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Dobré zprávy,
dobrým lidem
Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,
měsíc březen je v kalendáři Rotary každoročně věnován vzdělávání a gramotnosti,
duben pak médiím a komunikaci. Tentokrát se
nám náš časopis podařilo v duchu měsíčních
témat Rotary naplnit dostatečně.
Zasloužil se o to především pracovní
seminář budoucích klubových prezidentů
a sekretářů PETS, který kladl důraz na sebevzdělávání v základních principech, na nichž
rozvíjí svoji činnost Rotary od jednotlivých
členů až po nejvyšší představitele.
Druhý velký tématický okruh pak byl na
PETS věnován komunikaci, ať už uvnitř našeho společenství nebo s veřejností. Od pátku
do neděle byl účastníkům semináře k dispozici
čtyřčlenný tým našich IT specialistů vedený
Jurajem Píšem z RC Praha Staré Město, který
poskytoval individuální konzultace týkající se
všech provozních otázek, spojených s naším
internetovým portálem www.rotary2240.org.
Přítomen byl také tříčlenný tým našeho časopisu ROTARY GOOD NEWS v čele s předsedou redakční rady Františkem Rynešem, PDG,
který představil novou koncepci časopisu
a uskutečnil dva workshopy o tom, jak psát
a fotografovat pro média.
Připočteme-li k tomu operativní založení nové skupiny rotariánů a přátel Rotary
distriktu 2240 na sociální síti facebook, účast
naší redakce na únorovém setkání zástupců
redakcí všech 31 regionálních časopisů Rotary v Evanstonu a podání žádosti o PR grant
pro rok 2012/2013 na ústředí RI, pak je možné
směle konstatovat, že kluboví činovníci zvolení
pro příští rotariánský rok jsou tentokrát dobře
připraveni nejen na výkon svých funkcí, ale
i na realizaci dlouhodobého Strategického
plánu RI. O tom všem se dočtete v tomto čísle
našeho časopisu.

Listujte dál a najdete například:
Rozdílné a stejné, nebo stejné a rozdílné?
Nejen toto dilema, ale i další úskalí související
s vydáváním regionálních časopisů Rotary řešili
jejich šéfredaktoři a příslušní činovníci ústředí RI na
únorovém pracovním semináři v Evanstonu.
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Rotaract v Českej republike a na Cypre
Členka Rotaract klubu Praha, ktorá pochádza
z Cypru, porovnáva zaujímavo aktivity pražského
klubu a cyperského klubu Rotaract Limassol
Amathusia.
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První rok v Indii bez polia!
V lednu letošního roku oslavili rotariáni – byť
s opatrností – rozhodující milník v našem
celosvětovém úsilí o vymýcení polia – dětské obrny:
v Indii.
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Náletová louka, aneb podobenství o vzdělání
Pravidelný sloupek zamyšlení motivovaný příslušným
tématem v kalendáři Rotary, tentokrát březnovým.
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Chvála vzájemnosti
Spomienka na piaty benefičný koncert pod záštitou
veľvyslanca SR v Maďarsku a predsedu VÚC Košice,
spojená s tipom košických rotariánov na letný výlet.
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Na titulní stranu jsme vybrali fotografii pořízenou
v jedné z dvaceti škol obnovených na Srí Lance po
zásahu vlnou tsunami v roce 2004 zásluhou Nadace
Rotary, Rotary klubů z D.3220 a Standard Chartered
Bank. Velmi rychle se tak zdejší život vrátil do
obvyklého standardu.
(Foto: ROTARY IMAGES / Alyce Henson)
Svattop
o luk K. Jedličkaa
Svatopluk
šéfredaktor
ROTARY GOOD NEWS

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

ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým
potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATINAL, 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 nabízejí kultivovaný životní styl
podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého
působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service Above Self“.
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GLOBÁLNÍ
POHLED
DOPISY PREZIDENTA RI

SILOU DUCHA HUMANITY
OBEJMĚTE LIDSTVO
SILOU DUCHA HUMANITY
OBJÍMTE ĽUDSTVO

Kalyan Banerjee
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

POZDRAV MARCOVÝ
PREKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU IVAN BELAN, PDG

D

rahí rotariánski bratia a sestry, v prvom príspevku, ktorý som
napísal pre tento časopis vlani v júli, som citoval výrok Mohandasa K. Gándhího: „Vy sami musíte byť tou zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete“. Odvtedy som veľa precestoval a mal som mnoho
možností spoznať rozličné miesta rotariánskeho sveta a na vlastné oči
vidieť, ako rotariáni pretavujú tieto pravdivé slová do reality.
Dosiahnutie pozitívnej zmeny vo svojej fundamentálnej podstate
znamená využitie našich znalostí a dostupných zdrojov na vyriešenie
problému. Hovoríme o riešení humanitárnych problémov reálnym spôsobom a s trvalým účinkom, ale znalosti, nápady a zdroje samé osebe
nepostačia na dosiahnutie želaných výsledkov. Musíme mať na pamäti
aj niečo iné, čo je nemenej dôležité: udržateľnosť.
Udržateľné riešenie je také, ktoré bude naďalej fungovať aj po tom, ako
rotariáni, ktorí ho navrhli a zrealizovali, sa ním už nebudú zaoberať. To
znamená, že aj napriek tomu, že nejaký projekt bude pôvodne iniciovaný a uskutočnený rotariánmi, zodpovednosť za ďalšiu realizáciu a
využívanie jeho prínosov postupne prejde na lokálnu komunitu. V praxi
to znamená, že keď sa pokazí časť vodného čerpadla, predstavitelia
komunity zariadia, aby sa čerpadlo opravilo a udržiavalo funkčné – to
všetko bez ďalšieho zasahovania Rotary.
Prvým krokom k dosiahnutiu udržateľnosti je správna identifikácia
špecifickej potreby. Napríklad - problém nedostatku paliva na varenie
je bežný v mnohých krajinách rozvojového sveta. V mnohých oblas-

tiach by ideálnym riešením boli solárne rúry – nie sú drahé, využívajú
zdroj energie, za ktorý netreba platiť, neznečisťujú životné prostredie,
majú neobmedzenú dobu užívania a sú jednoduché na používanie
a údržbu.
Skôr ako sa začneme angažovať v danej komunite a pokúsime sa
vyriešiť jej nepriaznivý stav týkajúci sa paliva prostredníctvom solárnych pecí, musíme plne chápať situáciu, v ktorej sa daná komunita
nachádza a pozrieť sa za hranice problému, ktorý vidíme. Možno, že
miestne potraviny si vyžadujú tepelnú úpravu pri teplote vyššej, ako
dokážu vyprodukovať solárne pece. Možno, že daná oblasť je veterná
a solárne pece by odfúklo. Môže byť, že v danom regióne sa tradične
začína variť pred svitaním, čo samozrejme nie je možné so solárnou
pecou. Na podobné záležitosti treba myslieť, keby ste sa zaoberali
riešením takéhoto problému. Práve tieto aspekty by mohli napokon
viesť k tomu, že solárne rúry by sa namiesto na varenie čoskoro začali
využívať na opravovanie striech alebo ako úložný suchý priestor na
krmivo pre zvieratá.
Ak sa snažíme zaviesť isté zmeny či vylepšenia, nemôžme k situácií pristupovať s tvrdením, že „spôsob, akým veci robíme my, je ten najlepší“.
Musíme sa naučiť počúvať a pozorovať svet okolo nás, nie iba stále
hovoriť a presadzovať svoje. Zmysluplne pomáhať druhým môžeme iba
vtedy, keď budeme mať otvorenú myseľ, využijeme svoje znalosti a so
zanietením a vytrvalosťou splníme to, čo sľúbime. ■

POZDRAV DUBNOVÝ
PŘEKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU PETR J. PAJAS, PDG

M

oji drazí bratři a sestry v Rotary, Rotary začalo zápasit s nejtíživější humanitární krizí současnosti – hladem. Podle mého
názoru je obecně známo, že kdykoli mluvíme o nedostatku
potravin, jedná se téměř vždy o lokální problémy. Na světě je vyprodukováno víc než dost potravin k nasycení všech lidí. Problémem ale je,
jak potraviny dopravit tam, kde jsou potřeba, jak pomoci lidem z nejchudších oblastí k dosažení potravinové bezpečnosti.
Je tolik částí světa, kde jediným zdrojem potravin jsou dotované farmy.
Pak stačí několik měsíců špatného počasí, nebo jediná prudká bouřka, a katastrofa je tady! Neštěstím je, že právě ty části světa, kde jsou
dodávky potravin nejvíce ohrožovány, patří mezi ty, o nichž se moc
nemluví, když udeří neštěstí.
Ale jednou z největších výhod Rotary je naše přítomnost přímo na místě
v tolika částech světa spolu s naší schopností všímat si a bezprostředně
reagovat na krizi, kdykoli přijde. Ještě významnější je však náš dlouhodobý závazek zaměřit se na příčiny hladomorů.

My rotariáni toho můžeme udělat proti globálnímu hladu poměrně dost,
ale jako vždy, spoléháme především na práci našich členů přímo v místě.
To oni pomáhají těm, kdo to nejvíc potřebují. A pokud se na svět díváme
z hlediska výskytu chudoby, hladu a extrémní materiální nouze, není asi
pochyb, že se musíme dívat především na Afriku. A proto je to právě
Afrika, kde bychom měli usilovat o náš další růst.
Rotary se prostřednictvím iniciativy „Oslovme Afriku“ snaží zvýšit
počet členů afrických Rotary klubů, mobilizovat africké rotariány k adresnějšímu vymezování místních potřeb a k výraznějšímu upozorňování
na problémy Afriky mezi rotariány z rozvinutějších oblastí. Je to jedna
z cest, jimiž se spojují lidé potřebující pomoc s lidmi, kteří mohou něco
poskytnout, ale nevědí, kde začít.
Není sporu o tom, že překážky globální potravinové bezpečnosti jsou
opravdu značné. Nejsou však nepřekonatelné! Model Rotary je možná
jedním z nejslibnějších cest pro rozvoj – ovšem pokud budeme pokračovat. ■

Více o aktivitách prezidenta RI Kalyana Banerjee naleznete na www.rotary.org/president
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Život je krásný...
...když víte, jak si ho užít

Protože o tom to, koneckonců,
celé je. Vědět, co je pro vás
dobré a vychutnat si každý
okamžik.
A my, v masážních centrech
Sabai, víme, co je pro vás dobré.
Už jen proto, že nabízíme
procedury jak tradiční,
tak i založené na nejmodernějších
trendech v péči o tělo.
Jedno vám ale můžeme zaručit
– vychutnáte si každý okamžik.

Otevřeno denně od 10.00 do 22.00 hodin
Sabai Slovanský dům
Na Příkopě 22, Praha 1
tel.: +420 221 451 180
+420 775 257 598

FOTO JAN JINDRA

Sabai Černá růže
Panská 4, Praha 1
tel.: +420 221 014 214

www.sabai.cz
Sabai Volcano
Volcano Complex
K sopce 30, Praha 5
tel.: +420 725 755 745
+420 777 776 665

Sabai Brno
Pekařská 7, Brno
tel.: +420 543 237 127
+420 775 257 507

Sabai Bratislava
Laurinská 4, Bratislava,
tel.: +421 259 241 133

Sabai Bratislava
Hotel Holiday Inn,
Bajkalská 25/a, Bratislava
tel.: +421 248 245 111
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ROTARY VE SVĚTĚ

Zajímavé události ze všech kontinentů
1

KANADA
S cieľom pomôcť revitalizovať a oživiť obchodnú
zón
zónu v meste St. Catharines v provincii Ontario
a ttiež v záujme posilniť miestnu umeleckú
s
scénu
sa Rotary klub v St. Catharines rozhodol
p
podporiť
sumou 100 000 CAD projekt, ktorý
rieši premiestnenie divadelnej a umeleckej
školy do centra mesta. Príspevok predstavuje najväčší jednorazový dar v 91-ročnej
histórii klubu. Finalizácia presunu školy Marilyn I. Walker School of Fine and Performing
Arts s 500 študentmi patriacej pod Brock
University je naplánovaná v roku 2014.

2

USA
Rotary klub Aurora Fitzsimons ve státu Colorado má
partne
partnerský kontakt se zakladatelem programu „Kytaru
na vojáky“, poskytujícího nasazeným jednotkám
pro naše
jak kyt
kytary, tak i „hudební balíčky“. Kytary jsou řešeny tak,
aby odolaly
od
klimatickým podmínkám v místě nasazení
vojska a zásilky obsahují pouzdro s vatovanými popruhy,
náh
náhradní
struny, kytarová trsátka, príručku s prstoklad
ladem akordů a CD-přehrávač. Klub poskytl dost
pe
peněz
k tomu, aby bylo možné darovat od roku
2
2010
již 125 kytar. Tyto balíčky byly dodány do Fort
Carsonu a odtud rozeslány na lodích do míst na
celém světě, kde vojáci působí.

3

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
Rotary klub Dominika už 17 rokov spolupracuje s Rotary klubom v Eaton Rapids v americkom Michigane na zabezpečení
odbornej oftalmologickej starostlivosti pre obyvateľstvo ostrova
prostredníctvom mimovládnej organizácie Volunteer Optometric Services to Humanity. Počas prevádzky kliniky fungujúcej
spravidla 10 dní sa 1700 ľudí podrobí kompletnému očnému
vyšetreniu a pacienti, ktorí potrebujú refrakčnú pomôcku, dostanú predpísané okuliare alebo odporúčanie na ďalšiu lekársku
starostlivosť. Týchto misií sa zúčastňujú aj študenti a predege of
stavitelia fakulty Michigan College
Optometry patriacej pod Ferris State
poUniversity. Misie sú taktiež podporované vládou Dominikánskej
é
republiky. Naposledy sa klinické
dni starostlivosti o zrak konali
v januári.
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METÓDY UČENIA SA
V PRÍPADE SÚČASNÝCH
A BÝVALÝCH HRÁČOV
NA NÁSTROJE (2006)

1
2

MUŽI

3

Hodiny v rámci
školského Súkromné
vyučovania
hodiny
16 %
37 %

Školská
kapela /
orchester
14 %

Samouk
33 %

ŽENY
Hodiny v rámci
školského
vyučovania
17 %

Školská
kapela /
orchester
16 %

Súkromné
hodiny
49 %

Samouk
18 %

V USA
67 percent
ľudí uvádza,
že by sa radi
naučili hrať
na hudobný
nástroj.
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ANGLIE
Rotary klub Guernsey shromáždil během jednoho roku částku 15 700 dolarů
na podporu rotariánské výzvy „End Polio
Now“ prodejem reklamních předmětů
s tímto tématem prostřednictvím svého
on-line obchodu. S nabídkou několika málo předmětů započal v rámci
distriktu 1110 (část Anglie, ostrovy
v kanálu La Manche), ovšem poptávka
po nich vzrůstala i z jiných částí Anglie.
Nyní tedy může kdokoliv navštívit jejich
webovou stránku a koupit si hračky, trička nebo kancelářské potřeby, nesoucí
emblém „End Polio Now“. Veškerý zisk
z tohoto obchodu je určen pro kampaň,
zaměřenou na vymýcení dětské obrnyy
(viz. www.endpolionowguernseyshop.org).

Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP
do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG, do slovenštiny Ivan Belan, PDG
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Každou
vteřinu
se ve
SVĚTĚ prodá
sedm
stavebnic
LEGO

5
6

7

FILIPÍNY
Na podporu obnoviteľných zdrojov
energie získal Rotary klub Mabalacat Clark a dištrikt 2680 (Japonsko)
spolu s Rotary klubom Kobe-Suma
príspevok v celkovej hodnote 5 000
USD. Prostriedky budú použité na
zakúpenie hybridného veterno-solárneho systému pre Mabalacat College,
to é je plánované
p á o a é naa jú
o ý systé
ktoré
júl.. Nový
systém
dokáže vyprodukovať 600 wattov elektrickej energie za hodinu
a bude slúžiť na
napájanie LED
osvetlenia v celom
areáli školy.

VÝDAJE, VYNALOŽENÉ
NA HRAČKY PRO JEDNO
DÍTĚ NA NEJVĚTŠÍCH
HRAČKOVÝCH TRZÍCH
SVĚTA (2009)

Rotary klub Alexandria
Alexan
Sporting poskytuje mikropôžičky
v hodnote približne
približn 85 USD 20 podnikateľom z nízko-príjmovej
pop
skupiny populácie,
aby si mohli rozbehnúť svoje vlastné
podnikan Ide o revolvingové úvery, ktoré sú splácané
podnikanie.
horizo
v horizonte
1 roka a následne opäť vybrané vo forme
pôžičky Klub tiež sponzoruje semináre pre ženy,
pôžičky.
vrátan
ne kur
vrátane
kurzov zameraných na zvýšenie gramotnoskt
ti, ktoré
už pomohli 75 účastníkov naučiť sa
číta a písať. Kurzy šitia každý mesiac navštečítať
vuje 45 žien. Kurzy zamerané na finančnú
gram
gramotnosť
poskytujú príjemcom pôžičiek
porad
p
poradenstvo
v oblasti zostavovania a správy
ro
ozpoč a sporenia finančných prostriedkov
rozpočtu
n
nadobudnutých
zo svojho nového podn
nikania.

INDIE
V srpnu se 188 handicapovaných dětí zúčastnilo celostátní
plavecké soutěže, již druhé, kterou zorganizoval Rotary klub
Pune Pashan. Jeho prezident společně s producentem, ředitelem
a hercem Bollywoodu jménem Mahesh Manjrekar rozdali účastníkům ceny. Úspěch této soutěže vedl klub k tomu, že se pustil
do přípravy celonárodní soutěže, do níž by se zapojily všechny
Rotary distrikty v Indii.
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NOVÝ ZÉLAND
Olympiáda LEGO v městě Timaru v červenci 2011 dala dětem podnět k tomu,
aby uplatnily svou představivost
a schopnosti při sestavování hraček
ze stavebnice LEGO. Součástí soutěže,
která byla vyhlášena v červenci 2008
Rotary klubem Timaru South, je setkání,
při němž děti staví nejen modely podle
předloženého vzoru, ale také soutěž
objektů, vytvořených podle jejich vlastího nápadu. Hlavní událostí je závod
ního
utíček LEGO, poháněných
autíček
ouze gravitací na drapouze
ách, přímo k tomu
hách,
ostavených.
postavených.
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DISTRIKTNÍ
AKTIVITY
GUVERNÉRSKY GLOSÁR

TOMÁŠ LANG
GUVERNÉR DIŠTRIKTU 2240 PRE OBDOBIE 2011/2012
ČLEN RC NOVÉ ZÁMKY

SLUŽBOU K PRIATEĽSTVU
BEZ HRANÍC
Vážené a milé rotariánky a rotariáni,
druhý polrok každého rotariánskeho
roka je poznamenaný konaním našich najdôležitejších spoločných akcií, z ktorých PETS
a Dištriktné zhromaždenie vytyčujú zásady
nasledujúceho roka, a Dištriktnú konferenciu,
ktorá hodnotí a uzaviera náš spoločný rok
rotariánskej služby. Je to príležitosť náročného bilancovania a kritického hodnotenia, či
sa nám podarilo náš spoločný rok napĺniť tak,
ako sme si to predsavzali a ako sme o úlohách
hovorili pri všetkých našich doterajších
spoločných stretnutiach. V týchto dňoch – začiatkom apríla 2012 máme možnosť úspešne
finišovať v napĺňaní klubových i Matching
grantových projektov, v rozšírení členskej
základne, úspešne a s radosťou komunikujeme
v našich jazykoch s výmennými študentmi
a túžobne očakávame návrat našich detí z dlhodobého pobytu v zahraničí, pripravujeme
campy a účasť na krátkodobých pobytoch,
proste prežívame mnohorakosť rotariánskeho
klubového života.
Máme za sebou nespočetné osobné
stretnutia pri mojich návštevách Vašich

klubov, priateľské rozhovory a inšpiratívne
diskusie, ktoré už aj doteraz priniesli mnohé
námety pre skvalitnenie riadenia a usmerňovanie činnosti našich klubov z úrovne dištriktu.
Čas sa však zastaviť nedá, organizačný
tým RC Nové Zámky už súbežne a intenzívne pracuje na tom, aby vytvoril čo najlepšie
podmienky pre naše stretnutie na najväčšej
slávnosti každého dištriktu, na Dištriktnej
konferencii. Tento rok nás bude hostiť Wellness a Konferenčné Centrum Patince, na
brehu modrého Dunaja, 10 km od Komárna.
Konferencia sa uskutoční v dňoch 18.
a 19. mája 2012, v dobe vždy prekrásnej jari
na juhu Slovenska.
Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozval aj s Vašimi partnerkami,
partnermi na toto vrcholné podujatie nášho
rotariánskeho roka.
Prezident Rotary International Kalyan Banerjee delegoval na našu konferenciu
svojho osobného predstaviteľa, ktorým bude
rotarián Andrij Bahanič, Past-Guvernér
D2230 Ukrajina – Poľsko – Bielorusko.

