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Nové termíny 
Světového 
kongresu RI

Také se chystáte na Světový kongres RI v brazilském Sa�o Paulu v roce 2015? 
Budete muset přijet o den dřív, než jste původně uvažovali: zahájení kongresu bylo 
o jeden den předsunuto, takže kongres bude probíhat od soboty 6. června do 
úterka 9. června 2015.

Ke změnám těchto dat došlo proto, že proslavený maškarní průvod městem se 
bude konat právě v neděli 7. června, kdy měl původně začínat náš Světový kongres 
RI. O den dřív tak bude daleko menší dopravní zácpa, takže se účastníci kongresu 
mnohem snadněji dostanou na zahajovací plenární zasedání kongresu. A aby se 
mohli zúčastnit i karnevalu Rotary, rozhodl Organizační výbor o jeho konání již 
v sobotu 6. června večer.

Nová data mají také další události během kongresu:

Mezinárodní institut čt 4. a pá 5. 6.

Mírové sympozium Rotary a večeře v rámci Mezinárodního institutu čt 4. 6.

Předkongresové setkání Rotaractu čt 4. a pá 5. 6.

Předkongresové setkání pracovníků pro výměnu mládeže čt 4. a pá 5. 6.

Slavnostní oběd na počest prezidenta RI so 6. 6.

Koncert, který bude dirigovat João Carlos Martins, a Škola samby Vai-vai so 6. 6.

Sledujte tedy pravidelně webové stránky www.riconvention.org, na nichž budou 
uvedena platná data, termíny a další podrobnosti pro registraci účastníků a jejich 
ubytování. Informace o HOC najdete na adrese www.rotary2015saopaulo.org.br,  
s případnými otázkami se obracejte na adresu ri.registration@rotary.org. 

Svou přihlášku k účasti na Světovém kongresu RI 
v brazilském São Paulu řiďte na adresu:

www.riconvention.org
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Jozefa Poláková, DG
���������� ���������

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

VÁ Ž E N Í  A  M I L Í  Č I TAT E L I A ,

pri prechádzkach po školskom dvore ma upútal sprejový nápis na múre:  „Nie sme zlí – sme 

takí, akých ste nás vychovali.“ Nemám v úmysle zaoberať sa večnou témou generačných 

sporov a rozdielov. Chcem sa iba zamyslieť nad tým, akým dielom ku výchove mladej 

generácie Rotary prispieva, i keď je zrejmé, že nie sme výchovno-vzdelávacou inštitúciou.

Piata služba Rotary – služba mladej generácii – je v našom dištrikte výborne organizovaná.  

My rotariáni máme príležitosť ovplyvňovať a meniť životy výmenným študentom, ktorých 

je v našom dištrikte každý rok okolo 150 (vyslaných a prijatých), ale tiež tým, ktorých 

vysielame a prijímame na krátkodobé kempy.

Veľký kus rotariánskeho vplyvu môžeme vidieť každý rok na tých mladých, ktorí sa 

vracajú domov a stávajú sa členmi ROTEXu a s nadšením sa zúčastňujú orientačných 

stretnutí, aby odovzdali svoje bezprostredné skúsenosti našim študentom, ale aj ich 

rodičom, ktorí majú mnohokrát obavy.

Služba mladej generácii je RYLA, kde mladí ľudia si môžu overiť svoje schopnosti byť 

iniciátormi, byť vedúcimi osobnosťami, a môžem vám povedať, že je to zaujímavá aktivita 

aj pre nás už dávno nie mladých.

V Interacte sú práve tí mladí v školách do 18 rokov,  kde našu ruku je vidieť len výnimočne, 

a je to škoda, pretože títo mladí nás najviac potrebujú.

Na konci augusta som sa zúčastnila milej slávnosti – charteru nového Rotaract klubu 

v Nových Zámkoch. Toľko nadšenia, energie a odvahy niečo spoločne dokázať sa len tak 

hneď nevidí. Úžasné projekty, za ktoré by sa nemuseli červenať ani rotariáni. To všetko ma 

znovu a znovu presviedča, že mladí nie sú zlí, sú len mladícky nedočkaví. Sú to naše deti, 

naše vnúčatá a zaslúžia si pozornosť nás všetkých. Tento môj záver nie je samoúčelný. Želala 

by som si, aby zarezonoval v tých Rotary kluboch, kde sa niektorej forme služby mládeži 

venuje pozornosť, aby to nebola aktivita jedného-dvoch členov, aby to bola aktivita celého 

klubu, aby sme si s hrdosťou každoročne pri bilancovaní mohli povedať, že sme urobili 

všetko pre našich nástupcov a zanechali sme rotariánsky rukopis na mladej generácii.

