaďáku, jste na tom stejně jako ten vedle 
vás a on či ona je na tom stejně, jako vy. Kdykoli 
jakkoli sloužíme společně, vzniká kamarádství, a to 
je způsob, jak udržet angažovanost lidí.

Rotariáni si někdy ani neuvědomují, co Rotary 
dělá a co může dělat. Pokud by mohli nahlédnout 
na dopady těch projektů, jichž jsem já měl možnost 
být v tomto roce svědkem, určitě by to změnilo je-
jich životy. Pochopili by, že náleží k organizaci, jejíž 
členové sdílejí touhu dělat něco dobrého, a pokud 
pracují společně, dokáží neuvěřitelné věci. 

Nepřestávám žasnout nad tím, kolik dobrého 
rotariáni dělají. Pevně věřím, že ta hromada dříví, 
k níž jsem přišel, je přece jen o trochu větší díky 
vašemu úsilí. Doufám, že nepřestanete aktivovat 
Rotary a měnit životy.

Více o aktivitách 
prezidenta RI Rona Burtona 

naleznete na: 
www.rotary.org/president

Květen 2014

Červen 2014

������� 
� ����������: 
Petr J. Pajas, PDG
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D R A Z Í  P Ř ÁT E L É ,

Ron Burton,
��������� ������ 
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D O P I S Y  P R E Z I D E N T A



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

K účasti na Světovém 
kongresu Rotary 2015 se 

registrujte na 

www.riconvention.org

S V ě T OV Ý 
KO N G R E S  R I

São Paulo, 
�.–��. �. ����

roce 2012/2013 byla Brazílie s část-
kou 5 109 889 USD devátým nej-
větším donátorem Nadace Rotary. 
Brazilská asociace Nadace Rotary 
(www.abtrf.org.br) vybízí firemní 
dárce, aby přispívali s využitím da-
ňových úlev. Brazílie má 11 300 čle-

nů Rotaract klubů a 19 800 členů Interact klubů. Bra-
zilští rotariáni podporují mladé lidi prostřednictvím 
pracovních stáží, jejich vysláním na semináře RYLA 
nebo mezinárodní výměnné pobyty. Výměnných po-
bytů se každý rok účastní více než 1500 studentů, kte-
ří poznávají život v jiných zemích. Několik z nich pra-
videlně každý rok zavítá i do Česka nebo na 
Slovensko. Nadace Rotary Sa�o Paulo má největší vzdě-
lávací komplex Rotary ve světě. V jeho zařízeních se 
vzdělává více než 6000 studentů na všech úrovních, 
od předškolní až po postgraduální; nabízí profesionál-
ní rozvoj a rozšířené kurzy; účastní se veřejně pro-
spěšných projektů. Tři z prezidentů RI pocházeli 
z Brazílie: Armando de Arruda Pereira v období 
1940/41, Ernesto Imbassahy de Mello v období 
1975/1976 a Paulo Viriato Correa da Costa v období 
1990/91. Světový kongres Rotary hostilo Sa�o Paulo už 
jednou, v roce 1981. V Brazílii však byl Světový kon-
gres Rotary i v roce 1948, a to v Rio de Janeiru.

S V ě T O VÁ
S E T K Á N Í

ROTARY 
V BRAZÍLII

�������:  Petr J. Pajas, PDG

Rotariáni, kteří přicestují příští rok mezi 
7. a 10. červnem do Sa�o Paula v Brazílii 

na Světový kongres Rotary 2015, se ocitnou 
v zemi, která má pátou nejpočetnější 
členskou základnu na světě. Tvoří ji 

56 000 členů ve 2381 klubech 
a 38 distriktech. Ženy zde mají 

zastoupení 22 procenty.

V
K O N G R E S  R I  2 0 1 5

�
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W O R L D 
G O O D  N E W S

J a m a J k a 
Nikdy není pozdě zahájit výchovu potřeb
nou k úspěšnému obchodování – podívejme 
se na Rotary klub v Kingstonu: v lednu polo
žil základy k modelovému městečku, v němž 
se školáci z páté třídy učí o hospodaření, 
o občanství a o nakládání s penězi. Je to část 
projektu v celkové hodnotě 180 000 dolarů, 
zajišťovaného Ministerstvem školství na Ja
majce a neziskovou organizací Junior Achie
vement, zaměřenou na vzdělávání mládeže. 
Tento komplex v Biztownu, první svého dru
hu v Latinské Americe a v Karibské oblasti, 
poskytne každoročně ubytování 10 tisícům 
studentů, kteří tu budou hospodařit jako za
městnavatelé a současně jako spotřebitelé. 

E k vá d o r
V roku 2011 bola takmer polovica všetkých 
pôrodov v nemocnici Teofilo Davila v meste 
Machala klasifikovaná ako vysoko riziková. 
Z celkového počtu novorodencov takmer tre
tina skončila na nedostatočne vybavenej no
vorodeneckej jednotke intenzívnej starostli
vosti. Rotary kluby Machala Moderno 
a Rancho Bernardo (San Diego) v Kalifornii 
nadviazali spoluprácu v rámci globálneho 
grantového projektu zameraného na zabezpe
čenie prí strojového vybavenia pre toto ne
mocničné zariadenie, aby tak novorodencom 
v tomto meste zvýšili šance na zdravšie det
stvo. Finančné prostriedky sa použili na ná
kup respiračného prístroja a piatich terapeu
tických LED lámp na liečbu žltačky.

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

do slovenštiny Ivan Belan, PDG

LETEm 
SvĚTEm

Novinky o Rotary z celého světa

N o v ý  Z é L a N d
Projekt připravený několika Rotary klu
by v Dunedinu napomohl tomu, aby se 
harampádí ze zrušené ragbyové arény 
přeměnilo ve finanční pomoc pro Rota
ry. Když se oblíbený stadion v Carisbroo
ku v minulém roce prodal, pustilo se 
deset Rotary klubů ze tří okolních měst 
do spolupráce s novými vlastníky a pro
dejem některých částí staré konstrukce 
získali peníze na projekty klubů. Bran
kové tyče byly prodány po 5 tisících 
NZ dolarů, a školy, atletické kluby i fa
noušci se podělili o trávníky, turnikety 
a tisíce sedadel, čímž se získalo dalších 
více než 100 tisíc dolarů. 

ragbyová aréNa 
pro až 29 000 diváků 

byLa vybudovaNá 
Již v rocE 

1883
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odborNíci 
odhaduJú, žE 
do roku 2018 

Sa Na úpLNé 
vyhLadENiE 

dETSkEJ obrNy 
vyNaLoží 

5,5 
miLiardy uSd

d E m o k r aT i c k á 
r E p u b L i k a  k o N g o
Rotariáni z Južnej Dakoty pomohli zabez
pečiť svetlo pre kliniku v odľahlej dedine 
Longa. Rotary klub Huron venoval 1500 
USD na zakúpenie solárnej jednotky do 
zdravotníckeho zariadenia, kde pôrodné 
asistentky privedú na svet asi 18 detí me
sačne a zamestnanci poskytujú zdravotnú 
starostlivosť pri svetle bateriek. Solárna 
jednotka vo veľkosti kufra nainštalovaná 
v júli 2013 zásobuje energiou dve LED 
lampy, ktoré osvetľujú hlavnú konzultačnú 
miestnosť, čakáreň kliniky a tiež pôrodnú 
a operačnú sálu.

u S a
Colorado oficiálne podporilo úsilie o vyhla
denie detskej obrny na januárovom výroč
nom zasadnutí dištriktu 5450, kde guver
nér John Hickenlooper deklaroval podporu 
aj osobným príspevkom na iniciatívu na 
okamžité ukončenie detskej obrny vo výš
ke 1000 USD. Čestný rotarián Hickenloo
per oslovil publikum pozostávajúce z 500 
členov Rotary klubov a hostí v Denveri, 
kde sa konalo podujatie zamerané na pod
poru zdravia a ekonomické prínosy inicia
tív v oblasti podpory zdravia v Colorade. 
Predstavil tiež plán miestnych Rotary klu
bov podporovať zdravší životný štýl vo svo
jich komunitách.

i N d i E 
Obec Zinkapalem ve státě Ándhrapradéš si 
navykla používat nestálého zásobníku vody 
Edurumondi, který dával jak vodu k pití, 
tak i k zavlažování. Díky dvěma Rotary klu
bům – Chilakaluripet z Indie a HillsKelly
ville z Austrálie – získala spolehlivější zdroj 
užitkové vody. V rámci projektu podpoře
ného účelovou dotací Nadace Rotary a do
končeného v září 2013 bylo vybudováno 
90 vodních zásobníků, do nichž čerpá de
vět čerpadel poháněných dieselmotory vo
du z řeky Krišna a ze sousedního zavlažo
vacího kanálu.

m J a N m a r S k o
V decembri vycestoval tím 26 rotariánov po
zostávajúci z lekárov a dobrovoľníkov do Mjan
marska v rámci dištriktného grantového pro
jektu, ktorého cieľom bolo poskytnúť rad 
lekárskych konzultácií a usporiadať zdravotníc
ke semináre. Projekt financovaný Rotary klu
bom HomerKachemak Bay na Aljaške zameraný 
na poskytnutie liečby, odborného poradenstva 
a zdravotníckej výchovy 1100 pacientom v štá
te Rakhine koordinoval barmský lekár žijúci 
v Honolulu. Tím zdravotníkov sa zameral na 
faktory životného štýlu, ktoré pomáhajú pred
chádzať vysokému tlaku a diabetu. Rotariáni 
hodnotili tiež projekty v oblasti infraštruktúry 
a súčinnosť poskytli pri prezentácii protetic
kých rúk ako náhrad po amputácii.

k y p r
Aby poskytli další energii v boji proti dět
ské obrně, vyzvali členové Rotaract klubu 
v Nikósii některé z místních velmi zná
mých osobností, aby se zapojily do největší 
obchodní kampaně na téma End Polio 
Now. Šlo o tváře z oblasti politiky, umění, 
médií i atletiky: byl mezi nimi i jeden olym
pionik – první Kypřan, který vystoupil na 
Mount Everest. V lednu si členové tohoto 
Rotaract klubu vyfotografovali prezidenta 
Kypru, jak gestem své ruky naznačuje, jak 
blízko jsme již ke svému cíli. Zúčastnil se 
večeře, kterou uspořádalo několik místních 
Rotary klubů, jež na eradikaci polia mohly 
přispět více než 8 tisíci dolarů. 

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



�������: Dobroslav Zeman, PDG

GARY 
C. K. 

HUANG
Jak chce nový prezident RI 
dosáhnout toho, aby Rotary 

bylo větší a jasnější. 

R O Z H O V O R
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P
řáním nově zvoleného prezi-
denta Rotary International je 
zvýšení členské základny, aby-
chom napomáhali využívání 
našich zdrojů k uspokojování 
potřeb současného světa. 

Gary C. K. Huang, který se 
své funkce prezidenta RI ujme 
k 1. červenci t.r., je rotariánem 
od roku 1976. Za dobu svého 
členství v Rotary klubu Taipei 
na Tchaj-wanu vykonával v na-

šem společenství celou řadu funkcí, včetně viceprezidenta 
a ředitele RI, pověřence Nadace Rotary, vedoucího diskus-
ní skupiny na Celosvětovém kongresu RI, koordinátora 
jedné z operačních skupin nebo předsedy komise.

Ve své profesní kariéře působil Huang jako prezident 
pojišťovací společnosti Malayan Overseas Insurance Co. 
a externí sekretář Rady pro průmyslový a obchodní roz-
voj na Tchaj-wanu. Dále pracoval jako poradce pro Prů-
myslovou společnost a banku v Panhsinu, jako odborný 
poradce společnosti Wah Hong a jako ředitel Federal 
Corporation and Sunty Development Co. Ltd.

O svých zkušenostech ve světě podnikání i v Rotary 
psal ve své knize „Hledat řešení, nikoli výmluvy“. Za své 
působení pro Rotary byl odměněn čestným odznakem 
PHF-Award a dalšími diplomy RI (Presidential Citation, 
The Rotary Foundation’s Citation for Meritorious Service 
a Distinguished Service Award). Společně se svou man-
želkou jménem Corinna Yao mají tři děti. Abby Breitstein, 
redaktor časopisu The Rotarian, zaznamenal s Huangem 
rozhovor, vedený v Jeruzalémě u příležitosti Institutu RI, 
který se tam konal v listopadu 2013 pro zóny 14, 19 a 20. 

Jaké místo zaujímá ve vašich plánech prezidenta člen-
ská základna RI?

Naše členská základna se snižuje. Proto je mým cílem 
zvýšit ji alespoň o 50 tisíc nových členů. Vím, že se to 
mému týmu může podařit. Vidím příležitost rozšířit naše 
ideály v Číně. Jestliže může být 1200 rotariánů v Rusku, 
proč ne v Číně? Čínští představitelé mi říkali, že si myslí, 
že rotariáni konají dobré věci. Ovšem zákony pro nevlád-
ní organizace jsou v Číně velmi restriktivní, a tak předsta-
venstvo RI schválilo dosud Rotary kluby jen v Pekingu 
a v Šanghaji. Měli bychom umožnit, aby prozatímní kluby 
byly zakládány také v provinciích. Jestliže se tam pak 
místní zákonodárství změní, můžeme tyto prozatímní 
kluby snadno přeměnit na kluby řádně registrované. Mám 
takový dojem, že si Američané příliš nepřejí, aby se Čína 
otevřela, ovšem nevím, proč by to nemělo být. Většina 
zemí v Asii si to přeje. 
Je určitá skupina potenciálních členů Rotary, na které 
by se měla zaměřit pozornost?

Měli bychom se zaměřit na „GSE alumni“ – tedy na ty, 
kteří byli vysláni na studijní výměnné pobyty do zahra-

ničí, a na členy Rotaract klubů. Ty, kteří již dosáhli 30 let, 
chápeme jako absolventy vysokých škol a měli by se stát 
rotariány, protože se s Rotary a jeho principy již sezná-
mili. Mnozí z nich se vydávají do zahraničí, nastupují 
vojenskou službu, studují – ovšem přitom na Rotary 
zapomínají nebo jsou až příliš zaměstnáni. Ale právě na 
tyto osoby bychom se měli zaměřit. Budeme-li sponzoro-
vat kluby, scházející se jen na krátké meetingy se skrom-
nou konzumací, udrží je to při životě. To jsme už s úspě-
chem aplikovali na Tchaj-wanu. Z bývalých prezidentů 
a funkcionářů Rotaract klubů se stali dobří rotariáni.
Co o Rotary říkáte lidem, které chcete přivést ke člen-
ství v Rotary?

Říkám jim, že Rotary je něco zvláštního. Jsou to lidé, 
kteří pomáhají jiným lidem, a to jim pak jako dobrým přá-
telům přináší radost. Někteří kvalifikovaní lidé prohlašují, 
že jsou až příliš zaměstnaní, než aby se každý týden podí-
leli na meetincích. Měli bychom jim říct, že na naše setkání 
nemusejí přijít každý týden, ovšem že se na našich služ-
bách a pomocích mohou podílet tehdy, kdy budou sami 
moci. A že se musí najíst tak jako tak, vždyť jde jen o jeden 
oběd či večeři! Říkám jim, že jsou-li na cestách někam do 
zahraničí, mohou se při návštěvě některého z místních 
klubů dobře a levně najíst a setkat se tam s přáteli, kteří 
znají místní jazyk a místní zvyky. 
Co tedy stojí přijímání nových členů v cestě?