Bude mi cťou uvítať aj ďalších vzácnych
zahraničných hostí z bližších i vzdialenejších
dištriktov RI.
Logickou súčasťou hodnotenia našej
činnosti je i hodnotenie prínosu našich členov
k šíreniu a realizácii ušľachtilých rotariánskych ideálov. Kluby navrhli zo svojich radov
tých, ktorých považujú za najpovolanejších
prevziať vysoké dištriktné aj naddištriktné vyznamenania. Ich výber doplňujú tí,
ktorých navrhli členovia a asistenti guvernéra
podľa svojich bezprostredných poznatkov,
niektorých som doplnil sám. Vyznamenania
prevezmú aj nerotariáni.
Neodmysliteľnou súčasťou slávnostného večera v sobotu 19. mája bude benefičný
spevácky koncert rotariánskych umelcov
v réžii a s produkciou člena RC Nové Zámky
tenoristu Otokara Kleina a ním pozvaných
hostí, tiež rotariánov. Novým momentom by
mala byť výstava výtvarných diel umelcov
tiež z radov členov našich klubov. S ich menami Vás oboznámime, akonáhle budeme mať
zaistené organizačné podmienky a ich súhlas
s účasťou.
Vážené a milé rotariánky a rotariáni,
sledujte prosím web-stránku dištriktu
www.rotary2240.org, na ktorej budú priebežne zverejňované novelizované informácie a pokyny a tiež postupne upresňovaný
program konferencie.
Vážené a milé rotariánky a rotariáni,
teším sa na stretnutie s Vami pri príležitosti
našej vrcholnej spoločenskej a pracovnej
príležitosti v Patinciach v dňoch 18.–19. mája
2012.
Váš
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PŘÍPRAVA NOVÉHO
ROTARIÁNSKÉHO ROKU 2012/2013
TEXT: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ / FOTO: SVATOPLUK K. JEDLIČKA
Semináře PETS se zúčastnili budoucí prezidenti a sekretáři klubů.

Seminář k aktivitám Rotary

Už jsme si zvykli, že úroveň rotariánského
vzdělávání má rok od roku vyšší úroveň.
Nejinak tomu bylo i letos v Brně, které hostilo
seminář PETS (President Elect Training Seminar) a navazující Shromáždění našeho distriktu 2240. Tentokrát přijal seminář pohostinství Rotary klubu Brno a hotelu International,
který připravil pro jednání opravdu důstojné
prostředí. Mnozí z účastníků, vesměs členové
řídícího výboru a poradního sboru guvernéra,
se sešli již v předvečer jednání. Ale i setkání
u sklenky vína se neslo v pracovním duchu.

odmínkou převzetí funkcí prezidentů a sekretářů Rotary klubů
v následujícím rotariánském roce je účast na semináři PETS.
Tomu odpovídala i účast zástupců klubů, která dosáhla dvou třetin
počtu klubů v distriktu.
Státními hymnami a znělkou Rotary International otevřel jednání
DGE Alexandr Turkovič (RC Brno). Prezident RC Brno Petr Hadam
přivítal účastníky i vzácné hosty: zónového koordinátora Nadace Rotary
Oszkara Kovacze (Distrikt 1911) a z regionální kanceláře RI v Curychu Petra Schnella a Ariane Hangartnerovou. Nastupující guvernér
Alexander Turkovič představil své asistenty a distriktního trenéra Jozefa
Klímu (RC Košice). Vtipným a zároveň fundovaným průvodcem celým
školicím dnem byl neúnavný mluvčí distriktu George Podzimek (RC
Praha Staré Město).

Všichni účastníci byli již tradičně zvědavi na hodnocení „vlajkové lodi“ distriktu, programů výměny mládeže. I když počet vyslaných
i přijímaných studentů v posledních třech letech stagnuje, pořád patříme
v této disciplině k nejúspěšnějším distriktům vůbec. Velký dík sklidili
oba referující – předseda distriktního výboru výměny mládeže Ivan
Lamoš (RC Martin) i jeho zástupce pro Českou republiku Jaromír Barák
(RC Třebíč).
Účastníci si rozšířili znalosti i v oblasti programů Nadace Rotary
(Dana Vondrová, RC Český Krumlov), archivace dokumentů (PDG
Milan Roch, RC Praha) a výměn mladých odborníků GSE (Georg
Podzimek, RC Praha Staré Město). Oživení v sále nastalo, když přišla
na řadu videokonference s týmem našich mladých odborníků, kteří
právě pobývají v USA. Díky internetu jsme si uvědomili, jak se svět
zmenšil. V květnu nám mladí Američané návštěvu oplatí. V kontextu

Představil se nový řídící výbor pro období 2012/2013: Tomáš
Lang (RC Nové Zámky), Alexander Turkovič (RC Brno) a Irena
Brichta (RC Prague International)

Prostřednictvím videopřenosu účastníky pozdravila z Blacksburgu
(Virginia, USA) guvernérka D.7570 Janet Johnson

P
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K osvěžení a pohodě všech účastníků přispěla večerní párty. Vystoupení vokálního souboru ZUŠ v Brně Veveří pod vedením ředitelky
Evy Chlebníčkové pohladilo po duši. A když Josef Melecký (RC Ostrava International) zasedl v hotelové lobby za křídlo, vyrobené firmou
rotariána Jendy Petrofa (RC Hradec Králové), málokomu se chtělo na
kutě. Noc už byla tak jako tak díky změně času o hodinu kratší.

Distriktní shromáždění

N

V průběhu semináře se představil student Fakulty humanitních
studií UK Jakub Holas, který s nehmotnou podporou vedení
distriktu bude realizovat diplomovou práci na téma Rotary

tohoto i dalších videopřenosů uskutečněných během PETS vyzněla
výzva Marcela Pary (RC Košice) na společné vytvoření samostatného
internetového televizního kanálu našeho Rotary distriktu jako opodstatněná a následováníhodná.
Odpoledne byl na programu workshop. Nejprve se sešli nastávající prezidenti s příštím guvernérem a sekretáři klubů se sekretářem
distriktu. Zatímco první se učili jak motivovat klub, druzí nacvičovali
„byrokratické“ dovednosti. Pak si všichni zkusili práci s webovým portálem a „ochutnali“ speciality z kuchyně PR, servírované šéfredaktorem
časopisu ROTARY GOOD NEWS Svatoplukem Jedličkou (RC Praha
Classic), předsedou redakční rady PDG Františkem Rynešem (RC Třebíč) a mluvčím distriktu Georgem Podzimkem (RC Praha Staré Město).
Na závěr velmi pracovního dne dostali slovo hosté z Curychu,
Petr Schnell a Ariane Hangartnerová. Formou prezentace představili čtyřicetičlenný tým, který metodicky podporuje kluby a distrikty
v Evropě a v Africe (EAO). Nabídka jejich služeb je velmi široká.
Sklidili právem bouřlivé ovace.

edělní sluníčko a DG Tomáš Lang (RC Nové Zámky) otevřeli
Distriktní shromáždění. V úvodu představil PDG Ivan Belan
(RC Banská Bystrica) zajímavou statistiku o rozšiřování členské základny.
Nejdůležitějším bodem bylo projednání návrhu rozpočtu a jeho
doporučení ke schválení květnové Distriktní konferenci. Podle očekávání je návrh z dílny finančního výboru a DGE Alexandra Turkoviče,
který bravurně vysvětlil předseda finančního výboru Vladimír Jandík
(RC České Budějovice), konstruován velmi restriktivně. Jedinou
položkou, která zaznamená nárůst, je PR a to zásluhou grantu, který
očekáváme z fondů ústředí RI.
Značná pozornost byla věnována nově se rozvíjející páté službě
Rotary, komplexní službě novým generacím. Novinky v této oblasti
přinesl IPDG Martin Timr (RC České Budějovice), který je hlavním
distriktním koordinátorem aktivit v této oblasti.

Doprovodné akce

P

ro ty, kteří doprovázeli účastníky semináře, byl připraven zajímavý program v Brně, dokonce i v podzemí, pak na zámku v Lisicích a v modrotiskové manufaktuře v Olešnici. Úlohy hostitelky
partnerů se s nevídaným šarmem ujala příští první dáma distriktu paní
Eva Turkovičová.

Společenský večer zpříjemnila dívčí swingová skupina OK Vokal
z brněnské ZUŠ Parnas

Jednou z nejzajímavějších částí shromáždění bývá výměna
zkušeností a pozvánky na klubové akce. Jejich výčet by zabral několik
stran a tak vzpomenu jen neobyčejný projekt podpory vzdělávacího centra v Africe - Shalom for Nigeria (RC Frýdek Místek), mediálně zdatné
závody dračích lodí (RC Prague International) a distriktní golfovou
šňůru o barevné sako DG.
Návrh usnesení byl hladce schválen bez jediného protihlasu
i díky perfektní přípravě sekretáře distriktu Oty Kováře (RC Telč). V závěrečném vystoupení DGE Alexandr Turkovič ocenil pracovní nasazení
delegátů klubů i velmi přátelskou atmosféru obou konferenčních dnů.
DG Tomáš Lang pozval všechny na Distriktní konferenci v polovině
května do jihoslovenských Patinců. Máme se určitě na co těšit. ■

Děkujeme hlavním partnerům konference:

Všichni účastníci prošli detailním zaškolením pro administraci
a editaci klubových stránek na společném internetovém portálu www.rotary2240.org
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PROFESIONÁLOVÉ
MEZI DOBROVOLNÍKY
ROZHOVOR PŘIPRAVIL: JAKUB HOLAS, STUDENT FHS UK / FOTO: SVATOPLUK K. JEDLIČKA
Mezi neobvyklé hosty každoročně
pořádaných workshopů PETS patřila letos v Brně Ariane Hangartner
a Peter Schnell. Jsou zaměstnanci
mezinárodní kanceláře Rotary
pro Evropu a Afriku (EAO) sídlící
v Zürichu. Posláním koordinátorů této kanceláře je poskytovat
organizační a metodickou podporu Rotary klubům v příslušném
regionu. Zajímaly mě jejich zážitky
z konference.

Jak se vám líbila konference?
Ariane: To byla vlastně moje úplně první
konference, takže ji vlastně nemám s čím
srovnávat. Ale slyšela jsem hodně od svých
kolegů. Mnohé z nich nebyly tak dobře
organizované a zajímavé, jako ta dnešní. Byla
výborně zorganizována a myslím, že všechny
zúčastněné zajímalo vše, o čem se hovořilo,
a všechno běželo hladce.
Peter: Musím říct, že jsem skutečně ohromen.
Můžu s klidem říci, že organizátoři připravili tuto konferenci s velkou dávkou energie
a píle. Je zřejmé, že hlavní informace a poselství, která měla být předána, jako například
etické zásady, byly skutečně předány, všechna
důležitá témata byla pokryta. Je dobře, že se
hodně diskutovalo i o nové podobě Rotary,
nových programech Nadace Rotary i službě
„novým generacím“. Mé pocity z konference
jsou výborné. Organizační tým si zaslouží
jednu velkou pochvalu a obdiv.
Mohl byste porovnat tuto konferenci s jinými?
Peter: To je obtížné porovnat, protože co
distrikt, to odlišné podmínky pro pořádání,
jiné potřeby na rozsah a náplň setkání. Existují i setkání organizovaná v daleko menším
rozsahu.
Může takové „úsporné“ setkání splnit svůj
účel?
Peter: Myslím, že v některých distriktech, aniž
bych jakýkoli jmenoval, se snaží minimalizovat čas, který lidé musí na takovýchto
setkáních strávit. V některých distriktech pří-

Pracovníci EAO (vlevo) spolu s Alexandrem Turkovičem, guvernérem distriktu
2012/2013 (uprostřed) a Martinem Timrem, IPDG, hlavním koordinátorem distriktu pro
službu novým generacím.

chozí představitelé klubů jsou hodně pracovně
zatížení, takže akce jako třeba PETS jsou velmi
napěchované – což znamená, že informace,
které musejí být předány účastníkům, dosahují
velkých rozměrů a je třeba je lidem předat
například za den a půl. Takže setkání začne
v pátek a končí v sobotu, což je pro ně dostatek
času, aby předali všem účastníkům dostatek
informací. Když ale srovnám ostatní distrikty, myslím, že jste setkání věnovali dostatek
pozornosti, kterou si vyžaduje, aby se lidé
dozvěděli vše potřebné. Je tu příjemný i rozměr
společenského setkání, prostor pro individuální
setkání a navázání nových kontaktů.
Ariano, přednáška s Peterem bylo vaše první
vystoupení před plénem. Jak jste se cítila?
Ariana: Byla jsem z toho trochu nervózní.
Připravovali jsme se ale několik týdnů, zkoušeli jsme to mnohokrát, takže si myslím, že
to nakonec dopadlo celkem dobře. A protože
naše přednáška byla až pozdě odpoledne,
mohla jsem si v klidu vychutnat celý program
konference. Získala jsem mnoho informací,
které jste prezentovali účastníkům.
Jezdíte pravidelně na různá setkání rotariánů do svěřených distriktů. Jak vnímáte váš
věk v porovnání s těmi, které navštěvujete?
Peter: Nemyslím, že by to při osobních setkáních byl nějaký problém.
Ariana: Stále jsme více a více online. Jsme
si tedy blíž. A pro mladou generaci, která už
v elektronické době vyrostla, to je snadné.
Myslím, že největší úskalí spočívá u starší

generace právě v používání elektronického
způsobu komunikace.
Peter: A to je vlastně důvod, proč nabízíme
pomoc rotariánům. Snažíme se naučit je těchto nástrojů využívat, vždyť usnadňují kontakt,
zkracují čas a šetří finanční prostředky. I když
se snažíme užívat obecně známé prostředky
a uživatelsky přívětivé prostředí, bývá to
občas opravdu obtížné.
Vy jste též rotariáni?
Ariana: Ne, to nejsme.
Peter: Neznám přesná čísla, ale myslím, že asi
jen kolem 5 % zaměstnanců regionálních kanceláří a centrály jsou rotariáni. Například v naší
kanceláři máme čtyřicet pracovníků a pouze náš
vedoucí kanceláře Marco Nicosia je rotarián.
Ariana: My jsme prostě byli přijati na tuto pozici běžným způsobem jako do každé jiné společnosti – na internetu jsme našli nabídku, na
kterou jsme odpověděli. Byl zájem o lidi, kteří
umějí mluvit cizími jazyky. Musím ale říct, že
už jsem něco málo o Rotary věděla z minulosti,
protože můj strýc byl rotariánem, ale nevěděla
jsem detailně, jak Rotary funguje.
Co podle vás brání mladým lidem, aby se
stali rotariány?
Peter: Rotary kluby by se rozhodně měly více
prezentovat na veřejnosti, informovat o skvělé
práci, kterou odvádějí v místě svého působení.
To je klíč k probuzení zájmu lidí všech věkových kategorií.
Děkuji mnohokrát za vás čas. ■
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ROZDÍLNÉ A STEJNÉ
NEBO STEJNÉ A ROZDÍLNÉ?
TEXT: GEORGE J. PODZIMEK / FOTO: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

Budoucnost regionálních magazínů Rotary je ve sjednoceném globálním vzhledu se silným
lokálním obsahem. To bylo hlavní téma pracovního semináře jejich redaktorů, který
se uskutečňuje jednou za dva roky. Zástupci 31 regionálních magazínů Rotary se tentokrát
ke konzultacím, k výměně zkušeností a ke stanovení nové koncepce sešli s nejvyššími
představiteli RI od 14. do 17. února 2012 ve světové centrále RI, která sídlí v Evanstonu,
městě sousedícím těsně s Chicagem (Illinois, USA).

„M

agazíny patřící do skupiny
světových rotariánských magazínů (Rotary World Magazine
Press – dále jen RWMP) jsou nejdůležitějším
článkem ve zprostředkování rotariánských
myšlenek a činů členům i široké veřejnosti.“ prohlásil v úvodu semináře Japonec
Sakuji Tanaka, nastupující president Rotary
International (RI) pro rok 2012/13. A přesně
v tomto duchu se vedl celý seminář RWMP.
Z vedení RI byl také přítomen např. generální sekretář RI John Hewko (který mluví i
česky), jeden z ředitelů RI Allan O. Jagger z
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Anglie, zástupce GS Peter DeBerge a mnoho
dalších z nejvyšších výkonných složek včetně
centrální komise RI pro komunikaci. Celkově
to byla sešlost tak různorodá, že překladatelé
do všech 6 oficiálních jazyků Rotary (a dalších neoficiálních) se měli co ohánět, aby
příspěvky zapálených šéfredaktorů a předsedů
redakčních rad stíhali překládat.
V zahajovací části semináře se projevila zcela zřetelná rozdílnost jednotlivých
magazínů jak po formální, tak obsahové
stránce, tedy četností vydávání, rozsahem

a nákladem jednotlivých čísel i formátů,
stylů a témat, kterými se zabývají. Je to zcela
logické, vždyť například indický magazín
(vydávaný v angličtině) zahrnuje 36 různých
distriktů, jihoafrický zastřešuje celý kontinent,
francouzský musí kromě Francie zahrnout
všechny další francouzsky mluvící regiony
a ostrovy, rusky psaný magazín pokrývá vše
od hranic s Ukrajinou (ta má vlastní magazín)
až po Vladivostok na Dálném východě. Zcela
exotické pak pro nás byly magazíny korejské
a japonské, kde také každý z nich zastřešuje
veliké množství distriktů.