G L O S Á R



jedním z největších privilegií plynoucích z funkce prezi
denta RI je možnost navštívit tolik částí světa Rotary. 
Dosud jsem cestoval proto, abych se zúčastnil akcí Rotary 
– promlouval jsem na setkáních Rotary klubů, na konfe
rencích a v rámci školicích institutů, nebo povzbuzoval 
rotariány při jejich projektech služby a pomoci. Ale jako 
prezident RI jsem zodpovědný za všechny větve naší 
velké rodiny Rotary. To znamená, že mám tu čest rovněž 
podporovat službu vykonávanou nejmladší generací 
našeho Rotary: našich Rotaract klubů, studentů účastní
cích se výměnných programů, účastníků seminářů RYLA. 

Kdykoli se mohu seznámit s prací rotariánů, jsem 
vždy ohromen, cítím silné vzrušení a velmi mne to 
inspiruje. Ale když jsem svědkem práce naší nové 
generace, doprovází to vše ještě jeden pocit – jsem 
také často prostě překvapený! Ne snad kvalitou práce, 
kterou dělají – já přece vím, jak velké činy od nich 
můžeme očekávat – ale překvapuje mne často vynalé
zavost a důkladnost jejich přístupu. Nad tím, co udělali 
nebo o čem přemýšlejí, neříkávám prosté „pořádný 
kus práce!“, ale spíš „skvělý nápad“! Každá generace 
přece jen vidí svět svým specifickým způsobem 
a každý jedinec má svůj specifický úhel pohledu. Ač 
stojíme často před stejnými problémy, nacházíme pro 

ně odlišná řešení. A to je důvod, proč je v Rotary naše 
různorodost – kulturní, jazyková, zkušenostní, gende
rová a věková – naší silnou stránkou.

V Rotary se pokoušíme o dlouhodobý náhled na 
službu, které se chceme věnovat. Rádi bychom poslou
žili tak, abychom dosáhli trvalé změny, aby účinek naší 
činnosti pokračoval i poté, co naše přímá účast skončí. 
Naše mladší generace podle mého názoru tento postoj 
s námi sdílí a celosvětově jej používá, když se soustředí 
na záležitosti životního prostředí novými a inovativními 
způsoby. Když jsem začínal jako rotarián, byly otázky 
životního prostředí sotva v dohledu. Pro dnešní mladé 
je to mnohdy středem jejich zájmu. Tento jejich přístup 
je pro svět služby poskytované Rotary cenným příspěv
kem, který si zaslouží povzbuzení a podporu. Tak, jako 
se oni učí od nás, měli bychom se i my učit od nich. 

Mladí lidé, kteří se zapojují do projektů služby 
v Rotaractu a Interactu a kteří se dnes účastní výměny 
mládeže nebo školicích seminářů RYLA, jsou rotariány 
zítřka. Když je budeme podporovat, budeme tím pod
porovat i budoucnost celé naší organizace. Pomáháme 
tak připravovat muže a ženy, kteří jednou budou skvě
lými prezidenty klubů, distriktními guvernéry, řediteli 
RI a někteří z nich také prezidenty RI.

V měsíci říjnu roku 1914 se narodil Jonas Salk – muž, 
jehož osud určil k tomu, aby změnil historii světa tím, 
že vynalezne první účinnou očkovací látku proti dětské 
obrně. V době, kdy se jeho vakcína začala během pade
sátých let dvacátého století používat ve Spojených stá
tech amerických, vyplývalo z veřejných průzkumů, že 
dětská obrna je druhým největším postrachem obyvatel, 
v čemž ustoupila pouze strachu z jaderné války. A byl 
pro to dobrý důvod: V roce 1952 zasáhla USA epidemie 
dětské obrny, která byla indikována v 58 000 případech, 
způsobila 3145 úmrtí a natrvalo zmrzačila ochrnutím 
končetin 21 269 pacientů. Na celém světě kosila dětská 
obrna každoročně skoro půl milionu lidí. 