Mnoho lidí si myslí, že jde jen o pánské kluby. A jsou 
rotariáni, kteří si to také opravdu přejí. Proto se jich 
ptám: „Jste si jisti, že vaše žena není dostatečně kvalifi-
kovaná? Je v pořádku, nechcete-li, aby byla vaše žena 
členkou vašeho klubu. Ale neříkejte, že nemá předpo-
klady k tomu, aby se rotariánkou stala – může se stát 
členkou jiného klubu.“ Tito lidé jsou příliš konzervativ-
ní. To je také jeden z důvodů, proč se členská základna 
snižuje např. v Japonsku. Ale Korea, Tchaj-wan, Indie – to 
všechno se mění, dnes máme v klubech více žen. A stej-
ně tak je tomu s mladými lidmi. Musíme jim dát příleži-
tost. V nich je naše budoucnost. Za pár let budou bohat-
ší a úspěšnější, než jsme dnes my. 
Jak věříte v to, že Rotary může přilákat nové členy? 
Máte nějakou strategii, aby se tak stalo?

V nastávajícím rotariánském roce budeme rotariány 
motivovat k tomu, aby zvali ke členství v Rotary své man-
želky či další členy rodiny. A není-li to možné, neříkejte 
mi, že nemůžete pozvat kohokoliv jiného. Není to tak 
těžké, přizvat lidi, kteří mají s Rotary něco společného. 
V Austrálii jsem na jednom Institutu v městě Canberra 
pozval dva z přednášejících a oba mé pozvání přijali. Jed-
na z nich byla výkonnou ředitelkou významné banky. 
Když jsem ji zval, odpověděla mi, že si není jistá, zda je 
dostatečně kvalifikovaná. Jako výkonná ředitelka banky? 
To je směšné! Dal jsem jí ze svého saka svůj odznak a ješ-
tě ten večer jsem ji v klubu představil. O něco takového 
bychom se měli pokusit všichni, tedy o něco, co se po-
dařilo i mně. Někoho pozvu na meeting RC jako předná-

R O Z H O V O R

ChCI Mít 
dobRé 
výsledky, 
bez ohledu 
na to, Jak 
to bude 
obtížné
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šejícího, někoho třeba jako čestného hosta, aby se pří-
padně stali členy klubu. Mnozí rotariáni si myslí, že to 
jsou lidé příliš zaměstnaní, že si pro Rotary nenajdou 
žádný čas. Je však chybou přepokládat to. 
z jakých svých schopností a zkušeností budete vychá-
zet, abyste byl jako prezident RI úspěšný?

Rozhodnu-li se pro něco, chci to dělat dobře, bez ohle-
du na to, jak to je nesnadné. Vkládám do toho všechnu 
svou energii, využívám všech svých vztahů a nástrojů. 
Budu se ptát lidí na radu, ale budu mít i své nápady. Tyto 
myšlenky budu kombinovat a pokud mě někdo či něco 
přesvědčí, svůj názor změním. Jsem sice tvrdohlavý, ale ne 
zase příliš. Pro Rotary pracuji velmi pilně, protože tak 
mám příležitost poskytnout komukoliv svou službu a po-
moc, a to je pro mne čest. Umím být trpělivý a chci se 
stále učit. Myslím si, že je pro mne snadné porozumět si 
s ostatními. Myslím si, že mohu rotariány inspirovat – 
a v tom byste mohl vidět mou sílu. 
Co vás přivedlo do Rotary?

Když jsem studoval, dostal jsem od Rotary jedno oce-
nění a říkal jsem si: „Hm, k téhle organizaci patří přece 
tolik důležitých lidí, to musí být dobré...“ Členství v klu-
bu mi bylo třikrát odmítnuto, protože jsem byl příliš 
mladý, ale to bylo dobře – alespoň jsem si uvědomil, že 
stát se rotariánem je opravdu zvláštní příležitost. 
během svého funkčního období budete muset hodně 
cestovat. který region si dle vašeho názoru zaslouží 
pozornost především?

Největší pozornost bychom měli věnovat Africe. Je 
tam toho tolik zajímavého a je třeba vykonat tam mno-
ho práce. A hned poté Indie. Tato země se rozvíjí velmi 
rychle, ovšem v Indii je mnoho nerovností mezi boha-
tými a chudými. A skutečně bych chtěl pomoci i Japon-
sku. V členské základně je tam mnoho zmatků, a to se 
musí nějak změnit. Japonci přece bývali výborní rotari-
áni. A pak samozřejmě i Čína. Až se jednou Čína otevře, 
polovina našich problémů s členskou základnou bude 
vyřešena. Musím se ale také ujistit, že dobré kluby peču-
jí o zřizování klubů nových. Latinská Amerika má řadu 
krásných zemí s velmi srdečnými lidmi. Proto svolám na 
závěr svého funkčního období Světový kongres RI do 
Sa�o Paula v Brazílii, aspoň budu mít příležitost se tam 
několikrát dostat. Těší mě, že kdykoliv do této oblasti 
přijedu, vždy jsou tam ustaveny nové Rotary kluby. 
Jsou oblasti, kam byste nechtěl jet?

Ne – ať přijedu kamkoliv, vždy se tam setkám s dobrý-
mi rotariány. Těší mě seznamovat se s dosud neznámou 
stravou, vidět nová místa, setkávat se s novými přáteli. 
Není místa, kam bych nechtěl jet. Má manželka často 
připomíná, že vždycky říkám: „Až předáte Chartu RI no-
vému klubu, rád rok poté přijedu.“ To jsem skutečně řekl 
už mnohokrát, a manželka mi říká: „Neslibuj to! Je to 
přece tak daleko a už se sem nebudeš moci vrátit!“ Je 
praktičtější než já. Chci ji svými slovy aspoň povzbudit. 

Jak jste přišel na své heslo „light up Rotary“ (Rozsviťme 
Rotary) a v co doufáte, že to rotariánům přinese?

Nad svým heslem jsem začal přemýšlet, když jsem se 
stal viceprezidentem RI. Byl to takový nesnadný rok 
2001, zejména ono 11. září. Už tehdy jsem si pomyslel: 
„Staneš-li se jednou prezidentem RI, jaké téma si zvo-
líš?“ Uvažoval jsem o tom, že použiji název své knihy 
„Hledejme řešení, ne výmluvy“.  A radil jsem se o tom 
také při našich brainstormingových setkáních s něko-
lika svými dobrými přáteli, part-guvernéry z Tchajwanu. 
Nakonec jsem se rozhodl pro slova „Light up Rotary“: 
to proto, že jsme toho stále učinili jen málo, chceme-li 
veřejnosti Rotary správně představit. Vždyť společen-
ství RI vykonalo již tolik dobrého a v tolika místech na 
celém světě! Měli bychom být pyšní na to, co jsme 
dosud dokázali. Před 20, 30 roky jsme se pohybovali 
jen na nízké úrovni, byli jsme příliš pokorní, cítili jsme, 
že bychom neměli říkat: „Pomáhám lidem tím, že jim 
dávám peníze.“ Ale to je starý způsob myšlení, dnes je 
to jiné. Když něco dobrého vykonáme, měli bychom 
o tom veřejnost informovat. To pak napomůže tomu, že 
se k nám připojí další a pomůžeme těm, kteří pomoc 
potřebují. 
někteří rotariáni jsou tradicionalisté, jiní zase obrazo-
borci. kam patříte vy? Myslíte si, že bychom měli s ro-
tariány zatřást, nebo s nimi spíše v klidu jednat?

Chtěl bych dokázat něco, co si lidé budou pamatovat. 
Ale má práce bude trvat jen jeden rok. Není tedy dost 
času na velké změny, a neměli bychom věci měnit jen 
pro tu změnu samotnou. Ovšem této výzvy se neobá-
vám, a vidím-li, že je něco opravdu špatného, pokusím 
se dát věcem správný směr. Není úkolem prezidenta, aby 
všechno změnil. Je však řada témat, která mohou zna-
menat změnu k lepšímu, ale k tomu potřebujeme čas 
a trpělivost. Mým úkolem je zajistit, aby naše společen-
ství řádně fungovalo. Lidé mě zvolili proto, abych sloužil 
a pomáhal, pro to tedy udělám všechno, neboť vím, že 
to je příležitost, která se naskytne jen jednou za život. 
A snad tak vydláždím cestu svým následovníkům. 
Co byste si přál, aby se stalo vaším odkazem?

Jsem prvním Číňanem, jemuž byla tato příležitost – 
poskytovat službu a pomoc – nabídnuta, takže mám 
skutečně těžký úkol. Pokud se mi to podaří, dostane se 
lepší příležitosti i dalším lidem z Číny či z jiných asij-
ských zemí. Nepodaří-li se mi to, budou tím jejich příští 
šance v Rotary ohroženy. Přeji si, aby se lidé dokázali 
ohlížet zpět a aby věděli, že zvolili toho správného. 
Chtěl bych, aby se o mně jednou říkalo: to je ten, kdo 
vedl rotariány k jejich většímu zapojení, protože tím víc 
je to bude těšit; je to ten, který je přesvědčil, aby se do 
společenství Rotary zapojily i jejich rodiny. Tolika lidem 
již pomáháme – a přesto jsme stále jen malou menšinou. 
Pokud si získáme u veřejnosti více pozornosti, připojí se 
k nám více lidí. Můžeme tak náš svět změnit k lepšímu. 

R O Z H O V O R
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F O T O S O U T Ě Ž

ení účinnější zbraně na Zemi než soustředě-
né oko za kamerou,“ napsal v prosincovém čísle měsíčníku The Ro-
tarian 2012 fotožurnalista David Hume Kennerly, nositel Pulitzerovy 
ceny. Jako externí člen jury spoluposuzoval mnoho stovek fotografií, 
přihlášených do této soutěže rotariánského časopisu. Ty, které vybral, 
nás zavedly třeba na Filipíny nebo do Francie, do Bhútánu či do Gua-
temaly. „Věřím v úžasnou sílu obrazu, který mění názory, vrhá světlo 
do temných koutů našeho světa a pomáhá druhým snášet zlo i dobro 
života.“ Vedle vítězů a nositelů čestných uznání, které v tomto čísle 
uvádíme, se snímky z této fotosoutěže objevují v našem časopisu po 
celý rok. Můžete se s nimi setkat jak na titulním listu, tak i v dalších 
kapitolách. Obrázky, jež nám posíláte, nám umožňují dozvědět se víc 
o projektech, které popisujete, anebo i o jejich autorech. Uvažujte 
proto již teď o snímcích, které pošlete do soutěže v příštím roce – ta 
bude vyhlášena k 1. prosinci 2015. 

FotograFická 
soutěž 
časopisu 
the rotarian 
2014: 
síla obrazu
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2 .  m í s t o
Fotograf: Nand Fiems,

Rotary klub Gistel, Belgie

Místo snímku: údolí Lobesa, 

Bhútán

Hodnocení D. H. Kennerlyho: 

Autor snímku uvedl: „V údolí Lo-

besa neměli pitnou vodu. Holčička 

nám ukazuje, že tam nyní mají 

nový pramen života.“ Jeho fotka to 

také vystihuje, a proto jsem ji vy-

bral i já. Pitná voda je to nejdůle-

žitější a většina světa bojuje o to, 

aby ji našla. Malá holčička pijící 

z kohoutku je jímavý snímek ze 

dna života v boji o přežití.

1 .  m í s t o 
Fotograf: Christopher John V. 

Imperial, Rotary klub Diliman 

North, Filipíny

Místo snímku: Tarlac City, Filipíny

Hodnocení D. H. Kennerlyho: 

Tváře lidí vztahujících své ruce 

o pomoc jsou výmluvné. Přestože 

vypovídá tento obraz o celém ději, 

máte touhu dozvědět se přece jen 

ještě víc o dalších okolnostech. 

Takováhle fotka by se hodila i do 

časopisu Time.

PŘEDCHOZÍ STRANA
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3 .  m í s t o
Fotograf: Lola Reid Allin,

Rotary klub Belville, Ont., Kanada

Místo snímku: škola Mwiko poblíž 

masivu Virunga, severozápadní 

Rwanda 

Hodnocení D. H. Kennerlyho: 

Je to zřejmé na první pohled: 

vzdělání je další potřebou života, 

a tahle fotka mě potěšila, protože 

vidím, že děti chodí do školy a těší 

je to. Právě v této oblasti bylo 

mnoho konfliktů, ale zde je patr-

né, že se vše navrací k normálu. 

č e s t n é  u z n á n í 
Fotograf: Jeremy Lambert,

Rotary klub Chattanooga 

Breakfast, Tennessee, USA

Místo snímku: Chevrine, Haiti 

Hodnocení D. H. Kennerlyho: 

Tento dojímavý snímek hovoří 

o vzájemnosti, a to, že jeho stře-

dem je lžíce, vyjadřuje touhu dítě-

te dát druhému něco z toho, co 

má samo.

č e s t n é  u z n á n í 
Fotograf: Lola Reid Allin,

Rotary klub Belville, Ontario, 

Kanada

Místo snímku: El Petén, 

Guatemala 

Hodnocení D. H. Kennerlyho: 

Scéna z domova pro seniory 

v Guatemale představuje mladou 

těhotnou ženu s vyzáblou staře-

nou. Na tomto snímku mne dojala 

kočka na posteli, obraz Ježíše na 

zdi a dvě různé generace: zdá se, 

že spolu nemluví, ale přesto 

k sobě patří. 

č e s t n é  u z n á n í 
Fotograf: Frank Hawkins, Rotary 

Club Upper Keys, Florida, USA

Místo snímku: most Ubein, 

Amarapura, Myanmar 

Hodnocení D. H. Kennerlyho: 

Život je snazší, mají-li lidé k sobě 

spojení. Tento snímek je maleb-

nou připomínkou významu staré-

ho dřevěného mostu, umožňující-

ho obchodování a setkávání 

obyvatel dvou vesnic.

„rotary a život – vždy 
jde o vzájemné styky.“
F r a n k  H aw k i n s

„žáci mě zaujali 
chytrými otázkami 
o zemi, odkud jsem 
k nim přijela, a tak 
jsem je vyzvala, aby
ji našli na mapě.“
L o l a  R e i d  A l l i n
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č e s t n é  u z n á n í 
Fotograf: Bev Hilton, 

Rotary klub Nanaimo-Oceanside, 

Britská Kolumbie, Kanada

Místo snímku: Cape Coast, Ghana 

Hodnocení D. H. Kennerlyho: 

Snímek hovoří o soběstačnosti. 

Fotografie rybářů chystajících se 

na odpolední lov při ghanském 

pobřeží Cape Coast je plný jas-

ných barev a připomíná snímek 

pro časopis National Geographic.

č e s t n é  u z n á n í 
Fotograf: Christophe Delaloi,

Rotary klub Charleville-Rimbaud, 

Francie 

Místo snímku: Charleville-

-Mézières, Francie

Hodnocení D. H. Kennerlyho: 

Vztyčeným palcem dává tento 

chlapec najevo svou naději 

a radost, když se dozvěděl, že 

se podrobí operaci, která mu 

zachrání život. 

č e s t n é  u z n á n í 
Fotograf: Richard Wing,

Rotary klub Upper Arlington, Ohio, 

USA

Místo snímku: San Antonio 

Palopó, na břehu jezera Atitlán, 

Guatemala

Hodnocení D. H. Kennerlyho: 

Paprsek sluce se dotýká malého 

dítěte v chýši, jejíž stěny jsou 

z bláta. Tento působivý snímek 

výborně využívá světla. 