Náš dvouměsíčník o čtyřiceti stranách,
zastoupený šéfredaktorem Svatoplukem
K. Jedličkou (RC Praha Classic) a mluvčím
distriktu George J. Podzimkem (RC Praha
Staré Město), zahrnující pouze jeden distrikt
s jedním guvernérem byl akceptován s úsměvem i s částečnou závistí ze strany jiných
šéfredaktorů, zápasících s multiguvernérským
molochem. Trochu přitom zapomínají na to,
že díky tomuto záběru mají také daleko větší
síť předplatitelů a nejsou tedy ekonomicky
závislí na členské základně jediného distriktu.
Když však pomineme výše uvedenou mnohotvárnost časopisů, pak všechny bez rozdílu
prezentují množství projektů, které rotariáni
celosvětově připravují a ve kterých rezonuje
pro rotariány příznačné nadšení a obětavost.
V celku vypovídají o různorodých aktivitách
směřujících k jedinému cíli – naplnění poslání
světového společenství Rotary podle kréda
„Service Above Self“.
Během odborných diskusí a prezentací
vykrystalizovala jednoznačně a jednomyslně
myšlenka, aby v souladu s připravovanou
globální strategií „značky“ nebo chcete-li brandu ROTARY, vznikl i jednotný styl,
formát a design všech regionálních magazínů
RWMP. Tím by se posílil globální image Rotary a současně by mohl být zachován výrazný
lokální obsah. Vzorem nám mohou být takové
globální magazíny, jakými jsou např. National
Geographic, Elle nebo Forbes. Tato změna nás
pravděpodobně čeká v roce 2014. Zástupci
redakcí se shodli na tom, že do té doby je
nutno posílit mezinárodní obsah jednotlivých

časopisů a to tak, aby byl jasný účinek lokálně
vybraných prostředků na globální účinek.
Také byl dohodnut (a v současné době
již implementován) vznik uzavřeného diskusního fóra (via facebook) pro výměnu názorů
a hlavně zajímavých informací, které mohou
magazíny vzájemně přebírat. Vrcholem semináře bylo ustavení Výboru RWMP jako součásti globální komunikační komise RI. Tato
komise, jako poradní orgán ředitelů RI, utváří
celkovou strategii komunikace RI. Předsedou
nového výboru byl zvolen Robert Aitken
z Austrálie, kterého nastupující prezident RI
Tanaka pro 2012/13 na místě jmenoval i členem globální komunikační komise RI.
Na závěr je třeba poznamenat, že celý
seminář se nesl v duchu spolupráce a vzájemné podpory mezi centrálou RI a všemi zástupci RWMP. Dohodnuté postupy a projekty
se budou průběžně objevovat i na stránkách
našeho magazínu a volně budeme směřovat
k jednotnému stylu a vzhledu.
Takže zatímco vy, přátelé, si pomalu
zvykáte na nový design RGN, my už plánujeme další změny. Mají posloužit tomu, abyste
vy, rotariáni, i česká a slovenská veřejnost byli
co nejlépe informováni o globálních aktivitách
Rotary i o aktivitách Rotary klubů v našem
regionu. Snad se nám to daří a bude dařit i dál.
Vždyť i prezident Tanaka řekl: „Jděte a všem
co o to mají zájem přinášejte good news o Rotary“. A v případě našich ROTARY GOOD
NEWS to platí doslova. ■

BUDOUCNOST
PŘICHÁZÍ Z VÝCHODU
Nové komunikační regiony využívají
nové technologie lépe, než ty dlouhodobě zavedené. V rámci semináře
RWMP v Evanstonu byly prezentovány
i elektronické magazíny z různých částí
světa, zastoupených ve skupině RWMP.
Ve většině případů šlo o „pouhý“ převod
magazínu do podoby PDF a jeho umístění na příslušných webových stránkách.
Objevily se i vylepšené formy s listováním“ nebo přidaným obsahem např.
formou foto-prezentací. Nadšení a bouřlivý potlesk ale sklidil Nikolaj Stebljanko
z Ukrajiny (distrikt 2230), respektive jím
vytvořený i-magazine využívající maximálně potenciál daný elektronickým
médiem. Již každá položka obsahu je
propojena přímo s článkem, takže není
nutné nikde nic hledat. Klasický vzhled
textového magazínu je na jednotlivých
stránkách doplněn o vložené ucelené
foto-prezentace z jednotlivých akcí, videozáznamy a rozhovory rozšiřující textový obsah. Rovněž inzerce je nabídnuta v
pohyblivé a interaktivní formě. Nevěříte?
Věřte! Takže digitální budoucnost je světlá a tentokráte přichází z Východu!
TEXT: GEORGE J. PODZIMEK
Neuvěřitelné najdete na:
http://www.izdai24.net/t/9116?utm_
source=critsend&utm_medium=email&utm_
campaign=sid=507398%20csid=21454

Naše nová komunikační skupina na sociální síti FACEBOOK!
Rotariáni a přátelé RI Distriktu 2240 na linku
www.facebook.com/groups/282183461857591/
Tato otevřená diskusní a informační skupina má sloužit
k rychlé a aktuální výměně informací, k zasílání pozvánek
na akce a hlavně k hrdému zveřejnění výsledků našich
aktivit jak monetárních, tak i fyzických. Vyzýváme proto
všechny rotariány aktivní na facebooku, aby se připojili
k této skupině, aby pozvali další přátele podporující
Rotary, Rotaract i Interact a aby aktivně uveřejňovali své
informace a komentáře. Vždyť tento neformální způsob
komunikace žije pouze s aktivitami svých členů. Vytvoření
skupiny na „fejsu“ je výsledkem debaty o nových
komunikačních prostředcích Rotary na nedávném setkání
klubových prezidentů a sekretářů PETS v Brně. Již 48
hodin po založení měla skupina 128 členů.
Přidejte se i vy.

BUĎTE NA „FEJSU“!
ZA PR KOMISI D.2240, GEORGE J. PODZIMEK,
MLUVČÍ DISTRIKTU A PŘILEHLÝCH GALAXIÍ
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MEZINÁRODNÍ
VZTAHY
Glenn Estess s manželkou Mary v průběhu plenárního
zasedání Světového kongresu RI v roce 2010
v Montrealu
(Foto: ROTARY IMAGES / Monika Lozinska-Lee)

Světový kongres RI
se rychle blíží

NASTUPTE S NÁMI
NA PALUBU!
Autor: Frank Bures;
přeložil Dobroslav Zeman, PDG

VZPOMÍNKA NA PRIP
GLENNA E. ESTESSE

Z

e stránek RI přišla 7. února 2012
smutná zrána o úmrtí jednoho z těch
významných představitelů Rotary,
kteří ovlivnili bezprostředně i náš Distrikt
2240. Ve věku 84 let nás opustil Glenn E.
Estess Sr., který působil jako prezident RI
v roce 2004–2005.
Do Rotary vstoupil v roce 1960 a sloužil
pak v mnoha funkcích, jak ve svém prvním RC
Shades Valley ve státě Alabama v USA, tak později jako guvernér D.6880, Alabama, národní
koordinátor projektu PolioPlus, jeden z ředitelů
RI a vice-president RI, jakož i člen a předseda
správní rady Nadace Rotary. Byl nositelem
nejvyšších rotariánských vyznamenání a také
jedním z významných podporovatelů Nadace
Rotary a tudíž i Paul Harris Fellow. Do roku
1993 působil jako výkonný ředitel vlastní
společnosti poskytující konzultace v oblasti obchodního marketingu. Od odchodu do důchodu
se plně věnoval práci pro Rotary.
Byl to právě Glenn Estess, kdo mne
v roce 2006, coby nastupujícího distriktního
guvernéra, oslovil osobním dopisem s výzvou
k vyslání našeho GSE týmu do Alabamy
výměnou za pobyt alabamských mladých odborníků v našem distriktu na jaře roku 2008.
V onom dopise připomínal, že mezi Alabamou
a Českou republikou a jejich rotariány je
jakousi vazbou i skutečnost, že členem RC
Birmingham, nejstaršího a nejvýznamnějšího
z klubů Alabamy, je také bývalý velvyslanec
USA v ČR William Cabaniss, a že k České
republice i ke Slovenské republice, jakož
i k bývalému Československu mají mnozí rotariáni žijící v Birminghamu a dalších městech
Alabamy i vazby rodinné. Neopomněl
připomenout, jak si vážil spolupráce s PDG

Viktorem Príkazským, který byl guvernérem
našeho distriktu v době stého výročí Rotary
International. Právě tehdy nás Glenn Estess
pobízel ke vstupu do dalšího století existence
Rotary svým jednoduchým, ale silným heslem
„Celebrate Rotary – Oslavujme Rotary“.
Jak jistě dosvědčí vedle mne i PDG
Roman Gronský, který se s G. Estessem ve
funkci DGE rovněž setkal, a pak všichni ti,
kdo v týmu GSE vedeném přítelem Vladimírem Petránkem z RC Praha City v roce 2008
Alabamu a řadu tamních klubů navštívili,
působil Glenn v osobním styku natolik skromně a přirozeně, že na něj nelze vzpomínat
jinak, než jako na člověka nesmírně příjemné
a jemné povahy, ač tělesně byl spíše mohutný.
Na svůj věk byl velmi svěží a energický.
Předseda správní rady Nadace Rotary
a bývalý prezident RI William B. Boyd jej
charakterizoval slovy „Byl zásadový pokud
jde o to, v co věřil, ale vždy jemný při hledání
slov, jakými svoji víru vykládal. Ke každému
se choval s respektem a zdvořilostí jemu vlastní. Sloužil světu mnoha způsoby, ale vždy
s úsměvem na rtech. Budeme jej postrádat.“
Co k tomu lze dodat? Snad jen to, že
vazby mezi rotariány našeho distriktu a Alabamy, Tennessee a Georgie se dále upevnily.
I my sdílíme zármutek nad ztrátou našeho
velkého přítele a zastánce s našimi přáteli v RI
a s jeho rodinou, paní Mary, synem Glennem
Estess Jr. a dcerami Elizabeth Wilson a Nancy
Martin.
Pro mne byl PRIP Glenn E. Estess, Sr.
jedním z těch, kteří mi ukázali cestu k poznání
významu Rotary.
V ÚCTĚ PETR JAN PAJAS, PDG

Glenna Estese si můžete také připomenout na videozáznamu,
kde hovoří o hodnotách Rotary a o síle a významu rotariánů – viz:
http://vimeo.com/36445667
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Thajský Bangkok je městem trhů,
na něž se zboží dostávalo po celá
staletí na palubách člunů a lodí.
V 19. století žila většina obyvatelstva
v domech postavených na kůlech
při břehu podél vodních cest
a potřebné zboží si lidé kupovali
přímo ze sampanů, plujících kolem.
Ještě v 60. letech minulého století
se přeprava více než poloviny
veškerého zboží v zemi uskutečnila
po řekách a kanálech o celkové
délce 3.700 mil. Dnes je sice většina
kanálů v zemi již vydlážděna, avšak
zúčastníte-li se ve dnech 6. až 9.
května 2012 Světového kongresu RI
v Bangkoku, můžete navštívit některý z plovoucích trhů těchto starých
„Benátek Východu“. V recepci svého hotelu se informujte na hodiny,
kdy je trh otevřen a nebyl-li zasažen
zátopami v minulém roce.
Nejslavnější plovoucí trh Thajska je
Damnoen Sadouak, vzdálený od
Bangkoku asi den cesty. Stojí za to
pobýt tam přes noc. Tento oblíbený
trh má několik částí a některé z nich
jsou návštěvníky doslova přeplněné.
Nedaleko od trhu Damnoen Sadouak je plovoucí trh Amphawa,
představující klidnější alternativu.
Kdysi ji navštěvovali zejména thajští
turisté, avšak jeho popularita mezi
cizinci stále rostla.
Trochu vzdálenější, stále však ještě
v provincii Samut Songkhram jižně
od Bangkoku, je plovoucí trh Tha
Kha, který funguje jako tradiční trh.
I tam můžete podniknout výlet po
kanálech.
Přímo na západ od Bangkoku je trh
Don Wai, jehož celodenní návštěva
bude zážitkem pro všechny milovníky thajského jídla. Řeka Tha Chin je
přeplněna plovoucími restauranty
a čluny, nabízejícími výlety po této
řece.
Zaregistrujte se na Světové
shromáždění RI 2012 v Bangkoku.
Podrobnosti na:
www.rotary.org/convention

JEDEN Z NEJAKTIVNĚJŠÍCH
Koho že tím myslíme? Inu přece náš ICC D-CZ-SK
(nebo také LA D-CZ-SK) – a pro snazší srozumitelnost:
Inter-Country Committee, případně Länderausschuß
– tedy Mezidistriktní výbor pro mezinárodní spolupráci
celého našeho mezinárodního distriktu se všemi
14 německými Rotary distrikty.
TEXT A FOTO: DOBROSLAV ZEMAN, PDG, ČESTNÝ ČLEN NĚMECKÉ SEKCE ICC

P

ravidelného jarního zasedání jeho německé sekce, svolaného do
Würzburgu na 3. března t.r. jejím vedoucím Fritsem Zeeuwem,
PDG distriktu 1950, jsem se zúčastnil společně s vedoucím české
sekce Františkem Rynešem, PDG našeho distriktu 2240, s potěšením,
i když Würzburg je pro nás přece jen trochu „z ruky“. Mezi členy tohoto
ICC máme totiž po téměř deseti letech velmi úspěšné spolupráce v několika oblastech rotariánských aktivit už mnoho svých přátel. A že o spolupráci s českými i slovenskými Rotary kluby mají upřímný a opravdový
zájem, hovoří i jednotlivé body letošního jarního setkání.
Tak například Frits Zeeuw předal všem přítomným velmi potěšitelnou zprávu současného guvernéra distriktu 1950 Dr. Rüdigera Götze (s nímž
jsme se mohli setkat v předvečer našeho zasedání, následující ráno totiž
odjížděl na jinou důležitou konferenci), že němečtí přátelé z jeho distriktu
přispějí pozoruhodnou částkou minimálně 7 500 € na projekt Rotary klubu
Karlovy Vary – obnovení dvou bronzových desek na tamním pomníku
Ludwiga van Beethovena, zničených po 2. světové válce. K jejich slavnostnímu znovuodhalení dojde 3. srpna, což bude také termín výročního setkání
celého tohoto ICC, jak přímo na místě navrhnul PDG František Ryneš.
Velmi významným počinem německé sekce byla příprava
programu pro novoroční „soirée“, pořádané Rotary klubem v Kitzingen. Proběhlo 22. ledna v místní Staré synagoze se třemi přednáškami:
prof. dr. Martthias Stickler z univerzity ve Würzburgu hovořil na téma
„Schlaglichter der deutsch-tschechischen Geschichte“, na ně navázal
svým příspěvkem prof. dr. Werner Strik „Erlebte Schicksalsgemeinschaft
eines Deutsch-Mährers“ a také prof. dr. Zdeněk Karel Filip přednáškou
„Die Umwelt – unsere Schicksalsgemeinschaft“. Oba posledně jmenovaní jsou také členy našeho ICC.

Ve městě Kitzingen byla 2. února zahájena panelová výstava „ZACHRÁNĚNÉ DĚDICTVÍ“, která se zabývá záchranou
a obnovením více než 300 objektů drobné architektury (kapličky,
křížky, boží muka) v celé oblasti naší Šumavy a to díky významné
finanční podpoře německých rotariánů (více než 30 000 €). Tato
působivá výstava se v uplynulých čtyřech letech představila v řadě
měst nejen u nás, ale i v Německu. Obyvatelům Kitzingenu byla
k dispozici po celý únor, na část dubna bude přenesena ještě do
města Eichstätt.
Významným počinem je díky aktivitě členů německé sekce našeho ICC, zejména jejího předsedy Fritse Zeeuwa a Kurta Drossela, PDG,
uspořádání dalšího ročníku velmi oblíbeného semináře RYLA, svolaného na 23. až 25. 3. 2012 do St. Marienthalu poblíž Görlitz. Hlavní téma
semináře, na který byli pozváni mladí lidé z Německa, Ukrajiny, Polska,
Slovinska, ale i z Česka, zní: „Wir sind Europa“.
Z české strany znovu zaznělo na setkání ve Würzburgu pozvání
RC Opava International k účasti na „Cestě porozumění“, o níž jsme
v našem časopisu informovali už dřív. S potěšením jsme vzali na vědomí, že se německá sekce ICC rozhodla přispět k jejímu obohacení také
„svým“ pamětním kamenem.
Dosavadní členka našeho ICC Christina Michaelsen připomínala
zájem některých německých Rotaract klubů o navázání partnerství s některým z našich RAC. A že máme velmi dobrou naději na další spolupráci s našimi německými sousedy, podporuje skutečnost, že dosavadní
člen německé sekce našeho ICC Rolf Rimpo, RC Schmalkalden, bude
v příštím rotariánském roce 2012/13 guvernérem našeho bezprostředně
sousedícího distriktu 1950. ■

Účastníci setkání
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KROKY KE SMÍŘENÍ
TEXT: DOBROSLAV ZEMAN, PDG,
ČESTNÝ ČLEN NĚMECKÉ SEKCE LA DCZSK;
FOTO: PETRA ZÁPECOVÁ

Naši němečtí přátelé mají pro
pojem „usmíření“ jeden výstižný
výraz - „die Versöhnung“. Však také
toto slovo mnohokrát zaznělo i při
nedávném zasedání německé sekce
LA D-CZ-SK ve Würzburgu, o němž
hovoříme v tomto čísle našeho
časopisu v článku nazvaném „Jeden
z nejaktivnějších“.

C

htěl bych spíše připomenout osobnost
jednoho z mnoha členů tohoto LA
pana profesora MUDr.Wernera Strika,
dlouholetého a obětavého člena Rotary klubu
Würzburg, který k tomuto smiřování výrazně
přispívá.
S Wernerem a jeho milou a laskavou
paní Gretl jsme měli příležitost seznámit se už
před řadou let a setkávat se pak s nimi pravidelně při výročních setkáních tohoto LA, ať to
bylo v Lenoře, Českém Krumlově, ve Františkových Lázních či v Jindřichově Hradci, nebo
také v Erfurtu, Norimberku či v Bambergu–
a samozřejmě i letos ve Würzburgu.
Werner, bývalý ředitel nemocnice ve
Würzburgu i jeho paní Gretl se stali našimi
výbornými přáteli a během uplynulých let
jsme měli příležitost nahlédnout hlouběji do
jejich životů i do jejich německé rodiny.
Za svůj původní domov oba považují
oblast Hřebečska poblíž Svitav, přesněji
obce Radiměř a Městečko Trnávka, kde se
narodili a žili až do svých „dorosteneckých“
let. V rámci odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce však museli všichni
v roce 1946 své domovy i s rodinami opustit,
každý z nich se svými jen 30–40 kilogramy
toho nejnutnějšího... Musel odejít i Wernerův
otec MUDr. Othmar Strik, přestože byl velmi
respektovaným a oblíbeným místním lékařem
i záložním důstojníkem čs.armády, který
dokonce narukoval v rámci mobilizace ke své
jednotce v Olomouci dne 24. září 1938.
Po vystěhování mladý Werner v Německu naštěstí úspěšně vystudoval, stal se
lékařem ve Würzburgu a se svou paní Gretl
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Manželé Werner a Gretl Strikovi před právě odhalenou pamětní deskou při
bočním vchodu do kostela v Radiměři

tam založili rodinu, z níž se narodily jejich
čtyři děti a později i jejich 11 vnoučat. Je
pozoruhodné, že celkem 13 členů celkem čtyř
současných generací rodiny Strikových působí
v Německu a ve Švýcarsku jako úspěšní
lékaři.
Přestože odsun vážně poznamenal osud
jejich rodin, s láskou a pochopitelnou nostalgií
se často vracejí i se svými potomky do svých
bývalých domovů, aby si připomenuli dobu
svého mládí, vždy s maximální snahou o vzájemné porozumění a usmíření – Versöhnung
– se současnými obyvateli.
Když do Radiměře přijeli v září 2004,
oslovila Wernera v místním kostele jedna žena
a řekla mu: „Váš tatínek mi zachránil život,
byla jsem tehdy malé dítě!“ a pažemi naznačila houpání miminka. „Toto poděkování po
téměř šest desetiletích bylo tak dojemné, že
jsem nebyl schopen slova a tak jsem ji jen
objal. Byl mír mezi námi…“, říká Werner.
Když pak v červnu 2007 přijeli Strikovi do Radiměře znovu, tuto paní Aloisii
Svobodovou navštívili. Dozvěděli se od ní, že
se narodila v roce 1944 a že ze šesti sourozenců byla nejmladší. Po květnu 1945 se její
rodiče přistěhovali z Lipovce u Vyškova do
Radiměře. Avšak v červenci 1946, když byly
Aloisii pouhé dva roky, vážně onemocněla.
Její matka ji proto odnesla k MUDr. Oskaru
Burdovi, který teprve nedávno převzal v Radiměři lékařskou praxi po Wernerově otci.
Protože však dosud neměl s tak malými dětmi
žádnou zkušenost, poradil jí, aby se pokusila
vyhledat jeho předchůdce, německého lékaře
dr. Othmara Strika. Tomu ovšem byla mezitím

jeho lékařská praxe zrušena, a musel ještě
před odsunem opustit „doktorský dům“ v obci
a vystěhovat se i se svou rodinou do malého
domku u lesa, nedaleko Radiměře. Zoufalé
matce tedy vysvětlil, že má už zákaz pacienty
ošetřovat, ale přesto těžce nemocnému dítěti
– byla to právě Aloisie – pomohl a ta se pak
přece jen uzdravila. Proto se tak upřímně
přihlásila po půlstoletí alespoň u syna svého
zachránce...
Aby vyjádřili svůj niterný vztah k bývalému domovu a k jeho obyvatelům, rozhodli
se manželé Strikovi umístit při bočním vstupu
do krásného kostela v Radiměři pamětní
desku. Byla tam odhalena 18. září 2011 za přítomnosti nejen bývalých německých občanů
Radiměře a současných českých obyvatelů
této obce, ale i představitelů německého
velvyslanectví z Prahy, Česko-německého
fondu budoucnosti a dalších hostí. Ve své
promluvě na závěr setkání připomněl profesor
Werner Strik místní veřejnosti tuto příhodu,
kdy vypovězený německý lékař zachránil
život českému dítěti, aniž by byl tehdy směl.
„Poté jsem přešel k Aloisii Svobodové, která
seděla v první lavici kostela, beze slova jsme
se objali – a opět mezi námi panoval mír a porozumění,“ říká s dojetím Werner. Snad tedy
i pamětní deska Strikových přispěje výraznou
měrou ke smíření – „zur Versöhnung“ – mezi
oběma národy...
Vždyť i to je jeden z cílů a úkolů
mezidistriktního výboru pro mezinárodní
spolupráci našeho distriktu s našimi německými sousedy – na těchto aktivitách se také
dlouhodobě a úspěšně podílíme. ■

Volám sa Andrea a som z Cypru. Na Cypre som sa
angažovala v Rotaract Limassol Amathusia (RLA),
v Prahe som členom Rotaract Praha (RP). Aj keď som
pomerne novým členom Rotaract rodiny, spozorovala
som, že tieto dva kluby majú veľa spoločného. Po prvé,
RLA je prvý Rotaract klub založený na Cypre a RP je
prvý a jediný klub v Prahe.
So členmi Rotaract klubu Praha.