Brzo poté, co byla Salkova vakcína vytvořena, připravil 
Albert Sabin její orální variantu, což umožnilo imunizovat 
rychle, bezpečně a nenákladně obrovské množství dětí. 
V roce 1985 vznikl PolioPlus program Rotary, jehož pro
stým cílem bylo imunizovat proti této mrzačící chorobě 
každé dítě mladší pěti let. Bylo to do značné míry také 
díky počátečním úspěchům programu PolioPlus, že 
v roce 1988 si 166 členských států Světové zdravotnické 
organizace na celosvětovém shromáždění jednohlasně 
vytýčilo jako cíl celosvětové vymýcení dětské obrny. 

Tehdy se ta myšlenka jevila jako dech beroucí a mno
hými zpochybňovaný cíl. Dnes jsme tomuto cíli blíže než 

kdykoli dříve, neboť ročně je hlášeno jen několik málo 
set výskytů dětské obrny, a to jen ze tří zbývajících, touto 
nemocí ještě postižených zemí. Jsme na cestě k dosažení 
úplného vymýcení v roce 2018 – pokud ovšem udržíme 
tempo a úsilí, které nás dovedlo až sem. A tento měsíc 
budeme 24. října slavit Světový den boje s polio virem 
a připomeneme si také 100 let od narození Dr. Salka.

Žádám vás, abyste tento měsíc rozzářili Rotary tím, 
že učiníte něco pro osvětu o našem úsilí směřujícím 
k celosvětovému vymýcení dětské obrny. Zavolejte 
svým vládním politikům a dejte jim na vědomí, jak moc 
je vymýcení dětské obrny pro vás významné. Podívejte 
se na portál www.endpolionow.org, kde naleznete 
inspirativní příběhy z práce Rotary, a podělte se o ně 
na sociálních sítích. A odhodlejte se k nejlepší investici, 
jakou můžete udělat, když přímo přes tento portál na 
kampaň k vymýcení dětské obrny věnujete příspěvek, 
a tím získáte pro Rotary i příspěvek od Nadace Billa & 
Melindy Gates v poměru 2:1 k tomu vašemu. 

Až se zbavíme dětské obrny – a my to dokážeme – 
dovedeme tím svět k lepším vyhlídkám do budoucna, 
a zajistíme tím i lepší budoucnost pro samotné Rotary. 
Prokážeme tím, že jsme jako organizace schopni vel
kých činů. Dáme tím našim dětem a vnoučatům dar, 
který přetrvá navěky: svět bez dětské obrny.

září ����

říjen ����

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

Gary C. K. Huang,
��������� ������ 

�������������
Více o aktivitách 

prezidenta RI Gary C. K. 
Huanga naleznete na: 

www.rotary.org
/office-president

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



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

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

São 
Paulo

a�o Paulo so svojimi vežiakmi predstavuje dyna
mické centrum intenzívneho života, tropickú 
verziu New Yorku. Ustavične zaneprázdnení 
naturalizovaní prisťahovalci sa hrdia tým, že sú 
obchodným srdcom siedmej najväčšej ekono
miky na svete. 

S obľubou tvrdia, že Sampa, ako sa mestu 
hovorí, je kulinárskym hlavným mestom Južnej 
Ameriky. Kto hľadá luxusnejšie lokály, v Sa�o 
Paulo nájde renomované reštaurácie ocenené 
najvyšším hodnotením. K takým patrí reštaurácia 
D.O.M. v Jardim Paulista, často označovaná ako 
jedna z najlepších v Latinskej Amerike. Lokálnu 
kuchyňu v Sa�o Paulo si možno vychutnať aj 
v reštauráciách nižšej kategórie. Ochutnať sa 
dajú regionálne špeciality, najmä morské plody 
zo severovýchodu. Najznámejší takýto podnik je 
Mocotó vo Vila Medeiros, 40 minút jazdy severne 
od centra mesta. Môže sa pochváliť prvým a jedi
ným someliérom na svete špecializujúcim sa na 
cachac�a – najobľúbenejší brazílsky národný 
nápoj z lisovanej cukrovej trstiny. 

Keď ste sa už najedli a napili dosýta, je čas 
pričuchnúť k ďalšej veľkej vášni – k futbalu. 
Vyberať môžete z mnohých tímov, vrátane Sa�o 
Paulo, Palmeiras a Portuguesa. Tím Santos sídliaci 
v rovnomennej prístavnej štvrti bol domovským 
klubom futbalovej legendy Pelého. Informácie 
o futbale sa dozviete v Museu do Futebol v prie
storoch impozantného štadióna Paulo Machado 
de Carvalho zo 40tych rokov minulého storočia.