„uspořádali jsme 
velikánskou taneční 
zábavu, abychom tak 
opatřili peníze pro 
adriena na jeho cestu 
do španělska na 
operaci. dnes se cítí už 
líp, douFá, že bude zase 
normálně chodit.“
C h r i s t o p h e  D e l a l o i
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A ČAsOPisu rOtArY GOOd NeWs
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atnáct let – co že je to za výročí, říkáte si: 
vždyť v tomto mladičkém věku se mladí 
chlapci a děvčata teprve začínají pořádně 
rozhlížet po světě kolem sebe. Ovšem pro 
nás, české a slovenské rotariány, znamená 
těch patnáct let přece jen mnoho: vždyť už 
tak dlouho můžeme vystupovat v celosvěto-

vém společenství Rotary International jako samostatný sub-
jekt, Rotary distrikt 2240, se všemi jeho – i našimi! – právy, 
ale i povinnostmi. 

A je tomu také už patnáct let, co jsme my, členové českých 
a slovenských Rotary klubů, spadajících organizačně hned při 
svém vzniku po roce 1989 pod rakouský Rotary distrikt 1920, 
získali v roce 1999 od celosvětového společenství Rotary In-
ternational oprávnění vystupovat jako samostatný Rotary 
distrikt s číselným označením 2240.

Stali jsme se tak jedním z více než 530 distriktů, rozesetých 
po všech světadílech a sjednocujících organizačně i myšlen-
kově-obsahově více než 1,2 milionu mužů i žen. Jim, tedy nám 
všem se stal ideál Rotary – poskytování nezištné služby a po-
moci tam, kde je toho opravdu zapotřebí – smyslem a čest-
ným posláním našeho života.

Nové Rotary kluby začaly po roce 1989 spontánně vznikat 
jak v Čechách a na Moravě, tak i na Slovensku za podpory 
a pomoci zkušených rotariánů především ze sousedních 
zemí. Za jejich cenné rady i za pomoc a iniciativu jsme tehdy 
byli velmi vděčni – a tak jsme se mohli do konce druhého 
tisíciletí pochlubit několika desítkami Rotary klubů. Vznikaly 

jak ve městech, kde existovaly dokonce ještě před 2. světovou 
válkou, tak šlo i o kluby zcela nově založené. Byly jen dokla-
dem toho, že rok 1989 pro nás znamenal příchod svobody 
i ve společenském myšlení. 

Současně s přípravou vzniku našeho samostatného česko-
-slovenského Rotary distriktu jsme ovšem začali pociťovat 
i naléhavou potřebu vhodného informačního nástroje, který 
by byl pravidelně k dispozici každému členovi či člence na-
šich Rotary klubů. Nepravidelný Informační bulletin začal 
proto ve 2. polovině devadesátých let vydávat Rotary klub 
v Plzni, a to pro potřebu svých členů. Ale ani to už neposta-
čovalo. Bylo proto naprosto přirozené, že jsme se za podpory 
našich přátel ze zahraničí, zejména z Rakouska a Německa, 
rozhodli vydávat hned od počátku kalendářního roku 1999 
své vlastní periodikum – náš dvouměsíčník Rotary Good 
News, určený ovšem nejen pro naše členy, ale i pro širokou 
veřejnost. V příspěvcích psaných jak česky, tak i slovensky se 
mohli všichni dozvědět, jakými náročnými úkoly, určenými ve 
prospěch celé společnosti, se Rotary kluby zabývají. 

Bylo naší snahou, aby se náš časopis jak svou tváří, tak 
i svým obsahem důstojně zařadil do celosvětové rodiny časo-
pisů Rotary – a to se nám také podařilo: hned od svého prv-
ního ročníku byl ústředím RI v Evanstonu, USA, a jeho útva-
rem RWMP (Rotary World Magazine Press) přijat jako 
oficiální dvouměsíční periodikum nového distriktu. Vedle 
ústředního měsíčníku The Rotarian je tedy jedním z 31 časo-
pisů, představujícím nejen záměry a cíle společenství Rotary, 
ale i konkrétní výsledky našeho rotariánského úsilí.

����: Dobroslav Zeman, člen Rotary klubu Plzeň,
první guvernér Rotary distriktu 2240 pro 1999/2000

a zakladatel časopisu Rotary Good News 

I MAlá VýROČí MOhOU BýT VElká

P
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sal se rok 1996 a mé dcery navštěvovaly 
gymnázium v Českých Budějovicích. Tehdej-
ší profesorka němčiny nás oslovila, zda by-
chom nechtěli nechat dceru studovat rok 
v zahraničí. Tou profesorkou byla Bohunka 
Fillová, členka RC České Budějovice. katka 
tehdy odcestovala do městečka Greeley 

v Coloradu a k nám se přistěhovala Daphne Taylor ze státu New 
York. Jako hostitelská rodina jsme se také poprvé dostali na 
schůzku Rotary klubu v Českých Budějovicích. A zanedlouho 
jsem dostal od paní profesorky nabídku stát se členem klubu. 

Bohunka tehdy byla v rámci multidistriktu 1910–1920 čle-
nem Distriktního výboru Služby mládeži a měla na starosti 
výměny studentů v České republice. Napadlo ji, že bych jí 
mohl ve Službě mládeži pomáhat, a požádala mě, abych zajiš-
ťoval komunikaci a korespondenci s partnerskými distrikty. 
U dlouhodobých výměn tenkrát většinu organizovali rotari-
ánští přátelé z Rakouska, o krátkodobých výměnách jsem 
toho věděl málo, Rotex u nás vůbec neexistoval… 

O vzniku samostatného distriktu se rozhodlo ještě před 
rokem 1999. Rakouští přátelé, kteří pomáhali při obnovování 
či zakládání nových Rotary klubů v Česku i na Slovensku, 
chtěli, abychom i ve Službě mládeži fungovali co nejdřív sa-
mostatně, a naučili se zajišťovat vše sami, aniž by to mělo 
negativní dopad na další výměny studentů. 

Těsně před Štědrým dnem přijel náš klub navštívit tehdej-
ší guvernér distriktu, aby předal Bohunce cenu Paul harris 
Fellow. Ocenění už převzal její muž, Bohunka se nemohla 

kvůli vážné nemoci dostavit. Stihli to v poslední chvíli. Věděl 
jsem, že výměny mají pro mladé lidi obrovský přínos, a cítil 
jsem, že musím pokračovat, už kvůli Bohunce. 

V Rakousku měl výbor Služby mládeže téměř dvacet lidí, 
nás byla hrstka. Peter lucan pomáhal sestavit první rozpočet, 
dával mi informace o dalších aktivitách. Pavel Toman z RC 
Jihlava se vzorně staral o krátkodobé výměny, honza Fidler 
z RC Jindřichův hradec pomáhal s organizací společných akcí 
pro zahraniční studenty, Pavel Svítil z RC Jihlava vypomáhal 
s organizací kempů, Rosťa Růžička z RC Olomouc se zhostil 
prvních orientation meetingů na české straně. Na Slovensku 
se k Janovi koreckému připojil Jano kriška, krátkodobé vý-
měny dělal Vašek kraus z RC Žilina, později se přidal Ivan 
lamoš. Přátelé z RC liptovský Mikuláš zorganizovali první ski 
kemp v Jasné, který se pak stal tradicí.

Vzpomínám na první Eurotour. Tehdy jsem na přání studentů 
zorganizoval 16denní cestu přes Benátky – Monako – Nice až do 
St.  Tropez a pak Avignon – Paříž včetně Versailles – Chartres – 
Rouen – Cantenburry – londýn – Bruggy – Waterloo – Brusel – 
Antverpy a Amsterodam a zpět. Vydal jsem se na cestu s 22 stu-
denty sám. Studenti se podíleli na programu a já jsem to koučoval. 
Z dnešního pohledu to vypadá trochu amatérsky. Jsem moc rád, 
že se výměna mládeže v distriktu tak dobře rozvíjí a výměny stu-
dentů se staly vlajkovou lodí distriktu. Díky zavedené certifikaci 
se dlouhodobé výměny podstatně zkvalitnily a stabilizovaly. 

Přeji Mirkovi Barákovi a všem jeho „spolubojovníkům“ 
mnoho zdaru, dostatek energie a elánu a mnoho nadšených 
studentů!

����: libor kičmer, RC hradec králové

POČáTkY 
VýMěNY MláDEŽE

P
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om hrdý, že som mal to šťastie byť priamo 
účastný pri obnove a rozvoji rotariánskej tra-
dície ešte v bývalej ČSFR a odvtedy už 22 
rokov pomáhať rozkvetu nielen môjho do-
movského Rotary klubu, ale celého Dištriktu 
2240 RI a jeho mediálneho zrkadla – časopisu 
Rotary Good News (RGN) ako člen redakčnej 

rady nepretržite od jeho založenia dodnes. Spomínam si dnes 
už veľmi úsmevne na jeho začiatky, najmä na distribúciu RGN 
na Slovensko v prvých rokoch vydávania časopisu.

Dnes je distribúcia do poštových schránok veľmi spoľahlivá 
a samozrejmá. Nie vždy to však tak bolo, najmä pre drahé cez-
hraničné poštovné, na ktoré nemal dištrikt peniaze. Časopis 
bol distribuovaný pre členov Rotary klubov spoločne poštou 
na jednotlivé kluby. Poštovné na Slovensko však bolo veľmi 
drahé, a tak som ja v rámci šetrenia niekoľko rokov vždy po 
redakčnej rade viezol celý náklad pre slovenské Rotary kluby 
vlakom domov. V nakladateľstve mi uľahčili prácu tým, že mi 
pripravili už hotové balíky aj pre jednotlivé slovenské kluby 
s adresami, čím však pribudol značne objem prepravovaného 
nákladu. Dve veľké cestovné tašky aj veľký ruksak na chrbát.

Počas hraničných kontrol v nočnom rýchliku vás v čase 
rozdelených republík – pred vstupom do EÚ – zobudili na 
hranici v priebehu 1 hodiny aj štyrikrát. Dva razy to bola pa-
sová (česká a slovenská) a dvakrát colná kontrola. Až neskor-
šie pre zlepšenie cestovného komfortu cestujúcich organizo-
vali sa kontroly „veľkoryso“ dvojicami colníkov a pasovákov 
– jeden český a jeden slovenský. Raz som tak viezol 800 kusov 

časopisov v balíkoch (150 kusov určených pre poslancov 
SNR). 

Colníci si všimli moju rozmernú batožinu. keď zistili, že 
ukrýva vyše 20 zabalených a zalepených balíkov, chceli vidieť 
ich obsah. Najprv som musel otvoriť dva balíky určené ná-
hodným výberom. keď zistili, že ide o časopisy na Slovensku 
nevydávané, chceli podozrivú tlačovinu zabaviť ako pašovanú 
propagandu podporujúcu neznáme „Rotary“ skupiny.

Až po náročnom presviedčaní, že sa nejedná ani o obchod-
nú komoditu ani o daňový únik, keďže časopis je nepredajný, 
a po overení si môjho mena v tiráži časopisu ako člena re-
dakčnej rady sme dospeli k diplomatickému riešeniu. Colníci 
si poznačili všetky moje potrebné údaje z pasu, adresátov 
balíkov a vydavateľstva pre prípad dodatočného riešenia ak-
tuálnej kontroly. Ja som ich totiž presvedčil, aby si každý zo-
bral jeden výtlačok časopisu k dôkladnejšiemu preštudovaniu 
obsahu. Predbežne sme totiž kontrolu uzavreli, že sa jedná 
o bezcenný reklamný bulletin, a mojim poučením, že v bu-
dúcnosti nebudú balíky zalepené.

Z celého incidentu a nervov som mal nakoniec aj jeden 
dobrý pocit. Snáď aspoň títo dvaja muži si RGN v rámci ich 
zodpovedne vykonávanej práce dôkladnejšie prezreli, a tým 
sa opäť pár ľudí dozvedelo niečo o Rotary a o rotariánskych 
cieľoch a úspechoch.

����: Ivan Belan, PDG, člen redakčnej rady RGN

AkO SOM PAŠOVAl 
ROTARY GOOD NEWS NA SlOVENSkO

S
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J A K  T O  V I D Í M  J Á

GOrDIcKý uzel 

Za těch 15 let, co jsem v Rotary, 

jsem měl již tu čest se účastnit 

mnoha konferencí. Některé z nich 

jsem moderoval a některé spolu-

organizoval. Nikdy jsem ale nese-

děl v pilotním křesle a nebyl 

odpovědný v zásadě za vše. Věřte 

mi, je to jízda. Chcete-li to správně 

zvládnout, museli byste umět 

čarovat, mít pevné nervy a ještě 

pevnější játra. Nemám ani jedno. 

Z mého pohledu byla konference 

jedním velikým zašmodrchancem 

s časovými a orga ni začními zádr-

hely. Pocitově jedna veliká noční 

můra a z ostudy kabát. Představte 

si mé překvapení, když během 

večera a po něm mi přicházeli gra-

tulovat i někteří přátelé, kteří orga-

nizovali ty nejlepší konfe rence 

v našem distriktu. Nějak mi to 

hlava nebrala. To neviděli ty kiksy 

a záchrany na poslední vteřinu, ty 

časové posuny a přesuny pro-

gramů, které už dramaturgicky 

spolu neladily tak, jak byl původní 

záměr? Světe div se, neviděli. To, co 

mně přišlo jako šílená improvizace, 

bylo bráno jako součást programu, 

a to, co bylo zpožděné, brali se vše-

vědoucím úsměvem, že všechno se 

prostě nedá stihnout. Musím říci, 

že jsem jim moc vděčen. Ne ani tak 

za ta slova chvály, i když ta nejsou 

vůbec k zahození. Spíše že mě vzali 

do klubu těch, co „znají“. Prošel 

jsem iniciací a rozetnul jsem svůj 

gordický uzel. Jsem jeden z nich. 

Ale než půjdu do další konference, 

přece jen bych měl dotrénovat ta 

játra.

George J. Podzimek
�������� �������� ���� RGN

eden z kolegů rotariánů nedávno 
zajistil (na vyžádání ústředí naše-
ho distriktu) malý anketní prů-
zkum o znalosti značky Rota-
ry. Anketa byla provedena u nás 
v Ostravě v rozsahu padesáti re-
spondentů (polovička mužů a po-
lovička žen) formou několika pro-
fesionálně připravených dotazů. 

Přes uvedený malý rozsah však přeci jen výsled-
ky již o něčem vypovídají. 

Muži i ženy odpovídali v podstatě stejně, a vý-
sledek lze shrnout takto: 80 % dotázaných znač-
ka ani název sdružení nic neříkalo. Ze zbylých 
20 % byla zhruba polovině značka Rotary pově-
domá, ale obsah a smysl sdružení neznala. Pou-
hých 10 % respondentů uvedlo svou představu 
o smyslu a obsahu této společenské organizace. 
Odpovědi však zněly: asociace byznysmenů, klub 
pro boháče, charitativní společnost, mezinárod-
ní společenská organizace, sdružení, které pomá-
há realizovat různé projekty.