ROTARACT
V ČESKEJ REPUBLIKE A NA CYPRE
PŘEKLAD: MICHAELA PLESNÍKOVÁ / FOTO: ARCHÍV KLUBU

O

ba kluby majú vianočné projekty. RLA v tomto roku usporiadali
predaj sladkého pečiva, ktorého výťažok išiel deťom postihnutým rakovinou. RP členovia predávali vianočné priania,
s kresbami deti zo sirotinca Pyšely.
Taktiež, oba organizujú charitatívne akcie so známymi organizáciami. RLA uskutočnil koncert s mladou vychádzajúcou speváčkou
na podporu „Nádeje pre deti – UNCRC“. RP organizuje dištriktový
projekt, ktorý bude zastrešovať podobné projekty v ostatných mestách v Českej a Slovenskej republike. Projekt sa skladá z filmového

Andrea.

premietania a aukcie. Vyzbierané finančné prostriedky budú venované
združeniam na boj s Alzheimerovou chorobou v oboch republikách.
Vzhľadom na zložitosť dištriktu 2450 je RLA v kontakte
s mnohými krajinami, ako je Egypt, Bahrajn, Libanon atď, a spoločne
spolupracujú na rôznych projektoch. Táto spolupráca sa často vyvinie
do dlhodobých priateľstiev. Prahu pomerne často navštevujú zahraniční
členovia Rotaractu napríklad z Nemecka, Číny, Libanonu a Talianska.
Spoločne organizujú rôzne akcie v kombinácii s ich projektmi a inštitúciami, ktoré podporujú. To napomáha vytváraniu nových priateľstiev
ako aj kooperácii pri rôznych budúcich projektoch.
RLA sa zameriava, ako aj RP, predovšetkým na projekty pre
deti, napr. fundraisingovými akciami pre deti s rakovinou pod vedením
Cyprus Make a Wish Foundation a „Nádej pre deti“, nadácia založená
OSN. Z osobnejších akcií spomeniem deň v cirkuse, floorball turnaj alebo Česko-čínsky deň s Rotaraktormi z Hong Kongu, podporujúc rôzne
detské domovy, ako napríklad Pyšely alebo Azylový dom.
Samozrejme sa v niektorých ohľadoch tieto kluby od seba
líšia. Hlavné projekty RP sa zameriavajú na ľudí s nejakou formou
zdravotného postihnutia, slepoty, svalovej dystrofie alebo Alzheimerovou chorobou. RP podporuje interakciu Rotaractor klubů z celého
dištriktu organizáciou športových turnajov. Na druhej strane, RLA úzko
spolupracuje s Rotary klubom buď poskytovaním poradenstva, alebo
prezentáciou profesií. Počas každého zasadnutia predstaví jeden člen
svoju profesiu, výzvy a príležitosti v tejto kariére.
Udalosť na Cypre, ktorá mi utkvela v pamati, bol zber potravín pre obete libanonskej vojny. V Prahe nikdy nezabudnem na prvý
projekt, na ktorom som sa zúčastnila, a to bol deň v cirkuse s deťmi
z Azyloveho domu. Odmenou dňa bol úsmev na ich tvárach.
Okrem všeobecne prospešných prác organizujú oba kluby veľa
aktivít pre ich členov buď laser game, curling alebo paintball a rozhodne nezabudnutelné párty.
V neposlednom rade tieto kluby majú výborných členov, ktorí
urobia všetko pre to, aby mohli slúžiť spoločnosti. Všetci sú zábavní
a skvelí ľudia, a som naozaj rada, že som ich stretla! Po roku a pol členstva, aj keď Česká republika nie je mojim domovom, sa vďaka Rotaract
Praha sa cítim ako doma.
Rotaract Praha – Rotaract Limassol Amathusia sú si bližšie, než
by ste si mohli myslieť. ■
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V průběhu celého roku dopravuje tým SRT (ShelterBox Response Team) operativně boxy do míst postižených různě rozsáhlými přírodními
katastrofami (Foto: Mark Pearson)

OD TUŽKY KE STANU
ART aukce podpoří globální projekt rychlé pomoci ShelterBox

S

helterBox. Když se toto slovo vysloví, jen
málokdo z nás si dokáže představit, o co
vlastně jde. Přitom je to v rámci Rotary
International projekt již několik let velmi populární, zastoupený v několika zemích po celém
světě. V České a Slovenské republice se zatím
do povědomí rotariánů a „rotarakťáků“ výrazněji nezapsal. O nápravu se začal starat Rotaract
klub Ostrava City. Pomoci tomu má připravovaná internetová aukce pod názvem ART aukce
„Od tužky ke stanu“. Její cíl je prostý: prioritně
zaměřit pozornost na podporu jednoho z globálních projektů Rotary, projekt ShelterBox. Vše
odstartuje 5. května 2012 ve 12 hodin.
Dražit se budou umělecká díla od
pomalovaných kytar, houslí a snowboardu až
po fotografie, obrazy, design, malbu a další
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formy. Své práce poskytla do aukce více jak
desítka mladých českých umělců, mnozí
z nich patří ke špičce ve svém oboru.
Pozvání například přijali Kato a Radimo ze skupiny Prago Union. Dva hlavní
protagonisté kapely, která již podruhé získala
cenu Anděl za rok 2011 v hudební kategorii
Hip-hop, v roce 2010 za desku Dezorient
Express, za rok 2011 za desku V barvách.
Připadá vám to jako „déjà vu“? Ano, mne
taky. Ale přesto si tato kapela svou sošku
obhájila. Kato, MC, neboli ten, jenž udává
rýmy do mikrofonu, je především známý tím,
že výtvarně mění své čepice v barevný skvost.
Pod jeho rukama vznikne naprosto ojedinělý
design na nové elektrické kytaře. Radimo
je hlavně kapelník. V Prago Union hraje na

flétnu a saxofon. V aukci nabídne novou
pomalovanou akustickou kytaru. To vše díky
našemu partnerovi Kytary.cz, který nám dodal
několik kytar a jedny housle, aby je umělci
výtvarně „doladili“.
Jan Čapek. Designér. Určitě jste se
s jeho díly setkali v každodenním životě. Autor PET lahví od Mattoni po Aquilu, půllitrů
pro Radegast či Kozel. Už víte? Ano, tento
umělec s radostí přijal pozvání do aukce. Jsme
velmi rádi, že v aukci můžeme nabídnout jeho
Pin up vase.
Ostravaci.cz a s nimi spojený Boris Renner. Fotky Ostravy tak, jak ji neznáte. Do aukce
věnuje dvě fotografie, které vytiskne společnost
Gradiva. Vojtěch Velický, Jan Skácelík, Pepa

Středa, Vláďa Chalupa, to jsou jména dalších
umělců, kteří do aukce věnují svá díla.
Peníze z vydražených děl budou
použity na zakoupení ShelterBoxů, které
budou poté nasazeny do oblastí, postižených
přírodními katastrofami, válečnými konflikty
či sociálními problémy (hladomor a sucho
v Africe). Díky evidenčnímu systému (každý
ShelterBox má své autentické evidenční číslo)
je možné sledovat a kontrolovat pohyb boxů
až do místa určení, ke konkrétním rodinám.
Slavnostní předávání vydražených děl se
uskuteční v červenci při happeningu, o jehož
uspořádání jednáme s vedením národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice.
Kontakt/Sponzoring:
Lukáš Plaček
Rotaract club Ostrava City
Tel.: 728 739 741
email: lplacek@rotaractostrava.cz

Z ShelterBoxů vznikají v postižených oblastech dočasné vesnice
(Foto: archiv organizace WAHA International)

CO JE TO SHELTERBOX
A KOMU VLASTNĚ POMÁHÁ?
S
helterBox je organizace založená v roce
2000 jako projekt tisíciletí Rotary
klubem Helston-Lizard v Cornwallu.
S myšlenkou tohoto projektu přišel člen
tohoto klubu Tom Henderson, bývalý námořní
záchranář. Dnes má tato nezisková organizace šest afilací v nejrizikovějších oblastech
světa. Pomoc směřuje především obětem

přírodních katastrof, válečných konfliktů či
sociálních problémů, jakými jsou například
hladomor a sucho v Africe. ShelterBox – to je
zelený kontejner s prostředky rychlé pomoci,
ve kterém najde až deset osob vše potřebné
k přežití po dobu téměř šesti měsíců: rodinný
stan, kamna, dezinfekci, kanystry, nádoby,
nářadí, deky apod. Jen v minulém roce bylo

na pomoc postiženým vyexpedováno více než
45 tisíc ShelterBoxů v hodnotě 810. mil. Kč.
Cílovými zeměmi bylo především i rok po
katastrofě Haiti, poté Nový Zéland, Turecko,
Afrika a další oblasti. Přispěly k tomu i některé Rotary kluby našeho distriktu.
Více na: http://www.shelterbox.org/ ■

OD TUŽKY
KE STANU

Nespadnul ti dům při
zemětřesení na hlavu?
Nespláchla ti povodňová
vlna tvé věci do moře?
Nesebral ti hurikán postel? Je
ti teplo? Pak buď rád! Někteří
lidé takové štěstí neměli…

ShelterBoxy poskytly například zázemí lidem na Filipínách po tropické bouři
(Foto: Abner Tayco)

Podpoř aukci na
www.artaukce.com
START
31. května 2012
VE 12:00
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a sklonku minulého roka odštartovala
svoje koncertné turné po slovenských
a českých mestách populárna košická
kapela NO NAME. Vďaka príbuzenskému
vzťahu jedného z našich členov s lídrom skupiny Igorom Timkom sa podarilo dohodnúť
pre stredoškolákov zo zahraničia, ktorí sú na
jednoročnom výmennom pobyte v košických
Rotary kluboch, nie len účasť na koncerte, ale
aj spoločné fotenie.„Samozrejme, že príďte.
Nech vidia a počujú, že aj u nás sa robí dobrá
muzika“ odkázal veselo Igor. Koncert v košickej STEEL Aréne bol skvelý. A po nedorozumeniach s usporiadateľmi a naháňačkou
s ochrankármi sa predsa len spoločné foto
s Igorom Timkom podarilo. Zážitok – čerešnička po koncerte...
TEXT: ŠTEVO KABÁT,
FOTO: ARCHÍV KLUBU ■

Na obr. zľava Rodrigo (Brazília), Nicole (Kanada), Eimi (Japonsko) z RC Košice, Igor Timko
a Aby (Mexiko) z RC Košice-Classic

P

oslední březnový víkend se uskutečnilo
setkání prezidentů a zástupců Rotaract klubů našeho distriktu. Tradičně
mělo část sportovní (tentokrát kulečníkový
turnaj), společenskou a pracovní. Hostitelským klubem byl letos RC Říčany a setkání
se uskutečnilo v jeho sídle, hotelu Pavilon.
Setkání se zúčastnil guvernér distriktu Tomáš
Lang s manželkou, vedoucí Služby novým
generacím našeho distriktu Martin Timr, předseda redakční rady našeho časopisu František
Ryneš, PDG, Marek Hlaváč, člen poradního
sboru guvernéra, který má na starosti koordinaci aktivit Rotary klubů a Rotaract klubů
a Richard Gažo, reprezentant Rotaract klubů
distriktu. V průběhu pracovní části setkání
byly prodiskutovány aktivity, týkající se nové
koncepce podpory mladých lidí – nových
generací – v rámci Rotary.
TEXT A FOTO: SVATOPLUK K. JEDLIČKA ■

RADOST PRO NEMOCNÉ DĚTI
TEXT: MICHAELA STÝSKALOVÁ / FOTO: ARCHIV KLUBU

J

iž šestým rokem spolupracují mladí členové Rotaract klubu Ostrava International s Dětským
léčebným sanatoriem v Klimkovicích. Kromě drobnějších akcí pořádaných v průběhu roku
připravují pro nemocné děti každoročně „Mikulášskou nadílku“. I tentokrát se před Vánocemi
sešlo téměř 50 dětí v doprovodu svých rodičů i zdravotního personálu Sanatoria, kteří je doprovázeli na tuto radostnou událost, zpříjemňující jim jejich dlouhodobý léčebně-rehabilitační pobyt.
Celkem sedm členů RTC Ostrava International a dokonce dva hostující „rotarakťáci“ Joe Wang
a Chia-yu Hu Rotaract klubu TAIWAN připravili pro děti zábavné mikulášské odpoledne plné her,
soutěží, vánočně laděných písní. Nechybělo ani umělecké vystoupení mladého kytaristy Martina
Tomeše, studenta Filozofické fakulty Ostravské univerzity a absolventa Ostravské konzervatoře. Netrpělivě očekávaným a milým překvapením bylo nadělování spousty dárků Mikulášem,
andělem a dvěma čerty, kteří dorazili až ze vzdáleného Taiwanu! ■
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Remembering PRIP Glenn E. Estess
Glenn Estess and his wife Mary at the plenary session
of RI World Convention 2010 in Montreal, Canada
(Photo by ROTARY IMAGES/Monika Lozinska-Lee)

Rotary Foundation chairman and past
president of RI William B. Boyd said of Glenn
Estess: “He was strong in his beliefs but always
gentle in expressing them and treated all people
with respect and courtesy. He served the world
through Rotary in many ways and always with
a smile. The Rotary Family will miss him.”
What more to say? Perhaps that the
bonds between the Rotarians of our District
and their colleagues from Alabama, Tennessee
and Georgia further strengthened under his
tenure. We mourn the loss of a great friend
and supporter together with our friends in RI
and his family, wife Mary, son Glenn Estess
Jr., and daughters Elizabeth Wilson and Nancy
Martin with their families.
To me, PRIP Glenn E. Estes, Sr. was
one of those who showed me the way to recognizing the importance of Rotary.

S

ad news came from the RI website
on 7 February 2012 about the death
of one of the leading Rotary officials,
who has immediately influenced our District 2240. Glenn E. Estess Sr., RI President
in 2004-2005, passed away at the age of 84
years.

He joined Rotary in 1960 and filled
many important posts in his first club, RC
Shades Valley in Alabama, U.S.A. He was
Governor of D-6880, Alabama, national
coordinator of the PolioPlus program, one of
the RI directors, RI Vice President, as well
as member and chairman of the board of
the Rotary Foundation. He had top Rotarian
awards and as a prominent supporter of the
Rotary Foundation, he was a Paul Harris Fellow. Until 1993 he was chief executive officer
of his own company providing business and
marketing consultations. After retirement he
was fully absorbed in work for the Rotary.
It was Glenn Estess who addressed
me, a budding district governor in 2006, by
a letter inviting our GSE Team to Alabama
in exchange for a visit by young Alabama
experts to our district in spring 2008. He noted

in that letter that Alabama and the Czech
Republic, and their Rotarians, shared one
common feature, namely that one of the members of RC Birmingham, Alabama’s oldest
and most important Rotary club, was former
U.S. Ambassador to the Czech Republic,
William Cabaniss, and that many Rotarians
in Birmingham and other Alabaman cities
share family bonds with the Czech Republic,
Slovakia, and indeed also former Czechoslovakia. He noted he had extremely valued his
interaction with PDG Viktor Príkazský, whose
tenure coincided with the RI’s bicentennial. At
that time G. Estess encouraged us to greet another century of the Rotary’s existence by his
simple but strong motto, “Celebrate Rotary”.
As PDG Roman Gronský, who also
met with G. Estess as DGE, would evidence
together with all those who visited Alabama
and many of its clubs in 2008 with a GSE
Team led by our friend Vladimír Petránek
from RC Praha City that Glenn was so modest
and natural in personal conduct that he will
always be remembered as a man of extremely
gentle and pleasant disposition, belying his
portly countenance, and quite fresh-minded
and vigorous for his age.

RESPECTFULLY, PETR JAN PAJAS, PDG

The cover photo of this issue of RGN
was taken at one of twenty schools
reconstructed after the 2004 tsunami disaster in Sri Lanka by courtesy of
the Rotary Foundation, Rotary clubs
from D-3220 and Standard Chartered Bank. Life quickly returned to
its tracks. In all regions of the world,
emphasis is placed on education
and literacy in various forms, i.e. on
the ability to apply acquired skills in
practice. Therefore Rotary’s various
programs and projects focus on
education. Discussions about them
are held in March.
(Photo: ROTARY IMAGES / Alyce Henson).

Celebrate Glenn Estess by watching him talk about Rotary values
and the strength and significance of Rotary – see
http://vimeo.com/36445667
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PROFESSIONALS
AMONG VOLUNTEERS
INTERVIEW PREPARED BY JAKUB HOLAS, A STUDENT OF THE FHS UK / PHOTO: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

Among unusual guests to regularly
organized workshops PETS were
Ariane Hangartner and Peter
Schnell. They are employees from
Rotary International Regional
Oﬃce for Europe and Africa in
Zurich. Their function is oﬀering
organizing and methodical
assistance for the Rotary Clubs in
relevant regions. I was interested
in their feeling about conference.

How did you enjoy the conference?
Ariana: it was actually my first conference, so I don’t have much to
compare, but I’ve heard a lot from my colleagues, who came from a
conference that was not well organized and not interesting but today
it was I think completely opposite. It is well organized and people are
very interested and everything is running smoothly.
Peter: I have to say I’m really impressed, you can really tell that people
have organized this conference with a lot of energy and working on it.
Everything was running smoothly, and I think all important topics were
covered in the program, so my impression was excellent. A big compliment to the team of organizers.

In your experience in dealing with Rotarians, are there any special
challenges if we will calculate that Rotarians are mostly older generation?
Ariana: We are more online and online. And for the young generation
who grow up in electronic time it‘s easy for them to use it. I think that
the biggest gap is in the usage of this part of online by older generation.
Peter: And this is the mason why we offer help for the Rotarians by the
online through the email. We understand it can be difficult to use online
systems in a different language, so it is good that we are here to help
people with it.