Z historického Sa�o Paulo, kedysi elegantného 
mesta v koloniálnom európskom štýle sa veľa 
nezachovalo – prevládlo frenetické tempo 
expanzie a prestavby. Pri prechádzke jeho uli
cami sa vás niekedy dotkne podivný závan nos
talgie, letmé pripomenutie éry newyorských 
mrakodrapov z 50tych rokov minulého storo
čia. Jeden z pokladov je nádherné múzeum 
Museu Paulista, postavené v roku 1895. Kedysi 
tu sídlilo Múzeum prírodnej histórie a v súčas
nosti expozícia vykresľuje históriu mesta. Po 
meste sa dá pohybovať jednoducho – rozsiahle 
metro je čisté a bezpečné, taxíkov jazdí mnoho 
a za rozumnú cenu. Určite sa však treba vyhnúť 
autobusom – sú zvyčajne preplnené, premávajú 
chaoticky a príliš rýchlo, čo nepridáva na ich 
bezpečnosti. 

Hudobná scéna pohybujúca sa v rytme samby 
sa v Sa�o Paulo teší veľkej obľube. Bar Voce Vai Se 
Quiser na vychýrenom námestí Prac�a Roosevelt 
v centre mesta pôsobí ako magnet pre milovní
kov hudby. Vychutnajte si tu caipirinhu – kokteil 
z cachac�a, limetky a cukru. Je to najlepší spôsob, 
ako zavŕšiť deň v Sa�o Paulo.

Do 15. decembra sa zaregistrujte za zvýhod
nené ceny na Svetový kongres Rotary, ktorý sa 
bude konať v čase od 6. do 9. júna 2015. 

Viac informácií na www.riconvention.org, 
jameshider@yahoo.co.uk

����: James Hider 
�������: Ivan Belan

�
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W O R L D 
G O O D  N E W S

U S A 
Rotariáni z Clarks Summit v Pensylvánii 
poblíž Scrantonu napomáhají pěknému 
vzhledu svého města již 25 let. O letošním 
létě rozkvetly při hlavním průjezdu měs-
tem květiny v 50 květnících, které tam byly 
umístěny v rámci stále pokračujícího pro-
jektu RC Abingtons-Clarks Summit. Bylo 
s ním započato již v roce 1990, kdy místní 
dřevařské firmy poskytly městu dřevo 
potřebné na zhotovení kontejnerů na 
odpadky. Do květníků se vysazuje jehlič-
natá zeleň a dřeviny pro zimní období 
a macešky a muškáty v teplejších měsících.

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

LETEM SVĚTEM
Novinky o Rotary z celého světa

B U R U N D I
Každý rok sa pod názvom Rotaract East 
Africa Impact (REACT) realizuje multi-
dištriktný servisný projekt. Tento rok sa 
zapojilo spolu 100 členov z 20 Rotaract klu-
bov v Burundi, Keni, Rwande a Ugande, 
ktorí sa v apríli stretli v hlavnom meste 
Bujumbura, aby pomohli s dotiahnutím 
projektu čistenia vody do úspešného konca 
a naučili 500 ľudí zo sociálne najslabšej sku-
piny správnu techniku umývania si rúk. 
Budúci rok zrealizujú projekt v kenskom 
meste Kisumu, v oblasti s vysokým percen-
tom úmrtnosti rodičiek a novorodencov.

JEDEN ZO 
ŠTYROCH 
OBYVATEĽOV 
BURUNDI 
NEMÁ PRÍSTUP 
K ČISTEJ VODE
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M E X I K O
Štyria americkí rotariáni v januári vycesto-
vali do juhozápadného Mexika, kde štu-
dentov z 22 miestnych stredných a vyso-
kých škôl vyučovali anglický jazyk. 
Dobrovoľníci zo 49er Breakfast Rotary 
klubu v Nevada City viedli semináre 
a zabezpečovali odborné jazykové pora-
denstvo v rámci dvojtýždňového projektu 
organizovaného neziskovou organizáciou 
Project Amigo. Cieľom tejto organizácie, 
ktorú založil člen mexického Rotary 
klubu Colima Empresarial, je zlepšiť kva-
litu vzdelávania v krajine.