 Ačkoliv jsem si nedělal žádné iluze o výsledku 
ankety, přeci jen mne závěr trochu zaskočil. 
Předsevzal jsem si, že se pokusím vyjádřit spole-
čenský smysl a prospěch Rotary klubu Ostrava. 
Mám čest být jeho členem, a rozhodně se necí-
tím být boháčem ani byznysmenem, a nepoklá-

dám za ně ani své kolegy. Jsou to vesměs odbor-
ně vyspělí, profesně úspěšní, charakterní lidé se 
silným morálním kreditem. Souznívají s voleb-
ním heslem karla Schwarzenberga: „Mohu-li 
prospět společnosti, je mojí povinností tak uči-
nit.“ Takoví lidé se hledají těžce.

Společenské klima v Evropě naznačuje přízni-
vé vyhlídky pro budoucí působnost rotariánů. 
S vědomím všech obětí, které musili mnozí rota-
riánští předchůdci podstoupit, lze tedy odpověd-
ně hledět do budoucna a cílevědomě naplňovat 
etické principy rotariánů: 

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?

kladnými odpověďmi na tyto otázky si přes 
milion rotariánů po celém světě ověřuje, zda za-
mýšlené či realizované činy přispívají k naplňo-
vání základního hesla Rotary „Service Above 
Self“ a k zachování vysokých etických hodnot.

Milá veřejnosti, kdyby se vás někdy někdo ze-
ptal, kdo jsou rotariáni, řekněte jen, že je to spo-
lečenství lidí, co chtějí pomáhat a sloužit těm, 
kteří to potřebují – zkrátka být společnosti pro-
spěšní.

����: Jan Folprecht, RC Ostrava

ZNAlOST ZNAČkY 
ROTARY

J
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Viacerí isto poznáte výrok herca Christo
phera Reevea: „Mnohé naše sny sa na prvý po
hľad zdajú byť nemožné, neskôr sa zdajú ne
pravdepodobné a napokon sa pre nás stanú 
nevyhnutné.“

Svoje ročné funkčné obdobie v pozícii pred
sedu správnej rady Nadácie Rotary som začal 
so štyrmi cieľmi: vyhladenie detskej obrny, po
silňovanie spolunáležitosti a hrdosti na našu 
nadáciu, spustenie nášho nového grantového 
modelu, zapájanie sa do inovatívnych partner
stiev a projektov. Bol to vzrušujúci rok vyzna
čujúci sa zmenami, rastom a novými úspechmi. 
Na sklonku svojho funkčného obdobia mô
žem potvrdiť, že som nevýslovne hrdý na prá
cu rotariánov.

Za jeden z najvýznamnejších medzníkov do
siahnutých tento rok možno pokladať uznanie 
juhovýchodnej Ázie za zónu bez výskytu det
skej obrny a následnú certifikáciu tejto zóny 
Svetovou zdravotníckou organizáciou. Bola to 

dlho očakávaná udalosť. Ešte pred piatimi 
rokmi sa v Indii vyskytovala takmer polovica 
všetkých prípadov detskej obrny. Spolu 11 kra
jín v danom regióne – Bangladéš, Bhután, De
mokratická republika Východný Timor, India, 
Indonézia, Maldivy, Mjanmarsko, Nepál, Sever
ná Kórea, Srí Lanka, Thajsko – sú domovom 1,8 
miliardy ľudí. Predstavujú štvrtý zo šiestich 
regiónov sveta, ktorý bol oficiálne uznaný za 
zónu bez výskytu detskej obrny. Tento význam
ný medzník nie je samovoľný, za jeho dosiah
nutím stojí veľa tvrdej práce mnohých vytrva
lých dobrovoľníkov.

Svoje pôsobenie na pozícii predsedu Správ
nej rady našej Nadácie Rotary uzatváram s po
citom nesmiernej vďaky. Som vďačný za to, že 
som mal príležitosť poznať mnoho z vás, usi
lovne a zanietene pracujúcich rotariánov, 
a som vďačný za všetku vašu pomoc pri pre
mieňaní mojich počiatočných štyroch cieľov 
na realitu.

Už neraz sme sa mali možnosť presvedčiť, že 
pri účinnej motivácii rotariáni dokážu veľmi 
efektívne čeliť výzvam. Prednedávnom sa nám 
práve vďaka Výzve Rotary na vyhladenie det
skej obrny podarilo dosiahnuť významný medz
ník – vyzbieranie sumy 200 miliónov USD, ne
vyhnutnej na získanie grantu od Nadácie Billa 
a Melindy Gatesových. Stanovený cieľ sme na
pokon nie len splnili, ale vďaka získanej sume 
228,7 milióna USD dokonca prekročili.

Teraz sa nám naskytla nová príležitosť. Nadá
cia Gatesových predložila návrh, že prispeje 
v pomere 2:1 ku každému doláru, ktorý Rotary 
vynaloží na boj proti detskej obrne v priebehu 
nasledujúcich piatich rokov, a to až do výšky 
35 miliónov USD ročne. Prv než uvedené pro
striedky budeme môcť minúť, musíme ich naj
skôr získať.

Rozhodnutie prijať túto ponuku sa nerodilo 
ľahko. Sme si vedomí toho, že sme rotariánov už 
neraz žiadali o podporu a ich pomoc bola šted
rá. V celosvetovom meradle sme už „tak blíz
ko“ k zamedzeniu prenosu divokého vírusu 

detskej obrny. Už teraz je to neuveriteľný 
úspech, ale máme pred sebou ešte stále veľa 
práce, aby sa svet zbavený detskej obrny stal 
skutočnosťou.

Po desaťročia sme pracovali na znižovaní 
výskytu detskej obrny, pričom počet prípadov 
nákazy z roka na rok klesal. Každý rok, v kto
rom sa zaznamenalo menej prípadov detskej 
obrny v porovnaní s predchádzajúcim, bol pre 
nás dobrým rokom. Teraz sa však nachádzame 
v novej etape – sme vo finálnej fáze boja proti 
detskej obrne. Dnes sa nemožno uspokojiť 
s konštatovaním, že sme dosiahli „vskutku 
slušný“ výsledok. Nemôžeme dopustiť, aby sa 
kdekoľvek vo svete vyskytol čo i jediný prípad 
detskej obrny.

To znamená, že na každý výskyt, hoci aj ma
lého rozsahu, je nutné reagovať s masívnou 
odozvou. A tú si môžeme dovoliť, len ak bude
me mať dostatok prostriedkov. Nemôžeme 
však strácať čas dlhým čakaním na vyzbieranie 
potrebných prostriedkov – detskú obrnu chce
me ukončiť teraz, a prepísať tak dejiny už dnes. 

B o l  t o  v z r u š u j ú c i  r o k

P r i j í m a n i e  v ý z i e v

�������: Ivan Belan, PDG

Dong kurn lee,
�������� �������� 

���� ������� ������

N A D A C E
R O TA R Y
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����: Petr Anderle and František Ryneš, �����: Dobroslav Zeman, Ivan Belan 
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Supplement

Irena  
A. Brichta 
delivered  
the opening 
address. The 

next speaker was John Hewko, General 
Secretary of Rotary International and 
the Rotary Foundation:  “We do a lot 
and we do it well. But few people 
know about us; we are not doing 
enough to address the public, and the 
ranks of our members should expand,” 
said John Hewko, who once founded 
the first Rotary Club in Kiev and 
worked in Prague in 199602001. 

Governor Irena Brichta said we 
admitted 387 members in the past 
period. Regrettably, 380 members had 
left our ranks since then, making it  
a net membership increase of only 
seven people. As of this date we have 
71 clubs (with another four clubs in 
their chartering stages), with a 
combined membership of 1,430 
(including 178 women, or about 12 
percent of total). This roughly tallies 
with the situation before World War 

II, when our District 66 had 47 clubs 
and 1,223 members in 1938. 

Decisions what to do and how could 
be inspired by GSE (Group Study Ex
change) Teams. A Czech GSE Team, 
formed last year, has visited District 
6980 Central Florida, and its American 
team was also present at our confe
rence. The Czech team’s member, 
documentary film director Olga 
Špátová, shot a beautiful film in Florida. 
Jaromír Barák, head of the Youth Service 
Committee, ushered 70 foreign students 
into the conference room. The program 
continued with art performances by 
students from various countries. 

GSE students lent a refreshingly 
informal character to the gala evening. 
The Vlach Chamber Quartet opened 
the proceedings, which included dance 
music in the rendition of Život 90 Jazz 
Band, a Slovak wheelchair dancer 
outfit, and a fashion show staged by 
designer Ivana Follová. A discotheque 
for seniors and the advanced was 
enjoyed by Rotarians and students 
alike. Well, and that was it.

District 2240 
conference

George J. Podzimek traditionally opened 
a District conference, held on 16/17 May, with ringing 

the Rotary Bell of RC Praha Staré Město. 

DG
ron D. Burton, rotary international 
President for 2013/2014, wrote in his 
letter to the delegates of District con-
ference 2014: 

“Perhaps for much too long, 

Rotary was kept in secrecy. 

Now is the time to share 

with others the excellent 

achievements, brought about 

by our activities.” 
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Rotary began 109 years ago in America and is today the largest service organisation in the 

world with over 1.2 million members - all members of Rotary Clubs in their locality; a group 

of friends, representing their profession, doing good and having fun, always with integrity, and 

the highest standards, as expressed in the motto: Service above Self!

In June, our District 2240, Czech Republic and Slovak Republic, with 70 clubs and 5 provisional 

(46 in CR and 24 in SR) celebrates its 15th year with over 1,430 Rotarian members; a growing 

number since 1990, which was the third time Rotary rose from the ashes in this part of the world.

Our original District 66 of Czechoslovakia began in the early 1920’s, with RC Praha chartered 

in 1925.  By 1938, there were 47 clubs (42 in CR, 5 in Slovakia (1 in Uzhorod) and we were the 

third largest district in Europe, after Great Britain and France! Austria at that time had only 11 

Rotary Clubs, which we supported.  After WWII, Rotary in Czechoslovakia re-emerged though only 

for 3 years, before a much longer 40 years of silence. Then in 1990 with the help of mostly our 

Austrian (District 1920), as well as German Rotary friends, we saw the restart and growth of 

Rotary in our then two countries, with the inauguration of our District 2240 in 1999.

At the same time, we saw the birth of our very own Rotary Good News in local language to 

not only celebrate our Rotarian initiatives, but also to inform, interest, and inspire both non-

rotarians, as well as Rotarians in our District and beyond.

We have cause for celebration this year, to remind ourselves of the long tradition of 

volunteerism and giving which began nearly 90 years ago in our two countries, and which 

continues today as we help those less fortunate than ourselves and motivate young people to 

think of others before themselves.

We need to reach out to our countrymen to remind them of this tradition and our present 

Rotary activities,  and how it helps us all to understand one another that much better in the 

global world, and also make the world a better place to live!

Rotarians! we are part of a leading international service organisation, highly respected and 

recognized the world over, so let’s celebrate our District’s 15th anniversary, be proud of our 

achievements, and welcome new Rotarians into our Clubs, so that together as friends we can do more!

Best wishes

Active Rotary changes lives!

irena A. Brichta, DG

G Lo s A r Y

DeAr reADers,

A t the start of the Nazi 
occupation he organized 
and financed dispatching 

several trains with 669 Jewish 
children on board from the 
Protectorate to Great Britain, 
thereby saving their lives. Alas 
the last train, due to depart on  
2 September 1939, never left 
Prague. He was so modest 
nobody knew about his achieve
ment for a long time. But good 
deeds must be remembered and 
rewarded. Our District Confe
rence instructed our Governor to 
decorate Sir Nicholas with 
District 2240’s supreme distin
ction, the Tomáš Baťa Award. It 
happened two days before the 
Office of the President of the 
Czech Republic announced the 
President will confer the Order 
of White Lion to Winton. The 
District Confe rence said in a 
resolution it supports Sir 
Nicholas’s nomi nation for the 
Nobel Peace Prize. 

����: František Ryneš

Sir Nicholas G. Winton, 
a member of RC Maidenhead 
in the United Kingdom, turned 
a blessed 105 on Monday 
19 May. 

in Praise 
of courage

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

E N G L I S H  S U P P L E M E N T
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A t that time, inter
national postage fees 
were steep; our District 

was poor, and to help save 
money I brought copies for 
Slovak clubs by train with me 
after every editorial board 
meeting. The publisher would 
furnish me with parcels for 
each Slovak club with a list of 
mailing addresses. Once I 
carried 800 copies in parcels 
(including 150 copies for 
members of the Slovak 
National Council – Parliament). 
Customs officers noticed my 
oversize luggage with more 
than 20 wrapped and sealed 
parcels and wanted to inspect 
their contents. When they 
discerned these magazines 
were not published in Slovakia, 
they wanted to seize the 
suspect printed stuff as illegal 
propaganda promoting an 

obscure “Rotary” group. 
I convinced them it was 
neither a business commodity 
nor a case of tax evasion, since 
the magazines were not for 
sale—and with my name seen 
and checked from the imprint 
both sides arrived at a 
diplomatic conclusion: the 
preliminary findings were it 
was a worthless promotional 
bulletin, and each officer took 
a copy for further inspection. 
Hopefully, these two men red 
the RGN carefully and learned 
something about Rotary, and 
Rotarian goals and 
achievements. 

����: Ivan Belan, PDG, Member of 

RGN Editorial Board

A fter a welcome speech 
by D 1950 Governor 
Bernd Koob, the parti

cipants heard several lectures  
in the field of religious studies 
and sociology, delivered by 
Professors Norbert Klaes and 
Matthias Stickler (from the 
University of Würzburg), and 
Maj.Gen. Horst Schmalfeld 
from the Marshall Centre in 
GarmischPartenkirchen (all of 
them are Rotarians, of course). 

As the world marks 100 
years from the outbreak of the 
First World War, the threeday 
seminar raised a crucial 
question: Could the war have 
been prevented then? Aca
demics from the German 
university environment 
attempted to give an answer. 

Martina Saitlová from RC 
Třebíč concludes: The keynote 
of the seminar, “We Are 

Europe” was very interesting 
from my point of view, and 
more than fitting in terms  
of my university studies. 
University professors endea
voured to present as many 
details as possible about the 
background events that led  
to the First World War. We 
discussed also the consequen
ces of this bloody conflict and 
the beginnings of the postwar 
Europe as we know it today. 
Importantly, the seminar 
provided room for discussion. 
In this way I discovered not 
only new friends but also new 
ideas, views, inputs and moti
vation. I think human thinking 
is largely formative of this 
world, and it has played no 
small role in history.

����: Dobroslav Zeman, PDG, 

RC Plzeň, �����:  Peter Thürl

I am proud I was privileged to help promote not only my 
hometown Rotary Club but also the whole RI District 2240 
and its media outlet, the magazine Rotary Good News. 
The beginnings were funny.

On the invitation of LA Frits Zeeuw and Kurt Drossel (both 
PDG 1950), 31 young people from Germany, Poland, Slovenia, 
Ukraine and the Czech Republic met in St. Marienthal on 
4–6 April

How i smuggled rotary 
Good news to slovakia

We Are 
europe

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

E N G L I S H  S U P P L E M E N T
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These four pages contain 
English-language 
highlights of the content 
of the Czech and Slovak 
magazine 
rotArY GooD neWs 
3 | 2014 

t r A n s L At i o n 
Libor Trejdl 
e D i t o r i A L  B o A r D 
+420 776 540 656 
goodnews@rotary2240.org

T he funding that Rotary 
provides to carefully 
selected projects in 

various countries is subject to 
repeated inspections by 
volunteer expert from around 
the world. Our District 2240 
received due recognition and 
our friend, Dr. Stanislav Kusý, 
received a personal honour and 
privilege (as he put it) to be 
selected as a TRF expert. 