And if you compare this conference with conferences in other districts?
Peter: It’s difficult to compare because district conditions are different.
For example, some districts first organize smaller “Pre-PETS” before
the real PETS. Then the real PETS is shorter than normal, but the
combination of Pre-PETS and PETS is OK. But there are also districts
which only have a short, half-day PETS.

Are you Rotarians?
Ariana: No, we aren’t
Peter: I don’t know exact numbers but I think about 5 % of staff are Rotarians. In our office, we have 40 people but only our Office Manager,
Marco Nicosia, is a Rotarian.
Ariana: We have been hired in ordinary way like to any other company – there was an announcement on the internet, they were looking
for someone who can speak languages and who has good presentation,
organizational and communication skills. There was a normal selection
process. That’s how we were hired and got to know more about Rotary.
I personally knew a bit about Rotary before because my uncle was a
Rotarian, but I didn’t know how it worked.

Is it possible that such “saving” meeting can fulfil the purpose?
Peter: I think, in some other districts, without naming any country, they do
try to minimize the time the people have to spend there because in some
districts, incoming officers don’t want to give much time to going to …
because they are professionals, and sometimes the pets are too compressed,
that means they deliver much information in half a day for example. So,
beginning on Friday and ending on Saturday is enough time to transmit all
this important information. Compared to some other districts, I think you
give an attention that is needed to communicate all this information.
Ariana, it’s your first conference with Peter. How did you feel during
your lecture?
Ariana: Because we had to do a presentation, I was little bit nervous,
but we had prepared it well and I think it went quite well. For the rest, it
was very interesting to see how your PETS training was organized and
which information was given to the club officers.
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Why do you think young people don’t want to join the Rotary?
Peter: They should publicize the good work they do for their community because if the community does not know about that, there is no
PR. Also, young are the key to attracting the new members by making it
know to the public what Rotary does because many people know something about the Rotary but I think many people who are not Rotarian
don’t know what Rotary clubs are about so making it know to open it up
is indeed a very important aspect of attracting new members.
Thank you for your time. ■

My name is Andrea and I’m from Cyprus. In Cyprus I
was involved with Rotaract Limassol Amathusia (RLA).
In Prague I’m a member of Rotaract Praha (RP).
Although I’m a relatively new member of the Rotaract
family, I have observed that these two clubs have many
things in common.
Firstly, RLA is the ﬁrst Rotaract club founded in
Cyprus and RP is the ﬁrst and only club in Prague.

Andrea.

ROTARACT
IN CZECH REPUBLIC AND CYPRUS
TEXT: MICHAELA PLESNÍKOVÁ / PHOTO: CLUB ARCHIVE

B

oth clubs have Christmas projects. RLA this year organized a
sweet selling charity event for children with cancer. RP had the
Christmas wishes, cards with drawings from the orphanage in
the town of Pyšely.
Also, they organize charity events with well-known organizations. RLA had a charity concert with a young upcoming singer for
the support of ‘Hope for children – UNCRC policy’. RP is organizing
a district project which will be the ‘parent’ of other similar projects
in the rest of the Czech and Slovak Republics district. The project
consists of a movie projection and an auction, the funds from which
are going to be donated to the Alzheimer disease association in the
two republics.
Due to the complexity of the District 2450, RLA is in contact
with many countries like Egypt, Bahrain, Lebanon etc, and together
they co-operate in different projects and these co-operations evolve
into long-lasting friendships. Prague is visited quite often by international Rotaractors such as from Germany, China, Lebanon and Italy.
Together they organize various events combined with their projects
and the institutions they support. This helps in the establishment of
new friendships and why not co-operations in various projects in the
future.

RLA as well as RP focus mainly on projects for children. The
first by fundraising events, for example, for children with cancer under
the guidance of the Cyprus Make a Wish Foundation and the ‘Hope for
Children’, a foundation established by the UN. The latter by more personal activities such as a day at the circus, a floorball game or a CzechChinese day with Rotaractors from Hong Kong, supporting different
orphanages or houses for example, Pyšely or Azylum house.

But also in some ways these clubs differ from each other. RP’s
main projects also focus on people with some form of disability, blindness, muscular dystrophy or Alzheimer’s disease. Also, RP promotes the
interaction of Rotaractors from the whole District by often organizing
a sport cup event. On the other hand, RLA is closely related to their
Rotary club either by the mentoring scheme, where a Rotarian mentors
a Rotaractor, or by the profession presentations, where during each
meeting, a different member each time gives a short presentation on
their profession, its challenges, the opportunities offered as well as the
anticipated career path.
In Cyprus the event that has stayed in my mind was when we
were collecting food supplies for the Lebanese during the war.
In Prague I’ll never forget the first project I participated in, which
was a day at the circus with children from the Azylum house, children
with some troubles in their families. The reward of the day was the
smile on their faces.
In addition to the community service, both clubs organize great
activities for their members either that is a laser game, curling or paintball and definitely memorable parties.
Last but not least, these clubs have great members who do
everything to serve the community. All of them are fun and wonderful
people who I’m really glad I met! After almost one and a half years of
membership and even though Czech Republic is not my country, with
Rotaract Praha I feel at home.
Rotaract Praha and Rotaract Limassol Amathusia are closer that
you might think. ■
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ROTARY ISFR CHAMPIONSHIP 2012
TEXT AND PHOTO: MILOŠ KMETY,
SESTRIERE/BRATISLAVA 27 MARCH 2012

F

rom 25 February to 3 March 2012, the International Skiing
Fellowship of Rotarians (ISFR) held its annual world alpine
championship in Sestriere, Italy. The organizers were Rotary
Club Torino-Nord Ovest and its dedicated skiing organizer Gianluigi
de Marchi. The club has 150 members and is one of 75 RCs in Turin.
Thanks to methodological advice by the European section of the ISFR
and dedicated sponsorship support the event brought together a recordhigh number of participants and ensured a very high level of sportsmanship. 140 participants out of more than 200 competed in individual
events and the proceeds of 90,000 USD were used for the purchase of
skiing aids for handicapped children from local RCs.
During the sporting week the ISFR European Committee held
a scheduled session with President Esio Marzotto and ISFR President
Elect Tony Sheer from Australia. In addition to finalizing rules and
personnel issues the meeting set the dates of its next meetings. The European ISFR will meet from 19-23 January 2013 in St Anton, Austria.
The North American date and venue is 2-9 February 2013 in Telluride,
Colorado, U.S.A. Details and further information are available from
Miloš Kmety, RC Bratislava Danube, milos.kmety@europska.sk. ■

District 2240 delegates left to right: Princ family, Kmety family

RISING TO THE CHALLENGE
A
t the International Assembly in San
Diego, Rotary Foundation Trustee
John F. Germ (right) announced that
Rotary International had succeeded in meet-

ing the Bill & Melinda Gates Foundation’s
US$200 million match in funding for polio
eradication, raising more than $202.6 million
as of 17 January. “We’ll celebrate this mile-

stone, but it doesn’t mean that we’ll stop raising money or spreading the word about polio
eradication,” Germ said. “We can’t stop until
our entire world is certified as polio-free.” The
fundraising milestone was reached in response
to $355 million in challenge grants awarded
to The Rotary Foundation by the Gates
Foundation. Jeff Raikes (left), chief executive
officer of the Gates Foundation, announced
its commitment of an additional $50 million
(not a challenge grant) to inspire Rotarians
in the future. “Rotary started the global fight
against polio, and continues to set the tone for
private fundraising, grassroots engagement,
and maintaining polio at the top of the agenda
with key policymakers,” he said. ■
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Pripravme sa na jednoduchšiu ale silnejšiu
Nadáciu s jasnou Víziou budúcnosti
PREKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU IVAN BELAN, PDG

E

šte stále sa stáva, že sa ma niekto
opýta, prečo sme sa vlastne rozhodli
vypracovať plán „Vízia budúcnosti“.
Ľudia sa pýtajú, prečo je potrebné meniť
niečo, čo roky fungovalo. Skutočnosť je
taká, že naša Nadácia, ktorá tak dobre slúžila
Rotary a celému svetu viac ako 90 rokov, si
už vyžadovala modernizáciu. Na zmeny, ktoré
prináša aktuálny vývoj vo svete, bolo potrebné
reagovať zavedením ďalšieho programu alebo
úpravou nastavených pravidiel, kvôli ktorým
sa fungovanie Nadácie stávalo čím ďalej tým
komplikovanejšie a jej samotná prevádzka
bola nákladná. Nastal čas čeliť realite a prijať
potrebné zmeny, inak by náš vplyv vo svete
začal postupne upadať.
S prieskumom, v rámci ktorého sme
zisťovali, aké zmeny by bolo vhodné uskutočniť, sme oslovili viac ako 10.000 rotariánov.

Na základe výsledkov prieskumu sme začali
pracovať na kreovaní nadácie, ktorá bude
jednoduchšie použiteľná a lepšie vnímaná,
ktorá viac zaangažuje kluby a dištrikty do
poskytovania finančnej podpory a spravovania
poskytnutej pomoci a ktorá výraznejšie vnesie
rozmer udržateľnosti do našich aktivít.
Pokiaľ sa v uplynulých rokoch spoločenstvo Rotary v očiach medzinárodnej
verejnosti etablovalo najmä v súvislosti s bojom proti vírusu detskej obrny, v budúcnosti
nás bude prezentovať až šesť kľúčových
oblastí, ktorými sa budeme zaoberať. Máme
ambíciu skvalitniť úroveň riadenia projektov, pretože rozličné projekty menšieho
rozsahu síce boli prínosné, ale pôsobili len
v oblasti riešenia symptómov a nie príčin
vyvolávajúcich daný stav a preto často mali
iba krátkodobý efekt. Prostredníctvom nášho

nasadenia v úsilí o odstránenie detskej obrny
sme preukázali, čo je v našich silách a teraz
svetu ukážeme, že existujú riešenia aj v prípade ďalších pálčivých problémov. Rotary
je pripravené ujať sa vedenia v jednotlivých
iniciatívach a ukázať správny smer. Sami
veľké problémy nevyriešime, ale dokážeme podniknúť podstatné kroky a zásadne
ovplyvniť ďalší vývoj situácie.
Pilotné dištrikty uvádzajú, že Vízia
budúcnosti je vzrušujúca, nabáda k zvýšeniu
angažovanosti a entuziazmu, je efektívnejšia,
vytvára priestor na väčšiu interakciu medzi
klubmi, podnecuje rotariánov k využívaniu
rôznych príležitostí na preukázanie služby,
dáva nový väčší rozmer projektom a smeruje
k zabezpečeniu väčších príjmov pre Nadáciu.
Ako predseda Nadácie sa s týmto výstižným
hodnotením môžem jedine stotožniť! ■

Dodržme slib světa zbaveného dětské obrny!
PŘEKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU PETR J. PAJAS, PDG

Z

atímco píši tyto řádky, nám stále ještě
dochází význam toho, že po celý rok
nezaznamenali v Indii ani jeden nový
případ nákazy virem polio. Ještě nedávno,
v roce 2009, bylo v Indii zaznamenáno víc
případů dětské obrny než kdekoli jinde. Takže
dosažený stav je velkým úspěchem snahy nás,
rotariánů a našich partnerů – Světové zdravotnické organizace (WHO), Fondu Organizace
spojených národů pro děti (UNICEF), Center
pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených
států amerických, jakož i vlády Indie a Nadace Billa a Melindy Gatesových. Je vidět, čeho
lze dosáhnout spoluprací lidí dobré vůle. Jako
rotariáni můžeme být hrdi na naše rotarián-

ské přátele z Indie a na celou rodinu Rotary
v Indii.
Jenomže není čas na nějaké odpočinutí! Indie je v těsném sousedství se dvěma státy, kde polio
ještě řádí. Navíc, Čína zaznamenala v roce 2011
výskyt dětské obrny! Byla tam dovezena ze zahraničí! Indie ukázala, že je v našich silách vyhrát tuto
bitvu. Přesto je před námi ještě mnoho práce.
Jedním z „neopěvovaných“ aspektů
našeho úsilí je propagace celé kampaně.
Vlády mnoha států světa přispěly miliardami
amerických dolarů na vymýcení dětské obrny.
Mnohdy to bylo právě díky propagačnímu
úsilí rotariánů. Byla to tichá práce v pozadí,
jejíž výsledky jsou ale velmi významné!

Nadace Gatesových nám v lednu
poskytla darem dalších 50 milionů dolarů
jako pobídku k tomu, abychom zůstali účinně
konajícím členem tohoto partnerství. Zbývá
ještě několik let do chvíle, kdy se potvrdí, že
se svět definitivně zbavil polio virů. Prosím
vás proto – nepolevujte v poskytování darů
na program „End Polio“, protože tohoto cíle
Výzvy Rotary jsme ještě nedosáhli. Každý
vámi poskytnutý dolar, každé euro nebo koruna darované na vymýcení dětské obrny budou
použity na dosažení tohoto cíle.
Dali jsme slovo dětem tohoto světa, že
budou žít beze strachu z obrny. A jako rotariáni jsme zvyklí dodržovat své sliby! ■
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PRVNÍ ROK V INDII BEZ POLIA!
AUTOŘI: DAN NIXON A WAYNE HEARN
PŘELOŽIL DOBROSLAV ZEMAN, PDG

V lednu letošního roku oslavili rotariáni
– byť s opatrností – rozhodující milník
v našem celosvětovém úsilí o vymýcení
Tým rotariánů v indickém Moradabadu během Národního imunizačního dne (NID). (Foto: ROTARY IMAGES / ALYCE HENSON)

T

a byla až donedávna epicentrem divokého polioviru. A uběhl
jeden celý rok, aniž by tam byl hlášen jeden jediný nový výskyt
této mrzačící a někdy i smrtelné nemoci. Poslední případ, který
byl zaznamenán 13. ledna 2011, byla dvouletá holčička v Západním
Bengálsku. Přitom v roce 2010 ohlásila tato země 42 nových případů
a v roce 2009 jich bylo dokonce ještě 741.
Hlavním faktorem tohoto úspěchu v Indii bylo nyní již velmi
rozšířené využívání bivalentní polio-vakcíny podávané dětem ústně
a účinně působící proti dvěma typům tohoto viru. Současně však bylo
důležité velmi důsledné sledování její aplikace tak, aby byl maximálně
– na méně než jedno procento – snížen počet dětí, jimž se této ochrany
dosud nedostalo při očkovacích akcích, zajišťovaných zdravotníky
v rámci Národních imunizačních akcí a pořádaných Světovou zdravotnickou organizací WHO.
Společenství Rotary bylo rozhodujícím partnerem v celosvětové
iniciativě za vymýcení polia počínaje rokem 1988 a to ve spolupráci
s WHO, UNICEF a s Americkými centry pro kontrolu a předcházení
nemocem. Tuto iniciativu významně podpořila Nadace Billa a Melindy
Gatesových.
Téměř 110 tisíc rotariánů v Indii, jejichž znakem byly žluté vesty
a čapky, napomáhalo při aplikaci vakcíny dětem a při organizování
volně přístupných zdravotních kempů a výchovných setkání, informujících o nebezpečí polia. Byly vždy spojeny s distribuci vlaječek, čapek,
komiksů a jiných propagačních předmětů.

polia – dětské obrny: v Indii.
„Skutečnost, že za jeden celý poslední rok nebyl v Indii hlášen
ani jediný nový výskyt této zhoubné nemoci, je rozhodujícím krokem
k dosažení světa bez polia,“ prohlásil Robert S. Scott, předseda Komitétu RI pro PolioPlus. „Rotariáni v Indii jsou nebo by alespoň měli být
hrdi na své rozhodující úsilí, vedené na všech rovinách. Bez Indie by
svět nemohl tento milník zaznamenat.“
Deepak Kapur, předseda Komitétu PolioPlus v Indii, vyjadřuje
své uznání rovněž indickému Ministerstvu zdravotnictví a rodiny za jeho
zásluhy o vymýcení polia. Indická vláda vynaložila dosud ve své zemi
více než 1,2 miliardy dolarů v tomto boji. „Pomoc vlády je v našem úsilí
rozhodující a jsme potěšeni, že je současně i naším největším zastáncem.“
Přestože indická vláda neoznámila už po dobu jednoho roku ani
jediný nový případ, musí ovšem naše imunizační snahy stále pokračovat
jak v Indii, tak i v dalších ohrožených zemích. Hrozbou pro Indii, která
nyní získává svůj statut jako země „polio-free“, je právě její soused Pákistán, který v roce 2011 ohlásil 198 nových případů. A v minulém
roce se obrna znovu objevila i v Číně, kde se již po deset let nevyskytovala, a geneticky vedou stopy právě do Pákistánu.
„Jako Ind jsem nesmírně hrdý na to, co se společenství Rotary
podařilo,“ prohlásil Kalyan Banerjee, současný prezident RI a člen
Rotary klubu Vapi. „Ovšem dobře víme, že to stále ještě není konec našemu úsilí. Rotariáni a jejich partneři musí v imunizaci pokračovat jak
v Indii, tak i v dalších zemích, dokud se našeho cíle – světa bez dětské
obrny – skutečně nedosáhne.“ ■

SPLNENÁ VÝZVA
N

PREKLAD Z MATERIÁLOV CENTRÁLNEJ REDAKCIE RWMP IVAN BELAN, PDG
a medzinárodnom zhromaždení v San
Diegu správca Nadácie Rotary John
F. Germ (vpravo) oznámil, že Rotary
International sa podarilo úspešne zavŕšiť
výzvu stanovenú Nadáciou Billa a Melindy
Gatesových. Spomínaná nadácia sa podujala
formou matching grantu poskytnúť štedrý
príspevok na podporu eradikácie detskej obrny pod podmienkou, že Rotary na tento účel
prispeje sumou 200 miliónov USD. Ako informoval Germ, k 17. januáru sa Rotary podarilo
vyzbierať viac ako 202,6 mil. USD. „Tento
dátum predstavuje významný míľnik, ktorý
náležite oslávime, ale to neznamená, že prestaneme zháňať ďalšie peniaze a akcentovať
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dôležitosť odstránenia detskej obrny“, uviedol
Germ. „Vo svojom úsilí nesmieme poľaviť,
až pokým nebude celý svet úplne očistený od
vírusu detskej obrny“. Uvedená vyzbieraná
suma, ktorá predstavuje významný medzník
v histórii získavania finančných prostriedkov,
je odpoveďou Rotary na granty v hodnote 355
miliónov USD poskytnutých Nadácii Rotary
Nadáciou Gatesových. Výkonný riaditeľ
Nadácie Gatesových, Jeff Raikes (vľavo), na
dôvažok zverejnil prísľub nadácie venovať
na účely boja proti detskej obrne ďalších 50
mil. USD, aby tak inšpirovala rotariánov v budúcnosti. „Rotary odštartovalo celosvetové
úsilie zamerané na odstránenie detskej obrny,

udáva trend v získavaní finančnej podpory zo
súkromných zdrojov, v angažovaní miestneho
obyvateľstva, neustále akcentuje dôležitosť
problematiky výskytu detskej obrny a upriamuje pozornosť kľúčových politických
predstaviteľov na možnosti riešenia daného
problému“, uviedol Raikes. ■

S VEĽKÝM
SRDCOM
TEXT: PETER KOLLÁRIK
FOTO: KLUBOVÝ ARCHIV

Z

ačiatkom februára tri bratislavské
Rotary kluby zorganizovali v poradí
13. reprezentačný benefičný Rotary ples v priestoroch hotela Crowne Plaza
v Bratislave. Okrem výbornej zábavy a dobrej
nálady hostí sa prostredníctvom plesu podarilo
získať pre Občianske združenie Divé maky na
podporu vzdelávania talentovaných rómskych
detí 5 000 EUR. Na fotografii pri odovzdávaní symbolického šeku (zľava doprava):
Ján Korecký, prezident RC Bratislava, Adela
Banášová, už tradične netradičná moderátorka
plesu, Barbora Kohútiková, riaditeľka OZ
Divé maky, Klaus Pilz, prezident RC Bratislava Danube, Katarína Čechová, prezidentka
RC Bratislava International. ■

XI. BENEFIČNÝ PLES
ROTARY KLUBU ŽILINA
TEXT: MARTIN BARČÍK / FOTO: MIRO ŠTALMACH

P

les žilinských rotariánov je významnou spoločenskou udalosťou,
na ktorej sa stretnú členovia klubu so svojimi priateľmi, známymi,
spolupracovníkmi a priaznivcami. Ide o benefičný ples, z ktorého
výťažok tradične putuje na hlavné projekty Rotary klubu Žilina. Nebolo
tomu inak ani v sobotu 4. februára 2012, kedy sa tritisíc eur prerozdelilo
medzi Nadáciu Krajina harmónie, Stružielku a Autistickú školu.
Večerom sprevádzal charizmatický Karol Farkašovský, ktorý mal
pod taktovkou aj aukciu obrazov mladých hendikepovaných umelcov.