J A P O N S K O
Péče o duševní zdraví lidí po katastrofách 
často pokulhává za úsilím o uspokojení 
základních potřeb obyvatelstva. Díky glo-
bálnímu grantu se podařilo japonskému 
RC Koriyama West a americkému Engle-
wood, N.J., obstarat zařízení pro pořádání 
video-konferencí ve čtyřech psychiatric-
kých klinikách, působících v oblasti posti-
žené jadernou katastrofou ve Fukušimě 
v roce 2011. Díky tomuto vybavení se 
mohli japonští odborníci propojit se speci-
alisty z ústavu Arnhold Global Health Insti-
tute v New Yorku, jehož psychologové 
ošetřovali přeživší a přímé svědky kata-
strofy z 11. září 2001. 

A U S T R Á L I A
Podľa Rotary klubu v Lower Blue Moun-
tains sa žiadna iná udalosť nevyrovná 
podujatiu, ktoré klub každoročne už 
10-krát organizuje v januári na Deň Aus-
trálie – Zrazu škriatkov. Podujatie vzdáva 
hold humornej histórii záhradných trpas-
líkov, ktorí neodmysliteľne patria k aus-
trálskemu folklóru. Tento ročník prilákal 
asi 5000 návštevníkov a 1500 trpaslíkov, 
z ktorých mnohí súťažili o ceny a nie-
koľko miestnych firiem sponzorujúcich 
program. Rotariáni predávali škriatkovský 
tovar, vrátane ikonického červeného špi-
catého klobúka.

PA R A G U AY
Jedna členka Rotary klubu z Fairmontu 
v Minnesotě navštívila při své cestě do 
Paraguaje sirotčinec Hogar Juan Pablo II. 
(Domov Jana Pavla II.) v Asunciónu, který 
slouží dětem postiženým chorobou AIDS. 
Její klub se pak spojil s RC Asunción.Cated-
ral, aby oba společně poskytly pomoc 
tomuto sirotčinci, v němž žije 17 dětí. Prv-
ním krokem bylo rozšíření jeho kapacity 
o dvě další místnosti a v plánu mají 
dodávku vzdělávacích pomůcek a zdravot-
ních potřeb.

I N D I E
Obce v okolí Ankleshwaru zápolí jednak 
s nízkou gramotností, jednak s vysokým 
procentem osob vyloučených ze společ-
nosti. Aby se v této oblasti zlepšila úroveň 
vzdělanosti, vyslala Společnost pro prů-
myslový rozvoj v Ankleshwaru počínaje 
rokem 2001 učitele a tři dodávky s audio-
vizuálním vybavením do 47 základních 
škol spravovaných vládou. Rotary klub 
Ankleshwar ve spolupráci s Rotary E-klu-
bem pro jihozápad Arizony vyhlásily glo-
bální grantový projekt na vyslání čtvrté 
dodávky, která byla zakoupena již na 
počátku tohoto roku, a na přípravu dal-
ších učitelů.

BOSNA A HERCEGOVINA
Mladé dievčatá vo vidieckych oblastiach kan-
tónu Neretva majú menšie predpoklady na 
dokončenie školskej dochádzky ako chlapci 
a sú vystavené väčšiemu riziku, že sa 
v skorom veku stanú obeťami obchodovania 
s ľuďmi a dohodnutých manželstiev. RC 
v Mostare inicioval Globálny grantový projekt 
Nadácie Rotary zameraný na šírenie osvety 
medzi ohrozenými dievčatami. Na projekte sa 
podieľa Rotary klub v Denveri, miestna nezis-
ková organizácia New Road a Univerzita 
v Mostare. Projekt zastrešuje 20 komunít, 
v ktorých sa organizujú semináre o význame 
vzdelávania, kurzy gramotnosti a osobné 
poradenstvo poskytované 20 študentmi.

W O R L D  G O O D  N E W S
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V každom z mojich mesačných príhovorov sa zameriavam na vyzdvihnutie jedného kon-
krétneho cieľa Nadácie Rotary na rok 2014-15.

Tento mesiac chcem poukázať na novú grantovú štruktúru a na dôvody jej zavedenia. 
Správcovia nadácie zaznamenali rastúci počet požiadaviek na zlepšenie efektivity, zjedno-
dušenie procesov a prehľadnejšie zameranie grantov s cieľom dosiahnuť významnejší 
dopad a verejné uznanie.