The 3H Project in Izmir 
endeavoured to promote breast 
cancer awareness among 
women in rural areas. The 
project, carried out for a period 
of three years from 2010 to 
2012, involved practical 
instruction on breast self
examination techniques. “Over 
three years, almost 22,000 
women between 20 and 45 

years old received training in 
six rural areas. In conjunction 
with the local ministry of 
health, 65 Rotarians, 500 health 
officers and many Rotaract 
members participated in the 
effort. Ten thousand billboards 
were posted and a video with a 
prominent Turkish artiste was 
produced. Dummies for 
practical instruction on self
examination were purchased 
along with video projectors and 
computers. Hugo Boss’s biggest 
garments factories were 
involved and lectures were 
permitted even in mosques!”

The project was continuously 
evaluated on annual basis by 
experts from the United 
Kingdom, Israel and United 
States, plus a German auditor. 
“Within 18 months after 

completion of the project I was 
asked to evaluate its prevalent 
efficacy in the field. I spent four 
days working in Izmir. I worked 
in the health ministry coordi
nation centre, and in the Hugo 
Boss plants. I worked with 
three Rotarians, who spent five 
years formulating and preparing 
the project. The most gruelling 
task was to study hundreds of 
pages of documentation before 
my departing for Izmir. After 
return I worked on a 30page 
report for TRF and Rotary 
International.” 

If a single woman is saved 
thanks to this project, the funds 
will have not been misspent. 

����: Stanislav Berkovec

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

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

czech 
and slovak 
District 2240 
scores 
success
rotary international and the rotary 
foundation (TRF) have a number 
of healthcare and social projects 
pursued by the Rotary Clubs all 
over the world. O n Monday 19 May, 

finalists of the sixth 
national Magic of 

Song contest assembled in 
the St Wenceslas Church in 
Opava. The event is 
organized by RC Opava for 
handicapped citizens. In 
the final round we heard 22 
singers; the winners were 
Hana Silná from Opava 
(picture) in the younger 
category and Michal Drozd 
from Ostrava in the older 
age category.

R C  O PAvA

sixth 
Annual 
Magic 
of song 
contest



25r o t a r y  g o o d  n e w s  � � � � � � – � � � � � �  � � � �

N O VÁ
G E N E R A C E

Zahraniční 
studenti 

pod 
Chopkem

����: Libor Ferda, RC Jihlava

V době od 16. 3. do 22. 3. 2014 se 
uskutečnil v Nízkých Tatrách na 
Jasné již 13. ročník rotary ski 

Campu pro zahraniční studenty, 
kteří jsou v našem distriktu 

na roční výměně. 

elkem se letos zúčastnilo 
24 studentů. Organizaci 
převzali bývalí členové RC 
Liptovský Mikuláš JUDr.
Bohuš Palovič – vedoucí 
campu, MUDr. Jan Drobčo 
– lékař a Ing. Jan Novotný – 

ekonom. Současně byli nápomocni i přátelé 
ze služby mládeže, např. Jano Fulka z RC 
Spišská Nová Ves a Vladimír Petránek z RC 
Praha City. Významně pomohli také mladí 
z ROTEXU ve funkci instruktorů. Studenti 
zdolávali svahy na Jasné s velkým nadšením, 
přestože někteří stáli na lyžích a prknech 
úplně poprvé. Zároveň měli možnost navští-
vit jeskyni Svobody a vykoupat se v termál-
ním koupališti Aquapark Tatralandia. Stručně 
se také seznámili s historií Liptova při 
návštěvě Liptovského Mikuláše. Nechyběly 
ani tradiční závody v maskách a závěrečná 
diskotéka v největší diskotéce na Slovensku 
– Happy End Jasná. Odměnou pro organi-
zační tým byla skutečnost, že všichni účast-
níci campu zvládli výuku na výbornou 
a hlavně bez úrazu. Studenti pak na závěreč-
ném večírku poděkovali všem organizáto-
rům za příjemný týdenní pobyt na horách.

C
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N O V Á  G E N E R A C E

H nacím motorem nejenom této klu-
bové aktivity je první prezident 
a dlouholetý vedoucí Služby mláde-

ži opavského klubu Bohumil Křempek, kte-
rý též vykonává funkci pokladníka distrikt-
ního výboru Výměny mládeže. Bob, jak ho 
familiárně nazývají nejenom rotariánští přá-
telé, ale i výměnní studenti, se s námi podě-
lil o svoje zkušenosti.

Jak to všeChno Začalo
To bylo jednou na podzim roku 2008, kdy 

jsem byl na pracovním obědě s mým příte-
lem Josefem Meleckým. Jeho syn byl v té 
době na výměně v USA a v rodině Melec-
kých zrovna hostili studenta z USA Joshe. Je-
likož mám syna Vojtěcha, v té době patnácti-
letého, tak mě studentské výměny ihned 
zaujaly a po krátkém přemlouvání mé man-
želky jsme si Joshuu vzali na pár měsíců 
k nám domů. V té době jsem si uvědomil, že 
práce s mládeží a studentské výměny by 
mohly být moje parketa, a ihned jsem se za-
čal o práci s mládeží zajímat. Na podzim 
roku 2009 jsem se poprvé zúčastnil Orien-
tation meetingu pro inboundy ve Strečně, 
jehož součástí bylo a dodnes je také školení 
pro klubové pracovníky Služby mládeže. 
Nejdříve se mi celý systém přípravy out-
boundů zdál velmi složitý a administrativně 
náročný. Postupně jsem však do systému 
pronikl a dnes, po pěti letech praxe, jsem již 

přesvědčen, že ona náročnost je velmi po-
třebná a ku prospěchu věci. 

první Zkušenosti s výměnou
Mým prvním studentem, kterého se mi po-

dařilo vyslat na výměnu, byl můj syn Vojtěch 
a naší první inboundkou byla mexická stu-
dentka Mariel. S odstupem času velmi kladně 
hodnotím to, že jsem si výměnu nejdříve za-
žil na vlastní kůži jako rodič a také jako host 
rodič, a mohu tak dnes mnohem lépe připra-
vovat studenty a jejich rodiče na nepochyb-
ně velmi náročný rok jejich života. 

další roky s výměnnými 
studenty

V rotariánském roce 2011/2012 jsme 
měli již dva studenty v zahraničí a dva in-
boundy u nás v Opavě. Blížil se termín při-
hlášek na rok 2012/2013 a nám se nepřihlá-
sil žádný student. Nejdříve jsme byli velmi 
zklamáni z toho nezájmu studentů, ale 
ihned jsme si řekli, že je třeba pro propaga-
ci studentských programů něco udělat, že 
to prostě samo nepůjde. V září příštího roku 
jsme tedy uspořádali několik přednášek na 
našich dvou opavských gymnáziích, kterých 
se zúčastnilo přibližně 100 studentů, obvyk-
le prvních ročníků. Neuplynulo mnoho dnů 
a pro další rok jsme vybrali už čtyři studen-
ty. Čtyři studenty budeme mít i v roce 
2014/15.

mladý,
ale

aktivní

����: Jaromír Barák, RC Třebíč, 
Bohumil Křempek, RC Opava International

Rotary klub opava international 
patří mezi „mladší“ kluby, byl 

založen v roce 2009. Hned od svého 
vzniku se zapojil do organizace 

studentských ročních výměnných 
pobytů a v současné době patří 

v této oblasti mezi nejlepší kluby 
v distriktu.

R C  O PAVA  I N T E R N A T I O N A L

1 Pinpinat 
Dhanajyaitsadej 
z Thajska, přezdívaná 
Antonie, při autogra
miádě po besedě 
v základní škole

2 Píseň Cesta od skupiny 
Kryštof v podání Poliany 
z Brazílie (zleva), Itzel 
z Mexika a Pinpinat 
z Thajska byla zlatým 
hřebem letošního plesu 
opavského klubu 
Mládež Opava Studenti 
2013

3 Opavští studenti tráví 
tento školní rok v USA 
(Jakub a Anna 
uprostřed) a v Mexiku 
(Michaela a Vilém)

1 3

2
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14. február 
v nemoCniCi

����: Zuzka Pavlová

Tráviť 14. február – deň 
zamilovaných – s tými najbližšími 
a možno najmilovanejšími je 
naozaj krásne si predstaviť. No 
čo ak to niekomu nie je dopriate? 
To, že niečo vzácne vlastníme, si 
uvedomíme častokrát až potom, 
ako to stratíme. 

A nanešťastie to v mnohých prípa-
doch býva práve zdravie, ktoré ne-
dokážeme hodnotne oceniť. Práve 

preto sa nový, momentálne začínajúci ko-
šický Rotaract klub pod záštitou Rotary 
klubu Košice rozhodol navštíviť choré de-
tičky (vo veku 5 až 15 r.) v nemocnici 
v tento „milujúci a milovaný“ deň. 

V piatok 14. februára 2014 usporiadal 
košický Interact klub svoju historicky prvú 
akciu, ktorá sa konala v Detskej fakultnej 
nemocnici v Košiciach. Zúčastnili sa jej 
nielen členovia Rotaractu, ale aj košickí 
inboundi – výmenní študenti – Madu, 
Chris, Gabi, Leenah, Kathleen a André. Spo-

ločne tak chceli spraviť chorým detičkám 
aspoň na chvíľu veselý program a vyčariť 
im úsmev na tvári. Navštívili onkologické, 
infekčné, neurologické, interné a krčné 
oddelenie, kde zorganizovali deťom 
približne dvojhodinový program. Niektorí 
sa prezliekli do kostýmov šašov alebo roz-
právkových postavičiek, ostatní obdaruvá-
vali deti smiechom len vo svojom oblečení, 
no každý sa snažil zapojiť deti do aktivít – 
tančeky, vtipy, srandičky. Nálada, ktorá tam 
panovala, bola vynikajúca. Deti sa zabávali 
jedna radosť. Poniektoré sa zo začiatku síce 
trošku hanbili, ale stres z nich po čase opa-
dol. Na konci programu žiaci porozdávali 
balíčky, ktoré deťom pripravili – obsahovali 
hračky, knižky, nejaké zdravé sladkosti 
a ovocie. Sme nevýslovne šťastní, že sa nám 
takúto akciu podarilo zorganizovať a že sa 
do nej zapojilo toľko študentov. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným a takisto aj výmen-
ným študentom, ktorí svojou vždy dobrou 
náladou pobavili všetkých naokolo a pode-
lili sa so svojimi skúsenosťami a zážitkami. 
Túto akciu sponzoroval náš „materský“ 
Rotary klub Košice, za čo im taktiež ďaku-
jeme. Pevne dúfame, že sa zabávali hlavne 
tí, pre ktorých sme to robili so srdcom – 
naši malí pacienti, ktorým prajeme veľa 
veľa zdravia. A takisto veríme, že sa nám 
akcií takéhoto charakteru podarí zorgani-
zovať ešte mnoho.

starosti s host rodinami
Byli jsme velice rádi, že se nám povedlo 

vybrat 4 velmi dobré studenty, ale přišla 
mnohem náročnější část práce, a to výběr 
host rodin pro 4 inboundy. Systém, kdy rodi-
na od outbounda by měla hostit postupně 
dva nebo tři inboundy, je podle nás zcela ne-
vyhovující. Používáme systém postupné zá-
těže rodin, kdy inbound je v prvním období 
(září–prosinec) u rodiny, jejichž student se 
již vrátil z výměny, v 2. období (leden–bře-
zen) u rodiny, jejichž dítě je zrovna na výmě-
ně v zahraničí, a ve 3. období (duben–čer-
ven) u rodiny, jejichž dítě se připravuje na 
výměnu příští rok. 

tým pro práCi s mládeží
V době, kdy jsme vyměňovali jednoho 

nebo dva studenty, jsem na vše stačil v pod-
statě sám. Se čtyřmi studenty se to již při 
mém povolání daňového poradce opravdu 
nedá zvládnout. Oslovil jsem tedy 4 další 
členy našeho klubu, a vytvořili jsme velmi 
dobře fungující výbor mládeže. Dnes si to 
už bez týmové práce vůbec neumím před-
stavit a nepochybně bych bez nich po ně-
kolika letech zcela „vyhořel“, a hrozilo by 
tak velké nebezpečí, že bychom nemohli 
naplnit náš neskromný cíl, patřit ve výměně 
mládeže k nejlepším klubům v distriktu. 

aktivity pro studenty
Náš klub velmi dbá na to, aby se studenti 

zúčastňovali všech aktivit, které náš klub 
pořádá nebo se jich zúčastňuje. Pomáhají 
s organizací naší písničkové soutěže pro po-
stižené (někteří byli i v porotě), na našem 
plese mají kompletně na starosti tombolu a 
rovněž si musí připravit nějaké vystoupení. 
Letos jsme pro studenty připravili také kuli-
nářský víkend s názvem Cook off, kdy jsme 
ve spolupráci s RC Ostrava International 
uspořádali na Těrlické přehradě kuchařskou 
soutěž, na kterou jsme pozvali i studenty 
z RC Ostrava a RC Katowice a také naše bu-
doucí výměnné studentky. Všechny jsme 
rozdělili do 5 skupin dle kontinentů a každá 
skupina pak měla dvě hodiny na to, aby uva-
řila dvě jídla a pak je před porotou náležitě 
prezentovala. Další rotariánskou akcí naše-
ho klubu je běžecký závod Opavská míle, 
kterého se naši studenti musí samozřejmě 
také zúčastnit.

Košickí študenti 
z Rotaract klubu Košice 
s MUDr. Jenčom
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P ohostinnosti tohoto Centra využívají 
velmi účinně i naši němečtí rotarián-
ští přátelé. Letos to bylo již počtvrté, 

co v něm německá sekce mezidistriktního 
výboru pro mezinárodní spolupráci našeho 
distriktu 2240 s německými rotariány (dále 
jen LA) uspořádala mezinárodní RYLA semi-
nář pro mladé, věnovaný tentokrát – v roce 
stého výročí vypuknutí 1. světové války – vel-
mi závažnému tématu: Bylo by v roce 1914 
možné zabránit této katastrofě? Díky iniciati-
vě předsedy německé sekce LA Fritse Zeeu-
wa a Kurta Drossela (oba PDG 1950) se na 
víkend 4. až 6. dubna sjelo do St. Marien thalu 
celkem 31 mladých účastníků nejen z Ně-
mecka, ale i z Polska, Slovinska, Ukrajiny 
i z České republiky. Daniela Pragliatti, která 
tráví tento školní rok v Německu, přijela na 
seminář díky doporučení RC Gotha dokonce 
až z Mexika. Rotary klub Plzeň vyslal dva 
mladé odborníky, RC Třebíč jednu studentku. 

 Po přivítání všech zúčastněných úřadují-
cím guvernérem D.1950 Berndem Koobem 
vyslechli účastníci s velkou pozorností ně-
kolik mimořádně hodnotných přednášek, 
např. z oboru religionisitky a sociologie 
prof. dr. Norberta Klaese a z oboru historie 
prof. dr. Mattiase Sticklera (oba z univerzity 
ve Würzburgu), nebo generálmajora Dr. ing. 
Horsta Schmalfelda, který profesně působil 
v Marshallově centru v Garmisch-Partenkir-
chenu (všichni jsou samozřejmě rotariáni). 