Soňa Holúbková (Nadácia Krajina Harmónie), Beáta Matušáková
(Autistická škola), Silvia Petreková (Stružielka), moderátor Karol
Farkašovský, past prezident RC Žilina Emil Hadbábny a symbolické
šeky v sume 3000 eur

Mexický študent José Pablo Pérez ako zabávač na pódiu s populárnym Jozefom Lauferom

V programe sa predstavil energiu rozdávajúci šoumen Josef Laufer,
Edita Morovská zaspievala šansóny Edith Piaf, s úspechom vystúpili
Lentilky a Sundance Academy Martin. Do tanca hrala skupina Renáty
Čonkovej, do spevu ľudová hudba Skorušina.
Jedným zo vzácnych okamihov, ktorý vystihoval dobrú a priateľskú náladu, bolo spontánne vystúpenie Josefa Laufera so študentom
Pablom z Mexika. Pablo reprezentoval výmenných študentov z Ameriky
a zaplesali si aj zástupcovia ľudí s postihnutím. Rotary je totiž o hodnotách, porozumení a hlavne o priateľstve, ktoré prekračuje akékoľvek
hranice. ■
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DIAMANTY Z PLESOVEJ
TOMBOLY NA DOBRÚ VEC
TEXT: JANKA SCHLARMANNOVÁ
FOTO: JÁN TARÁBEK

Zrekonštruovaný kaštieľ
Apponyiovcov v Oponiciach
potvrdil výnimočnosť
tohtoročného Diamantového
plesu Lions a Rotary. Úderom
na zvon ho otvorili prezidenti
usporiadajúcich klubov.
Prezidenti klubov Dušan Čellár a Miloš Paliatka počas slávnostného prípitku

Zámocká atmosféra

Organizátormi Diamantového plesu boli
členovia Rotary klubu Nitra Harmony a Lions
Clubu Nitra. Atmosféra plesu, umocnená
históriou vynoveného zámockého prostredia,
bola vynikajúca. Na uvítanie hralo sláčikové
ženské trio hudbu starých majstrov. Vystúpenie Akadémie tanca, tanečné melódie
skupiny Orion, nestarnúce hity v podaní Janka
Lehotského a ľudová muzika sa vhodne prelínali s vtipným moderovaním majstra Petra
Michalicu a Klaudie Gregušovej.

Odovzdanie šeku na sumu 2000 eur
Michaele Batelovej z rúk prezidentky
Rotaract Nitra, Lucii Maďarovej
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Pod záštitou guvernérov

Záštitu nad tohtoročným Diamantovým plesom mali guvernér Lions Club International
District 122 Českej republiky a Slovenskej
republiky René Hudzovič a guvernér Rotary
International District 2240 Českej republiky
a Slovenskej republiky Tomáš Lang s manželkou. Pozvanie na ples prijali primátori miest

Nitra, Zlaté Moravce, Vráble, starosta Bernolákova, zástupcovia iných klubov Rotary
a Lions zo Slovenska a ďalšie iné významné
osobnosti spoločenského života nitrianskeho
regiónu. Celkový výťažok benefičného Diamantového plesu bol venovaný na podporu
talentu Michaely Batelovej, mladej výtvarnej
umelkyne postihnutej autizmom, a na projekt

V zámockom prostredí s noblesou predviedli tanečné umenie tanečníci z Akadémie tanca

Levie očko, čo je bezkontaktné zisťovanie
zrakových porúch u detí predškolského veku.

Charitatívna tombola

K plesu neoddeliteľne patrí aj atraktívna tombola – hlavnou cenou boli nádherné diamanty
a lákavou cenou bol aj televízor, ktorý venoval primátor mesta Nitry. Niektorí výhercovia
v tombole prejavili charitatívne cítenie tým, že
svoju výhru darovali do dražby. Medzi nimi aj
Alexandra Bernáthová z RC Nitra Harmony,
ktorá vyhrala prvú cenu – diamanty a vzdala
sa jej v prospech dobrej veci, či manželka
nitrianskeho primátora. Takýmto spôsobom sa
výťažok benefičného plesu výrazne zvýšil.

Podpora talentu

Tento rok z iniciatívy členov Rotaractu Nitra
padlo rozhodnutie venovať podstatnú časť

Michaela Batelová pri svojej tvorbe

Diela M. Batelovej

výťažku Michaele Batelovej z Nitry, 22-ročnej
výtvarnej umelkyni postihnutej autizmom.
Z rúk prezidentky Rotaractu Nitra, Lucie
Maďarovej šek a finančnú hotovosť prevzala
na klubovom stretnutí Michaela spoločne
so svojím ujom Romanom Michalčekom,
ktorý sa o ňu stará po smrti oboch jej rodičov.
V súčasnosti Michaela navštevuje Denný
stacionár a tvorivé dielne v Nitrianskej galérii
pod vedením Mgr. Eleny Tarábkovej. Miška
je príkladom výnimočného talentu u človeka
s autistickým postihnutím a má už za sebou
viacero výstav. Na to, aby sa napriek svojmu
handicapu dokázala presadiť, však potrebuje
pomoc iných. Aj preto bol výťažok z plesu
venovaný práve jej.

Výborná zábava

„Tohtoročný ples mal výbornú atmosféru,“
zhodli sa prezident RC Nitra Harmony Dušan
Čellár a prezident Lions Clubu Nitra Miloš
Paliatka. „Personál zariadenia sa snažil plniť
všetky želania, v ponuke boli výborné gurmánske špeciality, dobré francúzske a strekovské vína. Väčšina sa zabávala pri tanci a kto
chcel, mohol sa porozprávať v salónikoch,
alebo v bare so svojimi priateľmi a známymi.
Chceli by sme sa poďakovať touto cestou prevádzke zariadenia, organizátorom, sponzorom
a všetkým, čo sa plesu zúčastnili, že prispeli
k dôstojnému priebehu tejto našej spoločenskej a charitatívnej akcie.“ uviedol prezident
Dušan Čellár. ■

PLES RC ZNOJMO JIŽ PODVACÁTÉ
TEXT: ANITA ROZVADOVSKÁ, FOTO: ARCHIV KLUBU

D

louho plánovaný výroční 20. charitativní ples Rotary klubu
Znojmo se uskutečnil 21. ledna. Letos se ples konal v prostorách hotelu Prestige ve Znojmě a organizován byl našimi členy
jako každý rok.
Slavnostního zahájení se ujal prezident klubu přítel Ivan Ivaniškin, který krátce nastínil hlavní myšlenky činnosti klubu a zdůraznil
cíl letošního plesu, a sice sponsoring znojemské pobočky Tyflocentra,
se kterým náš RC již delší dobu úspěšně spolupracuje. Po zahájení
následovalo předtančení v podání taneční skupiny Single a poté volná
zábava. S ohledem na fakt, že čilý společenský ruch trval do pozdních
nočních, resp. ranních hodin, lze usoudit, že se všichni hosté dobře
bavili. K příjemné atmosféře přispělo i zcela profesionální vystoupení
hudební skupiny Duo Crocodilles, která nás provázela celým večerem.
Jako hosté nás navštívili přátelé z RC Telč,Třebíč a rakouského RC
Geras. Součástí plesu byla již pravidelná soutěž o ceny, jejíž výtěžek
poputuje na podporu činnosti již zmíněného Tyflocentra.
Náš dík patří majitelům hotelu Prestige, kteří vyšli našemu RC
maximálně vstříc, Znojemské besedě a také místním mediím – zvláště

týdeníku Znojemsko, díky jejichž podpoře mohl ples proběhnout takto
úspěšně. ■
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ROTARY
A SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ FÓRUM
TEXT: RYAN HYLAND / PŘEKLAD: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

P

Prezident RI Kalyan Banerjee se na SEF setkal například s Jean-Paul
Paddackem z nadace World Wildlife Fund

rezident RI Kalyan Banerjee a generální sekretář RI John
Hewko reprezentovali naše společenství na Světovém ekonomickém fóru (SEF), které koncem minulého roku proběhlo
v Jordánsku a v Indii. Na tomto fóru, svolávaném již od roku 1971,
se setkávají vedoucí světové osobnosti z oblasti obchodu, politiky
a vědy, aby všichni společně prodiskutovali aktuální globální témata
v oblasti ekonomiky, zdravotnictví či životního prostředí.
K. Banerjee se podílel na jednom setkání SEF v říjnu v Jordánsku, které se zabývalo růstem obyvatelstva, vytvářením nových
pracovních příležitostí a problematikou vody v arabském světě,
a prohlásil: „Doufám, že SEF bude nakloněno k upevňování svých
svazků se společenstvím Rotary. Tato setkání jsou velmi důležitá
a měli bychom pokračovat v naší snaze podílet se na nich.“
Na žádost prezidenta Banerjeeho se sekretář Hewko připojil
k představitelům USA a Indie v panelové diskusi, která proběhla na
Indickém ekonomickém summitu v Bombaji v listopadu 2011 a kde
hovořil o roli Rotary při rozvoji profesní výchovy. Ve svém článku,
který vyšel v době konání tohoto summitu v časopisu Hindu Business
Line, psal Hewko o tom, jak snaha Rotary o vymýcení polia přispěje
přímo k ekonomickému růstu Indie.
„Jestliže se z čistě monetárního pohledu podaří vymýtit polio
celosvětově již během několika příštích let, budou investice, které
celý svět do tohoto programu věnuje – dosud již více než 8 miliard
amerických dolarů – znamenat do roku 2035 přínos ve výši cca 40 až
50 miliard dolarů, jak vyplývá ze studie, uveřejněné v minulém roce
v časopisu Vaccine. Největší přínos se projeví v zemích, kde vliv
polia přetrvával nejdéle“, napsal J. Hewko.
Rozvoj ekonomiky v místních komunitách je jednou z oblastí,
na které se Rotary zaměřuje. ■

NÁLETOVÁ LOUKA, ANEB
PODOBENSTVÍ O VZDĚLÁNÍ
TEXT: MILAN KLAPETEK, RC BRNO CITY

Č

lověk se tu a tam setká se zajímavými
pojmy. Třeba taková „náletová louka“.
Měl jsem to, vím co to je. Náletová
louka je pozemek, na kterém roste to, co tam
v podobě semínek nalétlo. Člověk by asi čekal,
že tam tedy bude veselá pestrá směs, ale opak
je pravdou. I mezi rostlinami, keři a stromy jsou
takové, které si své místo dokáží rychle zabrat
a hájí ho tak razantně, že ničemu jinému nedovolí vzrůst. Já jsem tam měl pouze akáty a kopřivy. Tak dopadne nevzdělávaný kus země.
Ona ovšem podobně dopadne i nevzdělaná mysl. I v nevzdělané mysli je pouze
to, co tam vítr zavál. Ovšem i mezi tím, co
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takto může vítr ušima a očima člověku nafoukat do hlavy, jsou myšlenky akátové a kopřivové. Jsou to myšlenky nenávistné, vidící svět
nejjednodušším, černobílým způsobem. Toto
myšlenkové schéma je energeticky nejméně
náročné, vše je předem ocejchováno a mysl
nemusí nic hledat ani řešit.
Náletová louka se může dočkat kultivace. Leč ouha, ta může dopadnout různě.
O kousek dál ode mne se na podobné louce
objevily vzorně vyrovnané řádky kukuřice, a ještě kousek dál neméně pravidelné
řádky řepky. Mezi řádky není ani travička,
tu vyhubil jakýsi herbicid. Něco takového

mít v hlavě, to rovněž není žádné štěstí. Je to
však asi sen každého správného technokrata.
Vzdělání má člověku přinášet pouze užitečné
a využitelné informace. Setkal jsem se s nabídkou vzdělávacího programu pro firmy, kde
se slibovalo, že se zaměstnanci nedozví ani
o fous víc, než kolik v dané firmě využijí.
Pak je tu ještě jedna možnost. Čínská
nebo japonská zahrada. Je na ní vidět, že není
zkulturněna buldozerem, příroda není znásilněna a položena na lopatky, a přesto je v ní
řád a harmonie, prozrazující lidského ducha.
Tam budou růže, a případně i ta kukuřice. To
považuji za vzdělání. ■

GRAMOTNOST JE VÍC
NEŽ UMĚT ČÍST, PSÁT A POČÍTAT
PŘIPRAVIL: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

B

řezen je v kalendáři Rotary věnován
každoročně popularizaci, hodnocení
a přípravě aktivit, které jsou spojeny
se vzděláváním a gramotností. Negramotnost
nebo naopak gramotnost jako souhrn různých
znalostí, dovedností, schopností a zkušeností se
v různých regionech světa projevují různě. Jak
praxe uplynulých let prokázala, obyvatelé post-komunistických zemí, tedy i našeho regionu,
postrádají pro každodenní život vedle nezbytné
gramotnosti občanské, reprezentované právním
povědomím, etickými zásadami a zodpovědností, také gramotnost fi nanční, tedy jak v běžném
životě hospodařit s penězi. Této problematice

V

je každoročně na podzim věnována mezinárodní konference, kterou pořádá v Praze obecně
prospěšná společnost FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s., společnost COFET, a.s. a občanské sdružení Asociace finanční a občanské
gramotnosti, o.s. Ta loňská se uskutečnila za
účasti několika rotariánů, kteří se touto oblastí
zabývají ať už profesně, nebo z osobního zájmu. Vzhledem k všeobecně potřebnému tématu
nad ní převzal záštitu guvernér našeho Rotary
distriktu ing. Tomáš Lang, Ph.D. Vraťme se
proto právě nyní, v měsíci, který Rotary věnuje
problematice gramotnosti, k několika myšlenkám, které na této konferenci zazněly.

ODVAHA A SCHOPNOSŤ PREVZIAŤ ZODPOVĚDNOSŤ

podmienkach
slobodnej
spoločnosti je
jedným zo základných kameňov
odvaha a schopnosť
prevziať zodpovednosť sám za
seba, za svoje konanie, za svoju prítomnosť
i budúcnosť seba, rodiny a celej spoločnosti.
Keď má niekto prevziať túto zodpovednosť
na seba, musí vedieť, musí mať poznatky,
musí byť vedomý dôsledkov svojho konania.

J

V uplynulých rokoch sme boli svedkami
mnohých nepochopitelných skutkov a jich
dôsledkov vedúcich nie zriedka k osobnym
nešťastiam aj rodinným tragédiam. Vyplývali
z idealistickej predstavy, a vlastně neznalosti,
ako po finančnej stránke spoločnost funguje. Boli sme svedkami aj zneužívania tejto
nevedomosti. Pamätáme se na aféry rôznych
a nemálo známych nebankových inštitúcií,
ktoré ponukali svojím klientom absolutne
nereálne výnosy a hraly pyramídovu hru až do
doby, kým sa to celé nezrútilo. Preto, abysme
sa tomuto výhli, abysme napomohli zvýšeniu
poznania a vedomosti v tejto oblasti, preto sa

Rotary hlási k téma a cielom tejto konferencie. Dúfam v jej dalšie opakovania nie preto,
že neprekonáme ona úskalia, ale preto, že
toto úsilie nemôže byt jednorázove. Toto
vzdelavanie vo finančnej gramotnosti ako
súčasti všeobecného vzdelania a všeobecnej
občanskej gramotnosti je téma dĺhodobé.

ING. TOMÁŠ LANG, PH.D., DG
RC NOVÉ ZÁMKY
MÁ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ
V EKONOMICKÉ OBLASTI
A DLOUHOLETOU PEDAGOGICKOU
PRAXI

DŘÍVE STAČIL „SELSKÝ ROZUM“

e to jen několik
měsíců, kdy mi
jeden rotariánský přítel ze Sydney
vyprávěl krátkou
historku. Navštívil
městský úřad, aby
tam podal jistou
žádost. Požádal
přítomnou úřednici o vypsání formuláře,
protože si zapomněl v autě brýle. Úřednice
si ho přísně změřila pohledem, formulář
mu vyplnila a na závěr dodala: „Nikdy není
pozdě naučit se číst a psát“. O čem to svědčí?
Zřejmě o tom, že i sedmdesátiletý muž světlé
pleti vlastnící řidičské oprávnění může být
považován za negramotného. Ačkoliv se tato
úřednice za léta praxe jistě setkala s řadou lidí,
schopných se s bídou podepsat, jde v civilizovaném světě spíše o výjimky. V tomto případě
šlo samozřejmě o gramotnost ve smyslu
schopnosti psát, číst a porozumět.