Nadácia Rotary ešte pred zavedením programu Vízie budúcnosti spracovávala viac ako 
4000 grantov za rok a priemerná výška humanitného grantu predstavovala 12 500 USD. 
Mnohé granty boli v menšej hodnote ako uvedený priemer, čo spôsobilo značný nárast 
administratívnych nákladov a zvýšený počet pracovníkov potrebných na spracovanie ras-
túceho počtu žiadostí.

Okrem úsilia o zvýšenie efektívnosti sa správcovia nadácie zamerali aj na významné 
zjednodušenie a sprehľadnenie procesov. Nadácia Rotary pôvodne evidovala 12 rôznych 
programov na podporu vzdelávacích a humanitných cieľov, z ktorých každý mal špecific-
ké požiadavky a vlastné postupy na podávanie žiadostí. V súčasnej dobe máme iba dva 
typy grantov: dištriktné granty a globálne granty.

Správcovia nadácie sú presvedčení, že vďaka zjednodušeniu procesu budú rotariáni môcť 
rozšíriť dosah svojej prospešnej činnosti na väčší počet ľudí a tým vykonať viac dobra vo 
svete. Zavedie sa efektívnejší systém poskytovania grantov: schváli sa menší počet grantov 
vo veľkých finančných objemoch pri nižších prevádzkových nákladoch. Klubom a dištrik-
tom sa dostane viac zodpovednosti a kontroly nad procesom poskytovania grantov.

Apelujem na vás, aby ste aj naďalej svojou aktívnou participáciou na našich vzdeláva-
cích a humanitných projektoch zabezpečili rozvoj našej novej grantovej štruktúry.

Rotariáni sú veľkorysí ľudia. Prispievajú na mnohé prospešné a dobročinné účely vo 
svojich komunitách, ale v mnohých prípadoch opomenú podporiť vlastnú charitatívnu 
organizáciu – Nadáciu Rotary.

Bol by som rád, keby tento rotariánsky rok na podporu Nadácie Rotary prispel každý 
Rotary klub. Majme na pamäti, že dobro, ktoré konáme vo svete je obmedzené jedine 
výškou príspevkov, ktoré získame. Poukázanie príspevku našej nadácii neznamená len 
poslanie peňazí do Evanstonu, v konečnom dôsledku tým umožníme nevidomému opäť 
vidieť, postihnutému detskou obrnou opäť chodiť, dieťaťu vyrásť v zdraví do dospelosti, 
žiakovi nadobudnúť kvalitnejšie vzdelanie a rodine zabezpečiť jedlo.

Správcovia Nadácie Rotary každý rok v rámci výročnej finančnej zbierky stanovia cieľovú 
sumu, určenú na podporu Svetového finančného fondu. V tomto roku cieľová suma pred-
stavuje 123 mil. USD, čo v prepočte na jedného rotariána znamená príspevok vo výške 
minimálne 100 USD. Uvedomujem si, že táto suma v niektorých krajinách predstavuje vyššiu 
položku ako v iných. Rotariáni by pochopiteľne mali prispievať podľa svojich možností.

Slogan Každý rotarián, každý rok presne vyjadruje podstatu podpory. Každý rotarián 
by mal každoročne poukázať finančnú podporu našej nadácii. Ako prioritu vo svojom 
klube si teda stanovme vyzdvihnutie dôležitosti príspevku každého klubu na podporu 
našej nadácie.

Ako som povedal na začiatku, rotariáni sú štedrí ľudia. Pevne verím, že svoju veľkory-
sosť pretavíme aj do podpory našej Nadácie Rotary.

Je na každom jednom z nás, aby sme tak urobili.

O GRANTOCH

POMÔŽTE NÁM DOSIAHNUŤ CIEĽ

�������: Ivan Belan, PDG

John Kenny,
�������� �������� 

���� ������� ������

N A D A C E
R O TA R Y
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Téma

VÝMĚNNÉ POBYTY
Rotariánské aktivity jsou velmi pestré. Jsou zároveň velmi promyšlené, adresné a díky celo-
světové síti Rotary klubů neuvěřitelně efektivní. Studentské výměny nejsou výjimkou. Náš 
distrikt 2240 – Česká republika a Slovenská republika patří v této disciplíně k nejlepším na 
světě. Proto se asi vžilo úsloví, že Služba mládeži je vlajkovou lodí distriktu. Hlavní téma 
tohoto vydání je tedy poněkud obsáhlejší, než bývá zvykem. A je to zajímavé čtení. 