Velkou pozornost věnovali všichni přítomní 
i vystoupení DG Bernda Kooba, který profesně 

působil jako vysoký důstojník Bundeswehru 
a vedl záchranné práce v městě Goražde, zni-
čeném válečným konfliktem v Bosně. Jeho 
rozsáhlá obrazová dokumentace dala všem 
představu nejen o hrůzách a důsledcích bo-
senské války, ale i o záslužné práci mimořádně 
obětavých záchranných vojenských jednotek.

V roce, kdy si připomínáme 100.výročí vy-
puknutí 1. světové války, byla hlavním téma-
tem třídenního semináře velmi závažná otázka: 
Bylo by bývalo tehdy možné zabránit jejímu 
vypuknutí? Na tuto otázku se snažily odpově-
dět svými přednáškami graduované osobnosti 
z německého univerzitního prostředí. 

Na RYLA seminář vyslal své dva delegáty 
RC Plzeň – Veroniku Rybovou, učitelku češti-
ny a němčiny na jednom z plzeňských gym-
názií, a Jana Korabečného, který v současné 
době působí jako designér ve Stuttgartu. RC 
Třebíč delegoval do St. Marienthalu Martinu 
Saitlovou, která význam a přínos semináře 
zhodnotila takto:  Téma semináře „Wir sind 
Europa“ bylo z mého pohledu velmi zajímavé 
a pro mé vysokoškolské studium více než 
trefné. Univerzitní profesoři se nám snažili po-
dat co nejdetailnější informace o pozadí udá-
lostí, které vedly k rozpoutání první světové 
války. Diskutovali jsme také o následcích to-
hoto krvavého konfliktu a o tom, na základě 
čeho se začala po válce utvářet Evropa, jak ji 
známe dnes. Zajímavou prezentací také při-
spěl Kurt Drossel, bývalý guvernér distriktu 
1950, jakožto bývalý voják nasazený v konflik-
tu v Bosně a Hercegovině. V posledních le-
tech se díky Rotary snaží charitativně podpo-
rovat rodiny, které jsou bosenským konfliktem 
poznamenané dodnes. Důležitou součástí se-
mináře byly zejména diskuze mezi účastníky 
semináře a také vypracovávání prezentací na 
daná témata. Tak mi celá akce nepřinesla jen 
nové přátele, ale také nové ideje, názory, nápa-
dy a motivaci. Myslím totiž, že právě smýšlení 
lidí z velké části formuje tento svět a v historii 
mnohokrát sehrálo nemalý význam. Celý ví-
kend se velmi vydařil a v dobré atmosféře, jak 
to tak bývá, bohužel rychle utekl.

Bylo potěšitelné, jak aktivně se pak do 
velmi živé pódiové diskuse, kterou řídili  
K.Drossel a F. Zeeuw, zapojili prakticky 
všichni mladí účastníci: správně chápali ne-
bezpečí konfliktních situací mezi jednotli-
vými státy a mocnostmi, ať kdekoliv na svě-
tě, i naléhavou potřebu jejich smírného 
řešení, a případně i předcházení těmto zá-
važným rizikům. Ze semináře si tak odnesli 
mnoho cenných dojmů a poučení. 

MY
JSME

EVROPA

����: Dobroslav Zeman, PDG 
����: Peter Thürl

Barokní klášter v německém St. 
Marienthalu poblíž města Görlitz je 
rozsáhlý a výstavný areál, ležící na 

hranici Německa s Polskem. 
Přestože ho postihla v srpnu 2010 

katastrofální povodeň (v těsné 
blízkosti kláštera protéká Lužická 

Nisa), byl brzy nato pečlivě 
restaurován: již po řadu let slouží 

jako významné společenské 
středisko – Centrum pro setkávání.
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C ílem pětidenního semináře bylo hle-
dání životních cest, uvědomění si 
vlastních postojů a hodnot a také na-

lezení odhodlání něco ve svých životech 
změnit. Téma 15. ročníku RYLA 2014 bylo 
„Slasti a strasti technologií“. Téma je v sou-
časnosti velmi aktuální, neboť pro člověka 
tohoto století je typické, že se často ocitá 
v pasti techniky. Jak se s tímto fenoménem 
rozhodl bojovat Tomáš Hajzler – bojovník  
za prosazování principů svobody v práci, 
blogger a zakladatel Peoplecommu? Tomáš 
se dobrovolně rozhodl být 6 měsíců OFF. 
Člověk, který na síti trávil 24 hodin denně, 
se najednou ocitl bez internetu, bez telefo-
nů, bez e-mailu.

„Tomáš je super člověk, který přednášel 
s humorem, radostí a velmi poučně. Pro 
mne to byla ta nejlepší přednáška,“ řekl  
Viliam Hlavenka, účastník RYLA 2014. Nejen 
pro Tomáše Hajzlera, ale i ostatní osobnosti, 
které se zúčastnily přednášek na RYLA 
2014, byla hnacím motorem touha po změ-
ně – touha dělat věci jinak než doposud. Pří-
kladem byla přednáška Ivana Širockého, od-
borníka na Lean technologie, které poznal 
v Japonsku a začal je implementovat ve fir-
mě Brose CZ v Kopřivnici. 

„Přednáška Ivana Širockého byla inspira-
tivní, neboť nám ukázal, jak tyto poznatky 
mohou reálně fungovat“ (Dávid Toma, účast-
ník RYLA 2014).

RYLA nebyla jen o přednáškách, ale i o zá-
bavě, poznání sebe i ostatních a o komuni-

kaci, která v poslední době, díky internetu 
a mobilním telefonům, ztrácí podobu „FACE 
to FACE“ a je nahrazena komunikací „FACE-
BOOKOVOU“. Tím se však ochuzují o osob-
ní kontakt mezi sebou i se svým okolím. 
Moderní technologie značně změnily po-
hled na svět i chování lidí. Jak je možné, že 
když můžeme poznávat téměř neomezené 
množství nových lidí na celém světě, jsme 
stále více odtažití a uzavření, než bývali lidé 
před nástupem dnešních komunikačních 
technologií? Pro mladé lidi je důležité nejen 
ovládat moderní informační techniku a svě-
tové jazyky, ale také pracovat v týmu – 
schopnost týmové práce, která s sebou při-
náší synergické efekty. A právě tuto 
dovednost měli účastníci RYLA možnost 
prokázat při týmových hrách, při přípravě 
projektů i při aktivitách v lanovém centru.

 Přestože účastníci RYLA 2014 byli různí 
lidé s různými životními příběhy, jedno měli 
všichni společné – silnou vnitřní MOTIVA-
CI. Touhu něco v životě dokázat, odlišit se 
od ostatních. Seberozvoj je totiž pro mnoho 
lidí vrcholem, který jim ukazuje cestu v je-
jich životě. Součástí hledání sebe sama byla 
také přednáška psycholožky Stáni Podžorné 
na téma „Sourozenecké konstelace“ aneb 
jak pořadí narození do rodiny ovlivňuje 
osobnost daného člověka. Přednáška byla 
velmi zajímavá a všichni účastníci jí byli na-
prosto pohlceni a se zájmem a očekáváním 
naslouchali. Když už účastníci RYLA 2014 
„našli“ sebe samotné, nastal čas, aby se za-

RYLA
2014

����: Ing. Lucie Kučerová, Ph.D.

RYLA 2014 proběhla v Kopřivnici 
ve dnech 30. 4 – 4. 5. 2014 již po 

patnácté. Za přispění Rotary klubu 
byl zorganizován seminář pro 

mladé lidi se zájmem o sebepoznání 
a zamýšlení se nad svými 

možnostmi a hranicemi svých 
odhodlání.
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měřili na to, jak se prodat – „Jak se svou 
kůží na trh?“ Odpověď na tuto otázku se 
snažili nalézt u autorky stejnojmenné knihy, 
paní Věry Staňkové. 

Zdeněk Kocman, účastník RYLA 2014, 
řekl o přednášce paní Staňkové: „Je dobré 
vidět, že existují lidé, kteří dokáží prvotní 
nápad dotáhnout do velkých projektů.“

Místo konání semináře vyzývalo k exkurzi 
do muzea Tatry Kopřivnice, která tvoří stě-
žejní část historie města. 

 „Být, či nebýt?“ Tak zněl slavný Hamletův 
monolog. V dnešní době, kdy lidé řeší otáz-
ku seberealizace a sebemotivace, se Zdeněk 
Michálek, ředitel poradenské a vzdělávací 
společnosti, ptá: „Vést, nebo být veden?“ 
Svou přednáškou na RYLA 2014 s názvem 
Udržitelné vedení v praxi se snažil mladé 
lidi přivést k uvědomění si, jaké hodnoty 
jsou pro ně v životě důležité a jaký je jejich 
životní cíl a vize do budoucna. Radek Smol-
ka, účastník RYLA 2014, řekl o Zdeňku Mi-
chálkovi: „Úžasně energický lídr.“ 

V závěru pětidenní akce ve skautském 
centru VANAIVAN v Kopřivnici předal Zde-
něk Michálek svou funkci Blaženě Mačáko-
vé. Cílem semináře RYLA 2014 bylo probu-
dit vnitřní motivaci v mladých lidech, 
pochopit principy týmové spolupráce 
a uvědomit si své vlastní hodnoty, které jsou 
základním kamenem jejich života. V nepo-
slední řadě se účastníci také na vlastní kůži 
přesvědčili, že když dva dělají totéž, není to 
vždy totéž. „Ocitnout se v kolektivu různě 
zaměřených osobností, společně se pozná-
vat nejen navzájem, ale objevovat tak i sebe 
samého bylo asi největším přínosem. Neod-
nesla jsem si pouze kontakty, což bývá 
v dnešní době největším motivem potkávat 
nové lidi, ale zážitek ze setkání s jedinečný-
mi osobami, přičemž každá nabízí něco jiné-
ho, nového a dává mi možnost různě pře-
mýšlet, dívat se na život z více stran. Dobila 
jsem si své ‚baterky‘ na maximum energie 
a zvýšila své mínění o tom, že za sny a vy-
tčeným cílem se vyplatí jít, protože stále se 
najdou lidé, kteří vidí svět pozitivně a v bar-
vách a chtějí ho posouvat k tomu lepšímu.“ 
(Linda Dóczyová, účastnice RYLA 2014).



31r o t a r y  g o o d  n e w s  � � � � � � – � � � � � �  � � � �

R E P O R TÁ Ž

����:  Petr Anderle a František Ryneš
����:  Dobroslav Zeman, Ivan Belan

KONFERENCE
V pátek a v sobotu 16. a 17. května 2014 

se čeští a slovenští rotariáni sdružení v distriktu 2240 
sešli v pražském hotelu Pyramida 

na distriktní konferenci.

D I S T R I K T  2 2 4 0
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dopise mimo 
jiné také píše: 
„Až budete na-
slouchat pří-
spěvkům 
všech mluv-
čích, tedy 

i mého osobního zástupce, 
a podílet se na aktivitách při-
chystaných v rámci konference, 
zamyslete se, jakou hodnotou je 
pro Vás to, že jste příslušníky ro-
diny Rotary, a jaké příležitosti se 
Vám tím nabízejí. Budete-li své 
nadšení a svůj vztah k Rotary 
prožívat společně s ostatními, 
posílíte tak současně i rozvoj 
naší členské základny.“

Konferenci zahájil již tradičně 
George J. Podzimek úderem na 
rotariánský zvon RC Praha Staré 
Město. Ovšem předtím delegáti 
vzdali úctu slovenské a české ná-
rodní hymně, posléze i hymně 
Rotary a pozdravili vestoje naše 
národní vlajky a vlajku Rotary.

AKTIVNÍ ROTARY MĚNÍ 
ŽIVOTY

Úvodní slovo patřilo DG Ireně 
A. Brichta. Hned po ní vystoupil 
John Hewko, generální sekretář 
Rotary International a Nadace 
Rotary. Ve svých projevech se na-
prosto shodli se slovy, která jsme 
citovali z dopisu prezidenta RI 
Rona Burtona. „Děláme hodně 
a dobře. Jenže se o tom málo ví, 
nedostatečně oslovujeme veřej-
nost a bylo by třeba, aby se po-
čet našich členů zvyšoval,“ řekl 
John Hewko, který svého času 
zakládal mimo jiné i první Rota-
ry klub v Kyjevě a pracoval v le-
tech 1996–2001 v Praze. Díky 
tomu umí dodnes výborně česky 
a svůj projev pronesl také česky, 
ačkoli – jak se sám přiznal – od 
roku 2001 česky nemluvil.

Jak uvedla ve „Zprávě o stavu 
Distriktu 2240 za rok 2013 až 
2014“ DG Irena Brichta, v uvede-

ném období jsme přijali 387 čle-
nů, což je zpráva příjemná. Bohu-
žel, během stejného období 
odešlo z našich řad 380 členů, tak-
že nám zbylo navíc jaksi pouze 
sedm členů. K dnešnímu dni 
máme 71 klubů (další čtyři jsou 
ve stavu zakládání), což obnáší 
1430 členů (z nichž je 178 žen, 
tedy asi 12 %). Dostali jsme se tak 
přibližně na stav před druhou 
světovou válkou, kdy náš tehdejší 
Distrikt 66 měl v roce 1938 47 
klubů s 1223 členy. A to oproti 
minulosti máme ještě rezervy. Jak 
uvedla guvernérka, je v našich ze-
mích asi dvacet měst, v nichž Ro-
tary kluby zatím nebyly obnoveny.

Onen apel na to, abychom se 
více prezentovali na veřejnosti, 
což by se mohlo stát mnoha li-
dem impulsem k tomu, aby 
vstoupili do našich řad, je sice 
správný, avšak nelze vidět onu 
případnou zvýšenou prezentaci 
jako jedinou pouhou správnou 
cestu. Je třeba také analyzovat, 
proč členové odcházejí, proč 
jsme je nezaujali či neudrželi.

V rozhodování o tom, jak a co 
dělat, nás mohou inspirovat GSE 
týmy (Group Study Exchange – 
Výměna studijních skupin). 
V loňském roce byl sestaven 
český tým GSE, který navštívil 
Distrikt 6980 Central Florida, na 
konferenci byl i tým americký. 
Členkou české části byla filmová 
dokumentaristka Olga Špátová, 
jež natočila na Floridě krásný 
film. Tento „Dream Film“ na kon-
ferneci promítla a věnovala jej je-
jím delegátům. Těžko lze přiblížit 
jeho krásy, je třeba ho vidět. 

A pak už došlo na další mezi-
národní setkání. Jaromír Barák, 
předseda výboru Služba mláde-
ži, přivedl do sálu sedm desítek 
zahraničních studentů. Následo-
vala kulturní vystoupení studen-
tů z různých zemí. Všechna byla 
přijata velice vřele. A tak jsme 

V
Ron D. Burton, prezident Rotary International 2013/2014, 
v dopise delegátům Distriktní konference 2014:

„Snad až příliš dlouho bylo Rotary 

uchováváno v tajnosti. Nastal čas, 

abychom se o výborné výsledky, 

které naše aktivity přinášejí, 

podělili i s ostatními.“

R E P O R T Á Ž
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viděli tance z Mexika, Thajska, 
Kolumbie, Argentiny, Ekvádoru, 
Slyšeli jsme recitovat verše v té-
měř dokonalé slovenštině, i když 
mateřským jazykem oné student-
ky je španělština, nohy se chtěly 
samy rozběhnout při vystoupení 
amerických děvčat a chlapců 
v programu „taneční evolu-
ce“. A také jsme se dozvěděli, že 
Kanada má nejvíce stromů na 
světě a každý by se chtěl stát Ka-
naďanem. Studenti byli úžasní. 
Navzájem se podporovali, pomá-
hali si, povzbuzovali se. Nakonec 
vytvořili jeden velký sbor a za-
zpívali česky píseň skupiny 
Kryštof, nazvanou Cesta. A tak 
jsme slyšeli: Tou cestou/Tím smě-
rem prý bych se dávno měl dát/
Když sněží, jde to stěží, ale sněhy 
pak tají/Kus něhy ti za nehty slíbí 
a dají/Víc síly se prát, na dně víc 
dávat než brát/A i když se vleče 
a je schůdná jen vkleče/Donutí 
přestat se zbytečně ptát. Jedno 
oko nezůstalo suché.