Přibližně rok předtím jsem vedl tým
mladých českých a slovenských odborníků v rámci Rotary programu GSE ve státě
Maryland v USA. Jedno dopoledne jsem
strávil ve firmě, která skupovala pohledávky
z kreditních karet. Mimo jiných zajímavých
informací mi vyprávěli historku z doby po
nástupu prezidenta Obamy, tedy z doby, kdy
lidé měli ještě v hlavě čerstvé volební sliby
a s tím spojené naděje, že je finanční krize
odstartovaná hypotečními bankami nepoškodí.
Když se slečna z call-centra konečně dovolala
dotyčného dlužníka, ten prohlásil, že nyní už
to platit nemusí, protože tak to slíbil Obama,
ON všechny dluhy vyřeší. V tomto případě jde
o negramotnost jak občanskou, tak finanční.
Rotary je organizací, která poskytuje
po více než sto let služby klubové, mezinárodní, profesní, službu obci a nyní také
službu mladé generaci. Rotariáni odevzdávají
společnosti část svého vlastního úspěchu,
dělí se se společností o to, co jim bylo shůry

naděleno. Není jim lhostejné, jakým směrem
se společnost vyvíjí. Jejich aktivity se dotýkají
mnoha směrů lidského konání. Vždy však se
zaměřením na hodnoty etické a na mezinárodní porozumění. Rotariáni jsou lidé zkušení,
s praxí v rozmanitých oborech. Důležitou
součástí jejich každotýdenních setkání jsou
odborné přednášky. Také proto jim neuniknou
důležitá témata současnosti, a to jak lokální,
tak mezinárodní. Jedním z těchto palčivých témat je právě gramotnost. V méně rozvinutých
zemích ta v původním slova smyslu, ve více
rozvinutých zemích pak gramotnost, která
snese přívlastky jako např. občanská, finanční,
počítačová, právní, sociální a další.
Mladí lidé z Rotaractu a Interactu
pomáhají učit žáky v Africe, světové společenství Rotary spolu s Nadací Billa Gatese
úspěšně likviduje infekční obrnu na celém
světě, připravuje se nový program Voda, Rotary pomáhá v zaostalých zemích. Paradoxně
však postihuje vyspělejší část světa opačný
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problém. Objevují se problémy dnešní vyspělé
společnosti, žijící v relativním dostatku. Lidé
se ocitají pod tlakem. Pod tlakem okolí, rodiny,
nabídek, roztodivných lákadel, vidin a možností. Mnozí trpí často nepřiměřenou důvěrou
v sebe sama, v jasnou budoucnost, ve stabilitu
svého zaměstnavatele, partnerského vztahu,
v železné zdraví či notnou dávku štěstí.
Stačí projít středem města, navštívit
obchodní centrum, přečíst si noviny a večer si
pustit televizi. Osloví nás nabídky na úvěry,
na spoření, na pojištění. Lidé řeší různé
smlouvy, nákupy na splátky, dělení majetku
po rozchodech, pracovní smlouvy, leasingy, výhodné slevy i nevýhodné slevy. Také
ale hledají překlenovací úvěry, které mají
zachránit vše, co dosud vybudovali, protože
problém se jim jeví jako dočasný. Doufají, že
za chvíli se vše vyřeší a bude lépe. Útočí na ně
vyškolení agenti, schopní jít na samou hranici
zákona, zruční manipulátoři s fakty. Jeden
podpis a vše se obrátí k lepšímu, jeden podpis
a vše je vyřešeno. Jeden špatný podpis a je
zde doživotní problém. Tento svět je o papíru,
často o jednom jediném, špatně podepsaném
papíru, který výrazně změní kvalitu života
jednotlivce či rodiny.
Nemluvím zde ale o lidech se základním vzděláním nebo s nízkým IQ, kteří

F

inanční
gramotnost
– základní
kompetenci člověka
tohoto století aktivně prosazujeme
a vyučujeme již od
konce roku 2007.
Se základy finanční
gramotnosti (FG) je třeba začít co nejdříve
v předškolním věku a horní hranice je dána
pouze maximálním věkem. Každá cílová
skupina však vyžaduje jiné metody výuky FG.
Finanční negramotnost a rizika z ní plynoucí
jsou značným zatížením nejen postižených
občanů, ale i ekonomiky státu (např. ve Velké
Británii jsou náklady státu plynoucí z finanční
negramotnosti vyčísleny na 2,4 miliardy liber
ročně) a je proto třeba k FG přivést pozornost
dětí i dospělých. U všech cílových skupin
se velmi osvědčují netradiční formy výuky např. divadelní představení (Poslední mince,
Zadní vrátka, apod.), televizní pořady (Suma
sumárum, apod.), publikace (Už nikdy dlužníkem, Slabikář FG, apod.). K problematice FG
přitahujeme děti i dospělé i formou soutěží
(14. a 15. 5. 2012 bude v České národní bance
finále již 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost, ve které již soutěžilo 108 tisíc žáků

podlehnou vábení příležitosti či tlaku okolností. Problémy s gramotností různého typu
jdou napříč společenskými vrstvami. Za svou
patnáctiletou praxi v této oblasti jsem zažil
případy, ze kterých by se dala napsat obsáhlá
kniha. Kniha o naivitě, špatném odhadu vývoje, přecenění vlastních schopností. Aktéři jsou
často středoškoláci i vysokoškoláci, u kterých
se nízké IQ nepředpokládá. Jsou to lidé, většinou schopní v jisté oblasti, kteří však projevili
negramotnost v oblasti finanční či právní a až
neuvěřitelnou neschopnost pochopit realitu
a správně na problémy reagovat.
Potkávám pracovníky dělnických
profesí, kteří nikdy nezbohatli na burze, ale
kteří mají své přiměřené dluhy pod kontrolou
a nikdy by nepodepsali špatnou smlouvu.
Stačí jim k tomu selský rozum.
Potkávám vzdělané lidi, kteří na
základě momentálního výnosu akcií investují
veškeré rodinné finance, následně o ně přicházejí a dostávají do problému nejen sami sebe.
Ustát tlak všech nabídek a možností
splněných snů vyžaduje nejen jisté znalosti
této problematiky, ale také potřebnou sebekázeň. Ve středověku a části novověku prostí
lidé bez vzdělání nezvládali právní úkony či
finanční operace, ale něco přece uměli, uměli
si spočítat své dluhy. Neměli totiž sociální

síť, která by je zachytila v případě chybných
rozhodnutí. Je otázkou, zda na dnešní sociální
systém lidé nehřeší, protože očekávají, že jim
stát pomůže.
V případě úspěšných investic nepočítají s tím, že se podělí o zisk, kalkulují ale se
záchrannou sítí, když se investice nepovede.
I toto je třeba mít na mysli, že vždy část těch
potřebných, kteří se ucházejí o pomoc společnosti, si své problémy způsobuje přijímáním
nepřiměřených rizik již s tím vědomím, že jim
následně bude pomoženo.
Má-li někdo snahu pomáhat v této
oblasti, měl by mít komplexní přehled, protože
problém je také komplexní a je rozsáhlejší,
než by si mnohý připustil. Slabikář finanční
gramotnosti, který jsem před konferencí obdržel, je skvělá práce, která v sedmi kapitolách
uceleně a detailně vysvětluje základní pojmy
a pravidla. Mohu ho jen vřele doporučit. Způsobů, jak pomoci v oblasti finanční gramotnosti coby součásti gramotnosti občanské, je celá
řada a Rotary je organizací, která má všechny
podmínky se tímto programem zabývat.

ING. ALEXANDER TURKOVIČ, DGE
RC BRNO
DLOUHODOBĚ SE ZABÝVÁ ÚČETNÍM
A FINANČNÍM PORADENSTVÍM

JAK NA TO?
z celé republiky, Soutěž FG na facebooku,
apod.). Základem však stále zůstává kvalitní
výuka FG. K jejímu zajištění pro všechny
občany ČR byla založena Asociace finanční
a občanské gramotnosti, která sdružuje odborníky v oblasti finanční a občanské gramotnosti,
etiky, základů právního státu a nositelů dalších
hodnot, které jsou dnes stále ještě na okraji
společnosti, ku škodě všech občanů i státu.

ING. BC. IVAN NOVESKÝ
RC PRAHA CITY,
OD ROKU 2007 SPECIALISTA NA
FINANČNÍ GRAMOTNOST
A ŘEŠENÍ DLOUHODOBÉ
NEZAMĚSTNANOSTI
PREZIDENT ASOCIACE
FINANČNÍ A OBČANSKÉ
GRAMOTNOSTI, O.S. AFOG

Mezi zájemci o problematiku finanční gramotnosti přibývají i členové Rotary klubů. Na
snímku zleva: Ing. Alexander Turkovič, DGE a Ing. Tomáš Lang, Ph.D., DG s manželkou
(Foto: Svatopluk K. Jedlička)

Pátá mezinárodní konference k finanční a občanské gramotnosti se uskuteční v Praze 16. 11. 2012
a jejím tématem bude „Občanský zákoník – základ občanské gramotnosti“.
– více na www.cofet.cz; www.financnigramotnost.eu; www.afog.cz
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HOTEL AMBASSADOR PRAHA
PATŘIL ROTARIÁNŮM
Rotary klub Praha uspořádal v dopoledních hodinách úspěšnou
Mezinárodní výroční konferenci 2012 na téma „Smíříme se s korupcí? “
TEXT A FOTO J. HLADKÝ, RC PRAHA
onference, kterou profesionálně moderoval PhDr. Jakub Železný, se uskutečnila 30. března 2012 v pražském
Hotel Ambassador na Václavském náměstí.

K

JUDr. Jan Sváček, předseda Městského soudu
v Praze,
Mgr. David Ondračka, ředitel české Transparency International;

Velmi kvalitní a fundované příspěvky
přednesli:
v bloku politickém:
první náměstek primátora HMP, RNDr.Tomáš
Hudeček, Ph.D.,
J.E. Dr.iur. Norman L. Eisen, velvyslanec
USA v ČR,
J.E. JUDr. Rudolf Jindrák, velvyslanec ČR
v Německu,

a v bloku správním a komerčním:
Ing. Andrej Babiš, podnikatel,
doc. JUDr. František Novotný, CSc. vedoucí
katedry trestního práva, Policejní akademie
ČR v Praze,
Mgr. Petr Holešínský, advokátní kancelář
HVH Legal, partner,
Mgr. Jitka Logesová, advokátní kancelář
Kinstellar, partner,

Ing. Ivo Středa, ředitel vnitřního auditu, RWE,
MUDr. Alena Dernerová, senátorka.
Konference se zúčastnilo 180 posluchačů, kteří v diskusi reagovali na nastíněná
témata. Všichni se shodli na tom, že konference byla na vysoké úrovni a – snad – přinesla
celou řadu nových a zajímavých podnětů
(nejen) k boji s korupcí.
Konference byla zakončena ve 14
hodin a už od 19. hodiny se rotariáni a jejich
hosté sešli znovu – na tradičním benefičním
plese pražských rotariánů. ■

Vystoupení J.E. Dr.iur. Normana L. Eisena,
velvyslance USA v ČR
předčilo očekávání

Známý a úspěšný podnikatel
Andrej Babiš zaujal
výrazným vystoupením

Jan Sváček, předseda Městkého soudu
v Praze, podtrhnul právní rozměr
daného tématu

Alena Dernerová, senátorka PČR,
poukázala na společenskou
odpovědnost při podnikání

David Ondračka, ředitel Transparency
International, dal tématu mezinárodní
souvislosti

Jakub Železný (vpravo) bravurně
usměrňoval diskusi i ve vypjatých
momentech
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Přítomné pozdravil guvernér distriktu Tomáš Lang, v pozadí
moderátor večera, proslulý novinář Standa Berkovec

Za pořádající RC Praha vystoupil
jeho prezident Stanislav Chudoba

Mezi hosty byli i zástupci dalších
pražských Rotary klubů

Srdce přítomných potěšil svým výkonem i student
konzervatoře pro zrakově postižené Radek Žalud

Ples patřil k těm akcím, při nichž nejde jen
o charitativní účel, ale i o rozvoj přátelských vztahů

Volba hudební skupiny vyhovovala
především manželským párům

P

rotože finanční výtěžek jak konference, tak plesu se RC Praha
rozhodl věnovat Hudební akademii Jana Dejla a Střední škole
zrakově postižených, zahájili ples právě studenti této akademie:
slečna Ráchel Skleničková s klavírní skladbou Ference Liszta Rej skřítků, a pan Radek Žalud dvěma muzikálovými písněmi.
O předtančení se postaral taneční pár František Kopecký – Petra
Stehnová, celým večerem provázel bravurně Standa Berkovec.

A nebyl by to ples rotariánů, kdyby první tanec nepatřil guvernérovi česko-slovenského distriktu 2240 panu Tomášovi Langovi s chotí.
Tanec a příjemná atmosféra panovala na parketu i mimo něj
hodně přes půlnoc.
Na místě je poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci konference i slavnostního večera, a to nejen samotným členům Rotary klubu
Praha, ale i jejich sponzorům a obchodním partnerům. ■
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Ženský spevácky zbor Fortuna z Poproča pri Košiciach

CHVÁLA VZÁJOMNOSTI
Spomienka na piaty beneﬁčný koncert pod záštitou veľvyslanca SR v Maďarsku a predsedu VÚC KOŠICE
ING. FRANTIŠEK VINDT A PAVOL VOJTAŠKO

R

ozprávanie o najkrajších sviatkoch roka, o Vianociach, o bielučko čistých ako páperovité vločky čerstvého snehu, také, ako zavše bývajú i tu v Jasovskom údolí. Vianočný stromček, domáca
kapustnica na všakovaké spôsoby. Slávnostné rozdávanie darčekov, pri
ktorom nechýbajú koledy.
„Sláva bohu prespevujú, pokoj ľuďom oznamujú...“
„Keďže dnes už len povzácne koledníci chodia od domu do
domu, zostávajú nám už len nahrávky či koncerty. No i tak sila piesní
a spevu dáva každému obdobiu či sviatku podmanivé čaro“, hovorí
o koledách a ľubozvučných spevoch sólista Košickej opery Jaroslav
Dvorský. Ten už takmer tradične spolu s inštrumentálnou skupinou
Silvayovci a speváckym zborom Fortuna prichádzajú na záver roka do
Jasovského kostola, aby priniesli Jasovčanom, Popročanom, Medzevčanom, Rudničanom, Moldavčanom, rotariánom, ale i všetkým tým, ktorí
majú radi hudbu, prekrásne árie.
Perfektné zázemie päťročného Rotary klubu Košice Country
v okrese Košice-okolie, naštartoval dnes už etablovaný Benefičný
koncert Chvála vzájomnosti v Jasovskom kláštore. Jednému zo spoluautorov a zakladateľov vianočného koncertu Slavomírovi Benkovi z Poproča v úplných začiatkoch ani na um nezišlo, že už za takú krátku dobu
sa bude toto podujatie tešiť takému veľkému záujmu u poslucháčskej
verejnosti. Napríklad len tohto roku sa podujatia zúčastnilo takmer päťsto milovníkov chorálovej a vážnej hudby. Z dobrovoľného vstupného
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sa na tohtoročnom koncerte vyzbieralo viac ako tisícpäťdesiat euro, ktoré poputujú pre charitatívne účely v rámci RC Košice Country. Ako sme
sa mohli presvedčiť z odpovedí viacerých účastníkov tohto koncertu,

Solisti Košickej opery Žanetta Žigová a Jaroslav Dvorský, brat
svetového tenora maestra Petra Dvorského

Upomienkový darček z rúk prezidenta RC Košice Country Ing.
Františka Vindta, veľvyslancovi SR v Maďarskej republike Petrovi
Weissovi.

rotariáni z Poproča priniesli nielen mestečku Jasov, ale i celému okoliu
niečo nové a originálne. Nakoniec, v tomto ročnom období i sviatočné
s nostalgiou zašlých jasovských tradícií…
Dôležitosť rotariánskeho benefičného koncertu podčiarkuje i tá
skutočnosť, že záštitu nad jeho piatym ročníkom prevzali veľvyslanec SR
v Maďarskej republike Peter Weiss a predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Svojou účasťou poctila podujatie i generálna
konzulka Maďarskej republiky na Slovensku Éva Molnár-Czimbalmosné
a pastguvernérka Rotary dištriktu 2240 JUDr. Jožka Poláková.
Veľvyslanec SR v MR Peter Weiss vo svojom úvodnom pozdrave
nezabudol poďakovať rotariánom za ich prínos pri posilňovaní národnostnej vzájomnosti na tak pestrom území, kde žijú pohromade Slováci,
Maďari, Rómovia, Nemci, Česi, Rusíni a Ukrajinci.
Samozrejme to, že za také krátke obdobie sa podarilo zorganizovať vynikajúce podujatie, patrí vďaka vedeniu Rotary klubu Košice

Hostia a organizátori benefičného koncertu Chvála vzájomnosti.

Country. Predovšetkým viceprezidentovi JUDr. Alexejovi Krempovi,
Slavomírovi Benkovi, Ing. Štefanovi Jaklovskému, ale i súčasnému
prezidentovi Ing. Františkovi Vindtovi, sekretarovi klubu Ing Štefanovi
Petrášovi, JUDr. Vincentovi Timkovi, poslancovi NR SR Dr. Viliamovi
Jasaňovi, Ing. Milanovi Sopkovi, doc. Ing. Ivovii Petrášovi PhD, a ďalším členom klubu.
Ako skromne poznamenal jeden zo zakladajúcich členov tohto
koncertu JUDr. Alexej Krempa, toto všetko, vrátane vydarených letných
„Rotariálesov“ konaných v Drienoveckých kúpeľoch, by sa nemohlo
uskutočniť bez podpory a pomoci mnohých partnerov a sponzorov. Patri
medzi nich predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa,
primátor Moldavy nad Bodvou István Zachariaš a opáti jasovského
Premonštrátskeho kláštora Tomáš Karol Oto Bartal a Ambróz Martin
Štrbák a ďalší.
V závere nášho krátkeho príspevku o tomto koncerte, skúste sa
s nami preniesť do histórie tohto nádherného, po storočia obdivovaného
svätostánku, v pozvánke do nášho regionu. ■

TIP KOŠICKÝCH ROTARIÁNOV NA LETNÝ VÝLET

J

JASOVSKÝ KLÁŠTOR

asovský kláštor prichyľuje rotariánov
RC Košice Country už päť rokov.
Kostol a kláštor jasovského konventu premonštrátskej rehole je z polovice
13. storočia. Pôvodne gotický sloh bol
barokizovaný v rokoch 1750-1766. Je jedným z najkrajších barokových skvostov na
Slovensku. K pozoruhodnostiam kláštora
patria unikátne stropné maľby
z dielne majstrov J. L. Krachera
a sochy od majstra J.A. Kraussa
i stavebné rarity a symbolika.
Kláštor má toľko vchodov, koľko
je ročných období (4), komínov toľko, koľko je v kalendári
mesiacov (12), a taký počet okien,
koľko má rok dní (365). Kláštor
ukrýva i bohatý archív so vzácnou
historickou knižnicou. V jej regáloch sa nachádza viac ako stotisíc
zväzkov kníh z oblasti teológie,
filozofie, geografie a medicíny. Takéto množstvo ju zaraďuje medzi
najvýznamnejšie knižnice svojho

druhu v rámci Slovenska. V tesnej blízkosti
kláštora je zachovaná baroková kláštorná
záhrada obdĺžnikového tvaru, ktorá je
charakteristická pre záhrady vo Francúzsku. Historicky najcennejším prvkom je
štvornásobná 4 metre vysoká a 200 metrov
dlhá strihaná hrabová stena vysadená okolo
roku 1760. K svetlým miestam v dejinách

patrí 19. storočie, kedy rád premonštrátov
podnikal i za hranicami svojho regiónu.
V samotnom Jasove prevádzkovali parnú
pílu, kachličkáreň, vodný hámor, päť
vodných mlynov a hute na spracovanie rúd,
výrobu kovov, kameňa a mramoru, ktoré
prenajímali. Kláštoru patrila aj pôda vo
výmere viac ako dvadsať tisíc hektárov. Začiatkom 20. storočia mali dokonca
aj vlastnú elektráreň. Ku tienistým
miestam v histórii opátstva patril
začiatok roku 1950, kedy mnísi
museli Jasovský kláštor opustiť na
celých 40 rokov. Medzitým slúžil
kláštor ako väzenie cirkevníkov,
politická škola a naposledy ako
sociálny ústav. V roku 1990 boli
priestory kláštora vrátené premonštrátskemu rádu, na čele ktorého
stál v tej dobe emeritný opát Tomáš Karol Oto Bartal. V súčasnej
dobe je ním opát Ambróz Martin
Štrbák. Komplex patrí medzi
národné kultúrne pamiatky. ■
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Beneﬁčný ples
RC Komárom z D-1911 - Maďarsko
TEXT: LADISLAV UDVAROŠ, RC NOVÉ ZÁMKY

D

ňa 4. februára 2012 sa konal v poradí už 14. Benefičný ples Rotary klubu Komárom
z dištriktu 1911. Vďaka milému pozvania priateľov z Komáromu sa podujatia zúčastnila
aj početná skupina členov RC Nové Zámky s manželkami. Členmi klubu sú rotariáni tak
zo slovenského, ako aj z maďarského brehu Dunaja.
Prezident RC Komárom Viktor Olláry zdôraznil benefičný cieľ plesu – príspevok Fondu
Maltézskeho rádu v prospech postihnutých detí v Komárome v Maďarsku a talentovaných gymnazistov zo sociálne slabých rodín z Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne na
našej strane Dunaja. V priebehu večera prezident klubu odovzdal predstaviteľom týchto organizácií symbolický šek na sumu 250 000, resp. 350 000 forintov.
Zvláštnosťou plesu bolo, že sa nekonal na „území“ dištriktu 1911 (pre nedostatok vhodných priestorov v Komárome) ale v Komárne, teda na teritóriu česko-slovenského dištriktu
2240, a to vo veľmi pekných priestoroch voľakedajšieho Dôstojníckeho pavilónu. Zúčastneným
rotariánom bolo evidentné, že ide o esenciálny prejav základnej idey rotarianizmu – o cezhraničné
priateľstvo. Guvernér D.2240 Tomáš Lang vo svojom príhovore zdôraznil, že jeho základnou
myšlienkou na tento rotariánsky rok je podpora spoločnej cezhraničnej služby, ktorá vyúsťuje do
spoločných projektov na podporu na to odkázaným, na podporu mládeže a spoločnej budúcnosti,
na podporu priateľstva cez hranice – tak štátne, ako i dištriktné. Dôkazom toho sa stala i ďalšia
slávnostná chvíľa večera, keď DG Tomáš Lang odovzdal guvernérovi D.1911 priateľovi Györgyovi Baloghovi najvyššie ocenenie nášho dištriktu – Cenu Tomáša J. Baťu ako vyjadrenie vďaky
za jeho osobný prínos k vytváraniu priateľských vzťahov.
DG Balogh György, guvernér po päť rokov samostatného D.1911, sa poďakoval za poctu
a poukázal aj na skutočnosť, že RI je jedinou organizáciou takéhoto druhu, ktorá má svoje stále
zastúpenie pri OSN. Jeho motto pre tento rok „Všetko, čo vieš urobiť, je len kvapka v mori, ale
práve táto dáva zmysel tvojmu životu“ zožal všeobecný súhlas.
Po bohatom kultúrnom programe aj za účasti člena RC Nové Zámky, operného speváka
Otokara Kleina, nasledovali kulinárske zážitky a zábava v priateľskej atmosfére do skorých
ranných hodín.
Ďakujeme priateľom z RC Komárom v D.1911 za príjemný zážitok. ■

Guvernér D.1911 pre Maďarsko György Balogh s manželkou (vľavo) po dekorovaní
Cenou Tomáša J. Baťu spolu s guvernérom nášho dištriktu Tomášom Langom a jeho
manželkou
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Odpočítavanie
do svetového
zhromaždenia

THAJSKO HÝRIACE
FARBAMI
Text: Frank Bures
Preklad: Ivan Belan, PDG
Keď pricestujete do Bangkoku na
Svetové zhromaždenie RI 2012, ktoré
sa bude konať v dňoch 6. až 9.
mája, hlavným faktorom ovplyvňujúcim váš výber garderóby budú pravdepodobne klimatické podmienky.
Ale nie vždy to tak bolo. Ešte pred niekoľkými rokmi významnú rolu v Thajsku
zohrávali farebne podložené prejavy
politickej príslušnosti. Prívrženci jednotlivých politických strán demonštrovali
príslušnosť k danému hnutiu nosením
odevu určitej farby, preto podľa farby
košele bolo možné jednoznačne
identifikovať politické preferencie nositeľa. Tento trend sa začal prejavovať
počas funkčného obdobia predsedu
vlády Thaksina Shinawatra, telekomunikačného magnáta, ktorý sa vrhol do
politickej arény so svojou populistickou
stranou Thai Rak Thai. Thaksin bol
nútený vzdať sa moci v roku 2006 po
pokojnom vojenskom prevrate – pre
Thajsko nič nové, veď od roku 1932 tu
zaznamenali 18 prevratov.
Novinkou však bolo to, že podporu
Thaksinovi a jeho politike verejne
prejavilo 100.000 ľudí odetých
do červených košieľ, ktoré sa tak
stali symbolom tohto hnutia. Ich
odporcovia naopak demonštrovali
v žltých košeliach. Obe strany pritom
proklamovali lojalitu kráľovi, ktorý má
svoju vlastnú farbu - tiež žltú, zatiaľ
čo farba kráľovnej je modrá. Neskôr
sa objavili iné frakcie s korešpondujúcimi farbami odevov, čo napokon
bežným ľuďom komplikovalo každodenné rozhodnutia o voľbe oblečenia. Vo všeobecnosti sa farby často
odvodzujú od dní v týždni, z ktorých
každý má svoje vlastné planetárne
božstvo a prislúcha mu zodpovedajúci odtieň: červená pre nedeľu,
žltá pre pondelok, ružová pre utorok,
zelená pre stredu, oranžová pre štvrtok, modrá pre piatok a fialová pre
sobotu. Čierna je nepriaznivá farba,
ktorá neveští nič dobrého.
Farby sa dnes už do významnej
miery zbavili svojej politicky podfarbenej záťaže, takže ak riešite dilemu
čo na seba, urobte to tak ako
Thajčania – dajte si niečo vo farbe
príslušného dňa, potom bez problémov rýchlo splyniete v dave.
Zaregistrujte sa na Svetové
zhromaždenie RI 2012 v Bangkoku!
Podrobnosti na stránke
www.rotary.org/convention

VYDARENÝ KARNEVAL

„Kravata bál“
Klub Dawnovho syndromu GEMER ďakuje
TEXT : JAROSLAV BOLFÍK / FOTO : EVA RADÓTZYOVÁ

Člen rožňavského RC Jaroslav Bolfík ako
anjel strážny a vedúca klubu GEMER
pani Hricová pri odovzdávaní symbolických šekov

S

polupráca je už takmer päťročná, datuje
sa od r. 2007. Na zasadaní RC Rožňava
5. 11. 2007 sa zúčastnila vedúca pani
Hricová, ktorá emotívne prezentovala opodstatnenie, vnútornú atmosféru a činnosť klubu.
Združuje rodiny, ktorých deti sú postihnuté
závažnou chromozomálnou poruchou, čo
spôsobuje typické mentálne aj fyzické zaostávanie, zvláštne chovanie a vyžaduje neustály,
nepretržitý dohľad. Nevšedná a obdivuhodná
je nie len obeta a ochota prispôsobiť život
a kariéru tejto situácii, ale mimoriadna,
nefalšovaná láska, ktorou zahŕňajú svoje
„slniečka“, ktoré im to dojemne, svojsky
opätujú. Jednoznačne odmietajú umiestniť ich
v špecializovaných ústavoch, intenzívne sa
im venujú, využívajú nové, moderné postupy,
tešia sa z každého pokroku, či už pohybového,
alebo duševného. Aktuálne oslávili desaťročnú činnosť, pribudli ďalšie rodiny, ktorých
deti sú poznačené aj inými postihnutiami –
po úrazoch, ochoreniach, vozíčkári. Každá
aktivita spoločenská, dopravná, stravovacia,

S realizáciou „Kravata bálu“ pomáhali aj členovia novozaloženého Interact klubu

ubytovacia, hygienická má svoje špecifiká,
o ktorej vie len ten, kto ju vykonáva. Preto
každá pomoc a spolupráca, zvlášť kontinuálna
a permanentná je vítaná. O to sa snaží RC
Rožňava, aby v rámci výpomoci finančnej,
organizačnej i manažérskej umožňoval primerané spoločenské aktivity, ktoré sú vzhľadom
na postihnutia detí značne limitované. Uspokojenie potom prinášajú úspešne realizované
podujatia, z ktorých je hodno spomenúť:

Všetci účastníci prežili veselý podvečer plný nevšedných zážitkov

Pravidelne každoročne sú organizované
stretnutia na Deň dětí; Deň matiek, posedenia s Mikulášom s rozdávaním darčekov
a kultúrnym programom; na „Fašiangy“ sa
pripravujú karnevaly s primeraným názvom
podľa prevažujúceho charakteru oblečenia –
Montérka bál, Kalap bál apod. Mimoriadne
úspešný bol zájazd do Maďarska, Nyiregyházu s obhliadkou megaakvária, ale najviac je
spomínaný trojdňový pobyt v Číž kúpeloch
s ubytovaním, kompletnými procedúrami,
vrátane hippoterapie. Na posledných dvoch
stretnutiach sa zúčastnili aj „mládežníci“
z Interact klubu, ktorí sa prejavili mnohorakými aktivitami a pripravili hodnotnú umeleckú
produkciu do programu: chystajú na 30. 3.
2012 slávnostný „CHARTER“ na Rožňavskej
radnici ako druhý klub v dištrikte.
Posledná akcia „Kravata bál“ 24. 2.
2012 sa niesla vo veľmi dojemnom, ale aj
radostnom duchu. Vzájomné ďakovania si
prejavili pani vedúca klubu pani Hricová
a rotarián Dr. Bolfík, ktorý bol „pasovaný“
za anjela ochrancu, kultúrny program pripravili členovia Interact klubu na veľmi vysokej
úrovni, prispeli do neho aj dievčatá z USA ,
ktoré sú na ročnom výmennom pobyte. Do
tanca a na počúvanie hral a náladu robil pán
Kovtun so svojím „orchestrom“, v tombole
„vyhral“ každý, pohostenie bolo výdatné,
nálada výborná, tancovali aj vozíčkári, nikto
nechcel ísť domov, záverečná sa musela
predĺžiť o hodinu. ■
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KLUBOVÉ
UDÁLOSTI

MAJSTROVSTVÁ SVETA
v lyžovaní rotariánov 2012
TEXT A FOTOGRAFIE: MILOŠ KMETY,
SESTRIERE/BRATISLAVA, 27. 3. 2012

V

dňoch 25. februára až 3. marca 2012 sa uskutočnili v talianskom
Sestriere pod hlavičkou ISFR (International Skiing Fellowship
of Rotarians) majstrovstvá sveta lyžiarov rotariánov v alpských
disciplínach. V tomto roku prevzal celú organizáciu Rotary klub Torino
Nord Ovest a jeho zapálený člen a lyžiar organizátor Gianluigi de
Marchi. Klub má 150 členov, a je jedným zo 75 klubov v Turíne. Pod
metodickým vedením Európskej sekcie ISFR a za výdatnej pomoci
sponzorov sa podarilo zorganizovať podujatie s doteraz najväčším
počtom účastníkov o veľmi vysokej športovej úrovni. Z viac ako 200

Neformálne až humoru plné stretnutie v rodine rotariána. Zľava:
Peter Princ, Stefano Bovone, Eva Kmetyová.

Reprezentácia nášho dištriktu 2240 zľava: rodina Princova,
rodina Kmetyova.

účastníkov sa 140 zúčastnilo jednotlivých pretekov a spoločne prispeli
čiastkov 90 000 USD na zakúpenie lyžiarskych pomôcok pre handicapované deti v starostlivosti lokálnych Rotary klubov.
V priebehu týždňa sa tiež stretol na svojom riadnom zasadnutí
Európsky výbor ISFR so zástupcami svetového výboru, vedeného jeho
prezidentom pánom Esio Marzottom a prezidentom ISFR elect pánom
Tony Sheerom z Austrálie. Okrem precizovania pravidiel a personálnych otázok rozhodol tiež o konaní nasledujúcich stretnutí. V roku 2013
bude v Európe stretnutie ISFR v dňoch 19. až 23. januára v St.Anton
v Rakúsku. Na Severoamerickom kontinente v dňoch 2. až 9. februára
v Telluride, Colorado, USA.
Podrobnosti a ďaľšie informácie si možno vyžiadať u Miloša
Kmetyho, RC Bratislava Danube, milos.kmety@europska.sk. ■

ROTARY
ZABIJAČKA
TEXT A FOTO: MIRKA ŽIŽKOVÁ,
HOST Z RC PÍSEK

Č

lenové RC Jindřichův Hradec pro
potěchu svoji i přizvaných hostů
připravili příjemný den v duchu tradic
předků. První Rotary zabijačka proběhla
v sobotu 25. února 2012 na statku člena klubu
ing. Karla Plucara – na snímku uprostřed
společně s prezidentem klubu Jiřím Machem
(vlevo) a Jaromírem Janků. Nálada byla výborná, a protože při správné zabijačce se nejen
do konzumace, ale i přípravy zapojí všichni
zúčastnění, tak ženy členů klubu napekly a ostatní pomáhali řezníkům s výrobou zabijačkových lahůdek. O příjemně strávený den se
tak postarali všichni. ■
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ROTARY KLUBY ČESKO
• Brandýs Boleslav • Brno • Brno City
• České Budějovice • Český Krumlov
• Frýdek-Místek • Golden Prague – v zakl.
• Hluboká nad Vltavou – Golf
• Hradec Králové • Cheb/Eger • Jičín
• Jihlava • Jindřichův Hradec
• Karlovy Vary • Klatovy • Kroměříž
• Liberec-Jablonec n. N. • Most • Olomouc
• Olomouc-City • Opava International
• Ostrava • Ostrava International
• Pardubice • Písek • Plzeň • Plzeň-Beseda
• Poděbrady • Prag Bohemia
• Praga Caput Regni • Praga Ekumena
• Prague International • Praha
• Praha City • Praha Classic
• Praha – Staré Město• Prostějov
• Přerov • Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí
• Zlín • Znojmo
ROTARY KLUBY SLOVENSKO
• Banská Bystrica • Bratislava
• Bratislava Danube
• Bratislava International • Humenné
• Košice • Košice Classic • Košice Country
• Levice v zakl. • Liptovský Mikuláš
• Martin • Nitra • Nitra Harmony
• Nové Zámky • Piešťany • Poprad
• Rožňava • Spišská Nová Ves
• Trebišov v zakl. • Trenčín • Zvolen
• Žilina
ROTARACT – ČESKO
• Brno • Hradec Králové • Ostrava City
• Ostrava International • Plzeň • Poděbrady
• Praha • Říčany
ROTARACT – SLOVENSKO
• Bratislava–Danube • Liptovský Mikuláš
• Nitra • Trenčín • Žilina
INTERACT – ČESKO A SLOVENSKO
• Praha • Rožňava
ROTEX (společně pro ČR a SR)
počet

DISTRIKT 2240

svět

ČR

SR

celkem

členů

967

442

1 409

Rotary klubů

46

20

66

RAC klubů

8

5

16

8 874

1

neznáme

2

13 732

ROTEX
Interact

1

1

distriktů
zemí/regionů

1 223 413
34 301

533
200

(Celosvětové údaje k 30. 9. 2011)

200

Na Jindřicha
vzpomínají nejen rotariáni
7. února 2012 zemřel po dlouhé nemoci
dlouholetý člen Rotary klubu Pardubice pan
ing. Jindřich Tuček. Za šedesát pět let svého
života dokázal pro pardubické spoluobčany
udělat mnoho pěkného i užitečného. Po revoluci
se rozhodl opustit akademickou dráhu a začal
podnikat. Vybudoval prosperující firmu FLX,
která se zabývá designem komerčních interiérů
a prodejem kancelářského nábytku. Jindřicha
Tučka však mnozí příznivci jazzu znali především jako zakladatele nevšedního Jazz Tangens
Clubu, který vytvořil ve sklepních prostorách
vlastního domu v Pardubicích. Během deseti
sezón zde účinkovala celá plejáda předních českých i zahraničních interpretů a některé koncerty
jsou pro jejich účastníky jistě nezapomenutelné.
Lze se jen těšit, že v této krásné a nezištné
aktivitě budou pokračovat i Jindřichovy dcery

Barbora a Kateřina. V Jindřichu Tučkovi ztratili
pardubičtí rotariáni vzácného a kultivovaného
přítele i milého společníka.
TEXT A FOTO: ŠTĚPÁN BARTOŠ

1000 STRETNUTÍ
RC BANSKÁ BYSTRICA
TEXT : IVAN BELAN, PDG, RC BANSKÁ BYSTRICA / FOTO : JURAJ SLOTA RC BANSKÁ BYSTRICA

Č

lenovia RC Banská Bystrica budú koncom mája 2012 oslavovať 20. výročie udelenia
Charty Rotary International obnovenému Rotary klubu. Začiatok slávnostných podujatí
k tomuto výročiu však začal už dňa 5. 3. 2012, kedy si pripomenuli zakladajúcu schôdzku
z marca 1992 na jubilejnom 1000. stretnutí v novodobej histórii klubu.
Na slávnostnom stretnutí sa okrem rodinných partnerov zúčastnili aj DG Tomáš Lang a ADG
Ján Žiak. Slávnostnú atmosféru večera navodil hudobný program v podaní umelcov z Akadémie
umení v Banskej Bystrici. Nasledovalo krátke priblíženie histórie prvých stretnutí. V súčasnom
klube je totiž už len 9 zakladajúcich členov. Pohľad do histórie umožnili aj prvé stránky klubovej
Kroniky s menami zakladajúcich členov klubu a s menami vzácnych hostí na zakladajúcej schôdzke,
na čele s vtedajším guvernérom rakúskeho dištriktu 1920 RI Helmutom Marsonerom.
Výročné tisíce stretnutie a prítomných pozdravil v príhovore aj DG Tomáš Lang a odovzdal
prezidentovi RC Banská Bystrica, Igorovi Patrášovi,
blahoprajný „telegram“ nasledujúceho znenia:
„Blahoželanie a poďakovanie guvernéra členom
Rotary klubu Banská Bystrica:
Vážení rotariánski priatelia, členovia a činovníci RC
Banská Bystrica, prijmite, prosím, pri príležitosti
1000. stretnutia Vášho klubu moje srdečné blahoželanie a poďakovanie za Vašu aktívnu a úspešnú službu
vznešeným rotariánskym ideálom. Všetkým členom
klubu, ich najbližším a priateľom prajem pevné
zdravie, vytrvalosť a úspechy v pracovnom a šťastie
a spokojnosť v osobnom a rodinnom živote.
Dané v Nových Zámkoch a v Banskej Bystrici dňa
5. 3. 2012“
Záver príjemného večera všetkým osladila
„Rotary – tisícová“ torta.
Členovia Rotary klubu Banská Bystrica sa
Rotary – tisícovú tortu krájali (zprava)
v týchto chvíľach už pripravujú na vyvrcholenie
DG T. Lang, prezident RC BB I. Patráš,
osláv obnovenia klubu pred 20 rokmi a začali počítať
ADG J. Žiak, PDG I. Belan
novú tisícovku stretávaní. ■
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REDAKČNÍ
ZÁPISNÍK

Rotariánské kalendárium
Datum

Pořadatel

Akce

Místo konání

16. 4.

RC Uherský Brod

Předání daru Charitě (upravený automobil)

Uherský Brod CZ

19. 4.

Rotary International

Výročí narození Paula Harrise (1868 – Wisconsin) 144 let všeobecná aktivita

18.–22. 4. RC Plzeň

XXII. Inter-Country Meeting

západní Čechy

25.–29. 4. D-2240

RYLA – téma: náboženské rozdíly

Kopřivnice, CZ

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2012/3 (vychází 10. 6.)

všeobecná aktivita

3.–5. 5.

Rotary International

Mírový kongres Rotary a setkání alumni

Bangkok, Thajsko

6.–9. 5.

Rotary International

SVĚTOVÝ KONGRES RI

Bangkok, Thajsko

DISTRIKTNÍ KONFERENCE

Patince, SK

30. 4.

18.–19. 5. D-2240
19. 5.

RC Ostrava

II. ročník Rotary Sailing Week in Croatia 2012

Chorvatsko

23. 5.

RC OV Inter / Opava

„Cena Díky“

Ostrava, CZ

23. 5.

RC Ostrava Inter

Oslava 10. výročí založení klubu RC Ostrava International Ostrava, CZ

25.–27. 5. RC B. Bystrica

20. výročie obnovenia činnosti RC Banská Bystrica

Banská Bystrica, SK

26. 5.

RC Prague Inter

Závody dračích lodí

Praha, CZ

31. 5.

RAC Ostrava City

Od tužky po stan – aukce výtvarných děl

internet

1. 6.

RC Ostrava Inter

Den dětí 2012

Ostrava, CZ

1.–3. 6

DV-SM

Orientation meeting III

CZ/SK

červen

RC Ostrava International Rotary Golf Cup (6. ročník)

Ostrava, CZ

červen

RC Ostrava International Velká cena Hlučína (4. ročník) – závody hist. vozidel

Hlučín, CZ

SLEDUJTE A AKTUALIZUJTE KALENDÁŘ KLUBOVÝCH A DISTRIKTNÍCH AKTIVIT

www.rotary2240.org

ČTYŘI OTÁZKY
Odpověď na tyto čtyři otázky pomáhá ověřit, zda naše
úmysly a činy skutečně přispívají k naplnění rotariánských
zásad, k zachování a rozvíjení etických hodnot
v mezilidských vztazích.
1. Je to PRAVDA?
2. Je to ČESTNÉ vůči všem, jichž se to týká?
3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a vzájemnou DŮVĚRU?
4. Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným?
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