PRÁCE ŠLECHTÍ ROTARIÁNA
Odpoledne bylo ve znamení 

práce a oceňování. Pracovní část 
– to bylo hodnocení minulého 
roku a návrh rozpočtu na rok 
příští. Obě témata bravurně před-
nesl předseda finančního výboru 
Vladimír Jandík z RC České Bu-
dějovice. Šéf nominačního výbo-
ru František Ryneš představil no-
minovaného guvernéra pro rok 
2016/17 Štěpána De Wolfa z RC 
Cheb Eger. Do stanov přibyl bod 
o zřízení postu vice–guvernéra, 
byla jím zvolena PDG Jozefa Po-
láková z RC Košice. Pracovní část 
uzavřela diskuze a usnesení.

AVŠAK NEJEN PRACÍ 
ŽIV JE…

Slavnostní část dne otevírá 
oceňování nejaktivnějších rota-
riánů. Po tradičním vyhlášení 
Golfové túry o sako guvernéra 

byla udělena celá řada čestných 
uznání, Ceny Paula Harrise růz-
ných stupňů i nejvyšší distriktní 
vyznamenání – Cena Tomáše 
Bati. Mezi navrženými nechyběl 
sir George Winton, britský za-
chránce stovek židovských dětí.

Slavnostní přednášky se vý-
tečně zhostil Milan Klapetek 
z RC Brno City, vynikající teolog 
a filozof. Netradičně pojal feno-
mén „štěstí“ a přinutil všechny 
v sále k zamyšlení nad smyslem 
rotariánského konání.

Sváteční náladu podtrhl hous-
lový minikoncert nadané inter-
pretky Marie Hasoňové, kterou 
podporuje RC Břeclav-Valtice.

Závěrečná řeč reprezentanta 
prezidenta RI Johna Hewka byla 
pro pořadatele – guvernérku 
Irenu Brichta i George Podzim-
ka – jedním velkým poděková-
ním. Skutečně, letošní konferen-
ce Distriktu 2240 byla jednou 
z nejvydařenějších vůbec.

Byl však i jeden bod progra-
mu, který se neuskutečnil. Předá-
ní guvernérských insignií. Zvole-
ný guvernér Peter Ferenc je 
vážně nemocný a konference se 
nemohl zúčastnit. Všichni dele-
gáti mu přejí úspěšnou rehabili-
taci a rychlou rekonvalescenci.

Gala večer měl již mnohem ne-
formálnější ráz. Přispěli k tomu 
zejména výměnní studenti, kteří 
se vmísili mezi rotariány. Mezi jed-
notlivými chody večeře koncerto-
valo Vlachovo komorní kvarteto, 
k tanci a k poslechu pak zahrál Ži-
vot 90 Jazz band, předtančení ob-
starala slovenská taneční skupina 
vozíčkářů, ověnčená řadou mezi-
národních úspěchů. „Rotariánky 
alla dezert“, tak pořadatelé nazvali 
módní přehlídku návrhářky Ivany 
Follové. A dámy byly opravdu 
k nakousnutí.

Diskotéku pro starší a pokroči-
lé si stačili užít rotariáni i studen-
ti. A pak už byl opravdu konec.

R E P O R T Á Ž
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Úspěch 
distriKtu 
2240
S Mudr. standou Kusým, PP RC Praha, 
rozmlouval Standa Berkovec. 
Praha 14. 2. 2014



Jedním z projektů Rotary In-
ternational je jeho The Rotary 
Foundation (TRF), který spra-
vuje ku prospěchu zdravotně-
-sociálních projektů svých 
Rotary klubů po celém světě. 
Finance, které Rotary po peč-

livém výběru dává na projektů v jednotlivých 
zemích, podléhají mnohonásobné kontrole 
expertů – dobrovolníků z celého světa. Naše-
mu distriktu 2240 se dostalo uznání a příteli 
MUDr. Stanislavu Kusému – jak sám říká – 
osobní cti, že byl vybrán mezi TRF experty. 
Stalo se tak na doporučení guvernérky paní 
Ireny Brichta a prezidenta RC Praha, přítele 
Jana Hladkého.

Několik základních informací. Oblast reali-
zace projektu: izmir, turecko. Úkol: vyhodno-
cení účinnosti projektu 3-h. Zeptali jsme se 
přítele standy Kusého, co se skrývá za šifrou 
„3-h“.

The Rotary Foundation – Nadace Rotary In-
ternational (TRF) – byla založena šestým pre-
zidentem Rotary International, panem C. Klum- 
phem v roce 1917 s cílem „konat ve světě jen 
dobro“. Do vínku nadace dostala kapitál 26,5 
USD. Od té doby rozdělila na projekty stamili-
ony dolarů, včetně projektů 3H – Health-Hun-
ger-Humanity (Zdraví-hlad-humanita). Jen na 
program PolioPlus se vydalo 555 milionů USD.  
V Izmiru byl projekt 3H zaměřen na zvýšení 
povědomí o rakovině prsu u žen ve vesnicích 
v oblasti města. Nebyl to pochopitelně jen pro-
jekt v teoretické rovině, byl spojen s praktic-
kou výukou tzv. „samovyšetření“. Projekt byl 
navržen, odsouhlasen a prováděn 3 roky, v le-
tech 2010–2012. Hodnocen byl průběžně po 
jednotlivých letech experty z Velké Británie, 
Izraele, USA a auditorem z Německa. V lednu 
2014, tedy 18 měsíců po ukončení projektu, 
jsem byl pověřen vyhodnocením přetrvávající 
účinnosti projektu na místě.

Lidský a sociální dopad projektu je nevyčís-
litelný, ale podle nákladových měřítek ve 
zdravotnictví se patrně jistá hodnota projek-
tu vyjádřit dá...? 

Hodnota projektu byla vyjádřena sumou 
téměř 192 000 USD.

Jak vypadala vlastní realizace a kdo byl ini-
ciátorem?

Projekt vzešel z RC Izmir Guzelyali Turecko 
a byl jím prováděn s podporou RC Farragut 
USA. Během 3 let bylo v 6 vesnických oblastech 
vyšetřeno a proškoleno téměř 22 000 žen ve 
věku 20–45 let. Dle statistiků a psychologů bylo 
zjištěno, že projekt oslovil 600 000–700 000 žen. 
Na projektu bylo odpracováno 242 200 hodin! 
Ve spolupráci s lokálním ministerstvem zdravot-
nictví bylo zapojeno do projektu 65 rotariánů, 
500 zdravotníků a mnoho členů Rotaractu. Vyvě-
šeno bylo 10 000 billboardů, natočen byl video-
klip s přední tureckou umělkyní (sama absolvo-
vala úspěšnou léčbu Ca prsu). Byly zakoupeny 
věrné modely trupu k vlastní praktické výuce 
samovyšetření prsu, videoprojektory, počítače. 
Po celou byla také placena sekretářka RC Izmir 
Guzelyali. Univerzita Ege zpracovávala průzkum 
u žen před a po proškolení. Zapojeny byly i nej-
větší textilní továrny Hugo Boss na světě, před-
nášky byly dokonce povoleny i v mešitách!

Jaký průběh měla tvoje mise?
V Izmiru samotném jsem pracoval 4 dny. To 

je maximum pro netranskontinentální pro-
jekty. Jednal jsem v koordinačním centru mi-

nisterstva zdravotnictví, v továrnách Hugo 
Boss. Proběhl také mítink s aktéry lokálních 
zdravotnických středisek, oblastní hygieny 
a propagace zdraví. Také schůzky s profesor-
kou z Ege univerzity, která zpracovávala stati-
stické údaje. Měl jsem i mnoho setkání s ro-
tariány. Byly popsány pacientky, které byly 
úspěšně léčeny po tomto projektu. Po celou 
dobu pobytu jsem spolupracoval se třemi 
rotariány, kteří na projektu i s přípravou pra-
covali 5 let. Hlavním aktérem projektu byl Dr. 
Osman, past prezident RC Izmir Guzelyali. 

stando, jsi člověk, který je známý svým pre-
cizním profesionálním přístupem, ale také 
lidskou empatií. Jaký pocit máš z tohoto pro-
jektu – jako lékař a jako rotarián?

Nádherný, účelný projekt s obrovskou při-
danou hodnotou. Projekt, za kterým je množ-
ství nepopsatelné práce, která by bez nadšení 
rotariánů nikdy nebyla uskutečnitelná. Jako 
lékaře mě potěšilo, že Hugo Boss zařadil tuto 
metodu do svých pravidelných preventivních 
zdravotnických školení. To se týká 5000 pra-
covnic! Ministerstvo zdravotnictví pojalo pro-
jekt jako standard pro další prevence a chce 
dále s Rotary International spolupracovat. 
Projekt vzbudil pozitivní ohlas i u ostatních 
klubů – RC v Istanbulu chce podobný projekt 
realizovat u nich. S potěšením jsem konstato-
val, že i po roce a půl po ukončení projektu 
je povědomost o práci Rotary velmi vysoká. 
Myslím, že pokud by byla díky tomuto projek-
tu zachráněna jen jediná žena, tak byly finan-
ce investovány správně.

co pro tebe bylo nejnáročnější fází práce? 
Nejnáročnější částí mé práce bylo načtení 

stovek stran materiálů před odjezdem do 
Izmiru. Po návratu samotné zpracování závě-
rečné zprávy o rozsahu cca 30 stran pro TRF 
a Rotary International.

A jaké jsou dojmy standy Kusého – cestova-
tele, který byl mimo jiné průkopníkem prv-
ních českých cest do Japonska? 

Izmir je turisticky příjemné, čisté, fungující 
město s historií dlouhou 6000 let, s příjemný-
mi lidmi a vynikající kuchyní. Náš distrikt má 
– i díky této práci – v Izmiru nové rotariánské 
přátele.

tento projekt je již minulostí, jaké je pro tebe 
jeho poselství pro budoucnost?

Osobní nasazení členů RC Izmir Guzelyali se 
mi stalo vzorem i pro moji další práci v Rotary.

R O Z H O V O R

Ve spOLupráci 
s LOKáLNíM 
MiNisterstVeM 
ZdrAVOtNictVí 
byLO ZApOJeNO 
dO prOJeKtu 
65 rOtAriáNů, 
500 ZdrAVOtNíKů 
A MNOhO čLeNů 
rOtArAKtu
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Československý 
atašé ve Washingtonu, 
JUDr. Antonín Sum 
(budoucí první prezident 
prvního Rotary klubu 
ve střední Evropě)

H I S T O R I E

V lednu 1911 vyšlo první číslo „Národního rotariána“ (The National Rotarian). 
Tyto dvanáctistránkové noviny byly pokládány za nejlepší způsob, jak rozšířit esej, 

kterou napsal zakladatel Rotary Paul Harris (jeho fotografie byla publikována 
v tomto prvním čísle). Esej měla název „Racionální rotariánství“ (Rational 

Rotarianism). Byly zde také klubové zprávy a inzeráty.  Asi 2000 kopií vyrobil tiskař 
Harry Roggles, jeden z prvních členů klubu v Chicagu. Vydání bylo brzy rozebráno 

a vedlo k tisku dalších 2000 kusů.

NADŠENÍ ROTARIÁNI 
ČESKOSLOVENŠTÍ

����: Petr Andrle ����: archiv
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ětka je pro rotariánské 
hnutí takovým symbolic-
kým číslem. Letopočet 
založení prvního RC na 
světě Paulem P. Harrisem 
má pětku na konci 

(1905), letopočet o dvacet let později 
založeného prvního československého 
RC má také pětku na konci (1925). 
O deset let později jsme spolu s Anglií 
a Francií měli nejvíce RC v Evropě 
(1935). A pětku na konci má konec-
konců i naše letošní 15. výročí založení 
Distriktu 2240. 

Československo bylo v první polovině 
minulého století zemí s velice silnou 
spolkovou tradicí. Není divu, že již 
v roce 1938 u nás bylo 47 klubů, před-
stavujících 1223 členů. I v té době jsme 
byli v počtu klubů třetí hned za Anglií 
a Francií. Navíc myšlenka rotariánská šla 
v té době napříč politikou. Čtyři kluby 
byly na Slovensku. Jeden klub na Podkar-
patské Rusi. Pět klubů bylo německých 
– tedy tvořili je občané českoslovenští, 
jejichž mateřským jazykem byla něm-
čina. A nehádal se nikdo s nikým. 
Naopak. Členové našich klubů byli nad-
šenými organizátory společenského 
života. Pochopili velice rychle smysl oné 
organizace, v níž je každý pouze zoub-
kem v ozubeném kole, které teprve plně 
ozubené je silné a schopné konat práci.

 V té době (1937) se konala osmnáctá 
Rotary International Convention ve 
francouzské Nice. Byla mimo jiné svě-
dectvím poslední návštěvy Paula Per-
cyho Harrise (1868–1947) v Evropě. Ten 
měl pochopitelně informace o tom, že 
se Evropa zmítá v pekelné pasti nacio-
nalismu. Proto zakladatel našeho hnutí 
ve svém projevu v Nice zdůraznil, že 

rotariány spojuje především ideál 
služby. Ten že nám nedovoluje hledat 
rozdíly v rasách, v náboženství a v jis-
tém smyslu slova také v politice. Řekl 
doslova: „Pochopitelně, že nás zajímají 
naši noví přátelé, kteří mají odlišné his-
torické pozadí. Ale naše srdce potěší 
jejich přátelství.“ Čímž zcela jasně 
naznačil, že hnutí nachází spojence 
a podporovatele všude tam, kde jsou 
lidé ochotni respektovat základy, na 
nichž vzniklo. A budoucnost mu dala za 
pravdu. Rotariáni v Thajsku, kteří k nám 
vysílají své děti na výměnné studentské 
pobyty, ctí zásady Rotary stejně tak jako 
my v Evropě či v Mexiku. V tom je síla 
hnutí.

Nadšení našich předválečných kolegů 
bychom rádi sdíleli také. Bohužel naše 
obnovené hnutí zraje ve společnosti, 
která má před sebou ještě ve všech 
směrech dlouhou cestu. A jsme-li u těch 
jubileí a výročí, připomeňme si ještě 
jedno. Bylo to téměř na den před deva-
desáti lety, když přijel do Prahy zplno-
mocněnec chicagského ústředí Rotary 
Fred Warren Teele (14. dubna 1924). Ten 
den se v bytě Jana Masaryka na Praž-
ském hradě (jak symbolické) sešli čes-
koslovenský atašé ve Washingtonu, 
JUDr. Antonín Sum (budoucí první pre-
zident prvního Rotary klubu ve střední 
Evropě – na snímku), továrník Jindřich 
Waldes, prezidentův tajemník John C. 
Crane, Jan Masaryk, český rotarián z RC 
Cleveland (USA), F.  V.  Vlček a další. 
Výsledkem bylo, že pouhé tři roky poté 
vznikl československý Distrikt 66. To 
jsme již měli sedm klubů a vznik dalších 
se připravoval. Připomínáme-li si dnes 
jakákoli novodobá výročí, nesmíme 
zapomínat ani na ta předchozí. Jsou 
naším nezaměnitelným odkazem. 

H I S T O R I E

P

DNES přEDSTAVujE SVěTOVý ROTARIÁNSKý 
TISK Téměř 800 000 VýTISKů VE STO TřIcETI 
zEmÍch cELéhO SVěTA. pRVNÍ REgIONÁLNÍ 
ČASOpIS zAČAL VychÁzET pRO ANgLII A IRSKO. 
STALO SE TAK V ROcE 1915.
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Více fotografií z uveřejněných 
akcí najdete v elektronické 

verzi časopisu na 

www.rotarygoodnews.cz

D ěkujeme panu Bogdanovi Uliaszovi 
a celému Rotary klubu Katowice 
i všem ostatním, kdo se podíleli na or

ganizaci vydařeného benefičního koncertu, 
jímž se v zaplněném sálu kulturního domu 
nesla nádherná charitativní atmosféra. Obe
censtvo si odneslo krásné zážitky na dlouhou 
dobu. Příprava koncertu stála polské rotariány 
nepochybně velké množství práce, ale výsle
dek stál za to. Každé číslo programu mělo vy
sokou úroveň, od nejmenších dětských talen
tů až po zkušeného profesionála Henryka 
Czicha. Českou republiku a náš Rotary klub 
Ostrava International aktivně zastupovali Mgr. 
Hana Fialová a Doc. MUDr. Rastislav Maďar 

s obrazovou prezentací o projektech v Mala
wi, kterých se aktivně přímo v Africe účastni
li, a Josef „Pepa“ Melecký se svým uměleckým 
číslem, které bylo ozdobou první části progra
mu. Koncert před zaplněným sálem skvěle 
moderoval Bogdan Uliasz a na konci si tento 
talentovaný místní rotarián dokonce zazpíval 
s hlavní hvězdou programu.

Vážíme si snahy všech dobrých lidí zapojit se 
do pomoci pro chudé a nemocné obyvatele 
Malawi a jsme moc rádi, že jich v rotarián
ském hnutí není málo. Děkujeme!

����: Eva Stýskalová

Jednou z aktivit pardubického 
Rotary klubu je podpora 
senio rů. Vedle pozornosti 
léčebně dlouhodobě nemoc-
ných se též věnují aktivně 
činným starším občanům. 

P ro Seniorcentrum, které 
zřizuje Magistrát města 
Pardubic, zakoupil něko

lik outdoorových posilovacích 
strojů, které byly vybrány 
s ohledem na specifické poža
davky uživatelů vyššího věku. 
Dar přesáhl částku 100 000 Kč, 
s přispěním distriktního grantu. 
Část prostředků klub také získal 
prodejem vlastní edice kravat se 
znakem města. Dík patří příteli 
Jeroenu van Leeuwenovi, který 
výrobu kravat značně podpořil. 
Stroje jsou umístěné v příjem
ném prostředí Seniorcentra na 
Pospíšilově náměstí v Pardubi
cích. Slavnostního předání se 
zúčastnila primátorka města 
MUDr. Štěpánka Fraňková, před
seda Seniorcentra ing. Václav 
Krampera a členové klubu. 
Malou instruktáž, jak na nářadí 
cvičit, poskytl pardubický atle
tický trenér a pedagog PaedDr. 
Radovan Brož.

R C  PA R D U B I C E

Outdoorové 
posilování

K L U B O V é

zprávy

R C  O s t R AVA 
I n t E R n At I O n A l

Charitativní 
koncert 
pro projekt 
kliniky 
v Malawi

Na základě mnohaleté spolupráce Rotary klubu Ostrava International a Rotary 
klubu Katowice se v pátek 21. 2. konal v polském Mikolówie charitativní 
koncert na podporu zdravotnického projektu pro obyvatele venkova v Malawi 

– jedné z nejchudších zemí světa.
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n a začiatku realizácie 
projektu sme dohodli 
spoluprácu s Vysokou 

školou zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, predstavili 
sme projekt a uzavreli dohodu 
o spolupráci, na základe ktorej 
bolo v kompetencii vedenia vy
sokej školy určenie cieľovej kra
jiny, resp. na základe momentál
nych bezpečnostných 
podmienok túto meniť. Pri vy
tváraní zberných miest nám vý
razne pomohol management 
sieťe optík Siloe, ktorý nám po
skytol na zber všetky prevádzky. 
Ďalšími zbernými miestami boli 
Klinika oftalmológie LFUK 
a UNB, lekárne, čakárne vo vy
braných zdravotníckych zaria
deniach. Oslovené boli všetky 
Rotary kluby v dištrikte 2240. 
Náklady na propagáciu, komuni
káciu a zber okuliarov boli kry
té zo zdrojov RC Malacky Golf. 
V mesiaci december 2013 bola 

ukončená zbierka okuliarov, 
v ktorej sa vyzbieralo takmer 
500 ks okuliarov, z nich bolo 
316 ks funkčných dioptrických 
okuliarov a niekoľko desiatok 
slnečných okuliarov, ktoré boli 
vhodné na transport. Cieľovou 
krajinou sa stala Rwanda, kon
krétne mesto Bigugu. Dobrovoľ
níkom, reprezentujúcim projekt 
v jeho zahraničnej časti, bola 
doc. MUDr. Alena Furdová, PhD. 
Náklady na cestu a transport 
bol hradený z grantu Nadácie 
Orange, pobyt, poistenie a všet
ky ďalšie náklady na realizáciu 
zahraničnej cesty boli hradené 
z vlastných zdrojov a zdrojov 
Vysokej školy sv. Alžbety.

V čase od 6. do 25. 1. 2014 
bolo v Bigugu oftalmologické 
vyšetrenie poskytnuté 350 paci
entom, rozdalo sa 160 dioptric
kých okuliarov a 32 slnečných 
okuliarov. Okrem toho bola po

skytnutá pacientom aj iná oftal
mologická zdravotná starostli
vosť, súvisiaca s diagnózami, 
ktoré nevyžadovali korekciu  
vízusu. Okrem práce v humani
tárnom centre náš dobrovoľník 
navštívil utečenecký tábor, kde 
bolo vyšetrených niekoľko 
desia tok pacientov, rozdalo sa 
44 ks okuliarov. Zvyšok okulia
rov s Schitzovým tonometrom 
bol odovzdaný vyškolenej očnej 
sestre Felicitas v Kibuyae 
v miestnej nemocnici.

Zúčastnené organizácie

Rotary klub Malacky Golf – klub 

v zakladaní, Vysoká škola zdravot

níctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

sieť optík Siloe, Nadácia Orange

Osoby zodpovedné za projekt

Doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., 

Kristína Horkovičová, 

MUDr. Tatiana Sláviková

Cieľom projektu bolo 
uskutočnenie zbierky 
nepoužívaných dioptrických 
okuliarov, nadviazanie 
spolupráce s humanitárnym 
centrom v rozvojovej krajine 
a realizácia odovzdania 
zbierky, v ideálnom prípade 
formou z ruky do ruky našim 
dobrovoľníkom priamo do rúk 
pacienta.

R C  m A l A C k y

Let them see, 
what we see

V piatok 4. apríla 2014 
boli v autistickom centre 
Rubikon slávnostne 
odovzdané do prevádzky 
nové kuchynské zariadenia 
v hodnote 13 422 UsD. 

t áto najväčšia investícia 
v rámci humanitárnej 
pomoci, ktorú doteraz 

získalo autistické centrum 
Rubikon, je výsledkom spo
ločného medzinárodného 
projektu (matching grantu) 
Rotary klubu Košice Classic 
a partnerského Rotary klubu 
Užhorod – Skala na zakúpe
nie nových technologických 
zariadení a rekonštrukciu ku
chyne, ktorý finančne podpo
rila aj Nadácia Rotary Interna
tional. Pôvodné kuchynské 
zariadenia boli na náklady RC 
Košice Classic zrepasované 
a v rámci II. fázy projektu 
budú prevezené do hospicu 
v ukrajinskom Rachove. Rota
ry klub Košice Classic syste
maticky pomáha autistické
mu centru Rubikon od roku 
2010. Jeho pomoc sa orientu
je najmä na technický rozvoj 
infraštruktúry autistického 
centra a postupnú rekon
štrukciu budovy, v ktorej sídli. 
Z výťažkov benefičných kon
certov a spoločného predaja 
vianočných sviečok sa poda
rilo získať takmer 3700 eur, 
ktoré boli neskôr investované 
najmä do rekonštrukcie a vý
meny okien. Z benefičného 
komorného recitálu Richarda 
Müllera klub získal viac než 
3600 eur na pomoc pre deti 
s autizmom.  

R C  k O š I C E

Medzinárodný
projekt
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s polu pak za ideálního 
počasí prošli část Ná
rodního parku Podyjí. 

Kochali se nádhernou jarní pří
rodou a scenériemi údolí Dyje. 
Leccos se dověděli o popickém 
rodákovi, americkém spisovateli 
Charlesi Sealsfieldovi (Karlu An
tonu Postlovi), o dnes téměř za
pomenuté lokalitě Devět mlýnů 
i o známé vinici Šobes. Cestou 
se zastavili u tří ochutnávko

vých stánků a po jazyku povále
li a zhodnotili vína vinařství 
Znovín Znojmo a Vinice Hnani
ce. Putování zakončili ve sklepě 
malého popického vinařství Ce
laria. Vinař a jeho majitel Anto
nín Koníček je mnohokráte pře
svědčil, že víno je mu skutečně 
koníčkem. Při degustaci fundo
vaně a poutavě charakterizoval 
ochutnávaná vína a hovořil o je
jich výrobě, kterou realizuje 

s minimem přídavných látek, 
když, jak zdůraznil, zpracovává 
vhodnou surovinu a přidá 
k tomu své bohaté zkušenosti 
a lásku. Rotariáni Tondovi moc 
děkují a slíbili si, že setkání za 
rok zopakují. Fotografie lze 
zhlédnout na http://rotary-

-znojmo.rajce.idnes.cz/.

����: Jiří Výmola

Pro posílení rotariánského 
přátelství i pro poučení se 
v sobotu 12. dubna 2014 
v Popicích sešli členové RC 
Znojmo a RC třebíč, jejich 
blízcí a přátelé a čtyři 
zahraniční studentky.

R C  Z n O J m O

Jen tak 
pro radost

R C  O PAVA

Začarovaná písnička 
pošesté

V pondělí 19. května odpoledne se v kostele sv. Václava 
v Opavě sešli finalisté celostátního kola pěvecké sou
těže ZAČAROVANÁ PÍSNIČKA. Organizuje ji šestým 
rokem RC Opava pro handicapované spoluobčany. Ve 
finálovém kole jsme slyšeli 22 zpěváků, vítězkou se 
v mladší kategorii stala Hana Silná z Opavy (na snímku) 
a ve starší kategorii zvítězil Michal Drozd z Ostravy.

třebíč navštívila 
osmičlenná delegace 
přátel z Rotary klubu 
torgau – Oschatz. 

V sobotu večer a v ne
děli dopoledne pro 
milé hosty připravili 

hostitelé pěkný program. 
Potkali se na společné klu
bové večeři a v neděli dopo
ledne si prohlédli Třebíč. 
Kromě židovské čtvrti je zají
mal i zámek s nově uprave
nými expozicemi a bazilika 
sv. Prokopa. Ze strany němec
kých přátel je velký zájem se 
nadále potkávat a připravit 
společné projekty. Navrhli 
uskutečnit prázdninovou 
výměnu skupiny dětí a podí
let se na společném globál
ním projektu Rotary Interna
tional. Protože město Torgau 
je partnerským městem Znoj
 ma, nabízí se i možnost čtyř
stranné spolupráce. Město 
Třebíč a Oschatz již desetiletí 
pojí vzájemné partnerství. 
Partnerství obou klubů uvítal 
starosta Oschatzu Andreas 
Kretschmar v dopisech pro 
prezidenta klubu Františka 
Ryneše a pro starostu města 
Pavla Heřmana.

����: Tibor Szabó

R C  t ř E B í č

Partnerská 
návštěva
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  1.–4. 6.  RI  Světový kongres RI 2014  Sydney, Austrálie 

 21. 6.  RC Český Krumlov  IC Tennis Cup čtyřher  Český Krumlov 

 27. 6.   RC Český Krumlov  Barokní noc na zámku  Český Krumlov 

 30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/4 (vychází 10. 8.)  Všeobecná aktivita 

 31. 8.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/5 (vychází 10. 10.)  Všeobecná aktivita 

 září  RAC Poděbrady  All Nations Conference 2014  Poděbrady 

 19.–21. 9.  SM D-2240  Orientation Meeting pro přijíždějící zahraniční studenty   Strečno 

 20. 9.  SM D-2240  Školení YEO (kluboví činovníci pro výměnné studenty)  Strečno 

 říjen  RC Praha City  Reprezentační ples – hosté ze všech koutů světa  Praha 

 27.–30. 10.  RI  Board meeting – zasedání ředitelů RI  Evanston / USA 

 31. 10.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/6 (vychází 10. 12.)  Všeobecná aktivita 

 31. 12.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2015/1 (vychází 10. 2.)  Všeobecná aktivita 

 18.–24. 1.  RI  International Assembly  San Diego / USA 

 28. 2.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2015/2 (vychází 10. 4.)  Všeobecná aktivita 

 21. 3.  D-2240  PETS – pracovní workshop prezidentů a sekretářů klubů  Bude upřesněno 

 22. 3.  D-2240  SČK seminář činovníků klubů (dříve Distriktní shromáždění)  Bude upřesněno 

Sledujte a aktualizujte kalendář klubových a distriktních aktivit na

www.rotary2240.org
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U D á L O S T

kalendárium

OCENĚNÍ

N icholas G. Winton, od roku 
1969 člen Rotary klubu Mai-
denhead ve Velké Británii, se 

dožil v pondělí 19. května požehna-
ných 105 let. Počátkem nacistické 
okupace zorganizoval, zaplatil a vypra-
vil odjezd několika vlaků s 669 židov-
skými dětmi z protektorátu do Velké 
Británie, a tím jim zachránil život. Vlak 
s plánovaným odjezdem 2. září 1939 
již bohužel z Prahy neodjel. Díky jeho 
skromnosti o tomto počinu dlouho 
nikdo nevěděl. Ale právě proto je nut-
no si takové skutky nejen pravidelně 

připomínat, ale i oceňovat. Na návrh 
distriktní konference mu guvernérka 
distriktu udělí nejvyšší rotariánské vy-
znamenání Distriktu 2240 – Cenu To-
máše Bati jako výraz díků za činy, které 
pro oba národy udělal. Stalo se tak dva 
dny před tím, než Kancelář prezidenta 
republiky oznámila, že prezident Čes-
ké republiky udělí jubilantovi Řád Bí-
lého lva. Distriktní shromáždění záro-
veň přijalo usnesení, že se připojuje 
k nominaci pana Wintona na Nobelo-
vu cenu míru.
����: František Ryneš
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