D L O U H O D O B É  V Ý M Ě N Y

V letošním rotariánském roce vysílá náš distrikt na roční výměnný pobyt do zahraničí 79 
studentů (46 SR, 33 ČR) a hostí 77 studentů zahraničních (43 SR, 34 ČR). Je to nejvíce 
v historii. Zvýšil se i počet zemí, se kterými výměnné pobyty uskutečňujeme. K tradičním 
destinacím v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Kolumbii, Argentině, Paraguaji, Ekvádoru, Japon-
sku a Tchaj-wanu v letošním roce přibyly nové – Chile, Peru, Indonésie, Německo a Rusko. 
Pro rok 2015-16 máme dojednanou obnovu výměny s Austrálií, první dva australští studenti 
přiletí v lednu 2015. Na základě vzrůstajícího zájmu bychom chtěli rozšířit výměny v Evropě, 
nadějně vypadají jednání s Francií a severskými zeměmi. Velmi zajímavou destinací, zvlášť 
z hlediska možného budoucího profesního uplatnění českých a slovenských studentů, je 
Jižní Korea, kam chceme příští rok poslat první studenty. 

L E T N Í  T Á B O R Y

O letošních prázdninách strávilo čtrnáct dní v zahraničí 121 studentů (79 ČR, 42 SR), 
v našem distriktu jsme přivítali 68 zahraničních studentů v 5 kempech (3 ČR, 2 SR). Naši 
studenti vyjeli nejenom do evropských zemí, velmi zajímavé tábory jsou organizovány 
i v Indii nebo na Tchaj-wanu.

R O D I N N É  V Ý M Ě N Y

Rodinné výměny se zúčastnilo 7 studentů, 5 jich bylo jeden měsíc v USA, po jednom 
v Japonsku a na Tchaj-wanu. Druhý prázdninový měsíc pak trávili se zahraničními studenty 
v našem distriktu. 

����: Mirek Barák, předseda Distriktního výboru Výměny mládeže
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ŠTEVO KABÁT

Dovolím si uviesť niekoľko postrehov... Aj keď uvedený článok sa zao-
berá možno viac problémami, príchod inboundov do našej rodiny pri-
niesol aj množstvo pozitív. 

K T O  D ÁVA ,  T E N  A J  D O S TA N E 
Každá vysielajúca rodina dúfa, že sa v prípade problémov o ich dieťa ro-
tariáni a host-rodiny postarajú a to isté však očakávajú aj rodičia vysiela-
júcich detí. Aj keď problémy u nás sú neraz iné ako tie „na druhej strane“, 
je potrebné ich riešiť a urobiť všetko preto, aby pobyt dieťaťa vo vašej 
rodine bol úspešný. V prípade Kanaďanky Nicole napríklad nastali problé-
my s vízami na cudzineckej polícii a my sme museli v časovom limite za-
bezpečiť jej elektronické otlačky prstov, ktoré robia najbližšie vo Viedni.

H YG I E N A  A  U P R AT O VA N I E 
Dieťa prichádza s inými zvyklosťami, aké má prijímajúca rodina. Táto musí die-
ťa oboznámiť s pravidlami chodu domácnosti a dieťa sa im musí prispôsobiť. 
Musí... Ale nie vždy je to tak. Zvlášť dôležitá je otázka hygieny a jej úroveň. 
V niektorých krajinách, hlavne v latinskoamerických, sú súčasťou rodín aj slúž-

H O S T I T E L S K É  R O D I N Y
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ky (bez ohľadu na solventnosť rodiny) a tak k upratovaniu a povinnos-
tiam voči host domácnosti majú prijaté deti „osobitný vzťah“. V prípa-
de nejasností sa to potom z ich strany neraz zhodí na zlú komunikáciu, 
resp. „neznalosť slovenského jazyka“. V tomto smere sa musia hlavne 
„starostlivé gazdinky“ v host rodinách obrniť trpezlivosťou.

S LO V E N S K Ý  J A Z Y K 
Slovenčina je veľmi ťažký jazyk. Pre každého prichádzajúceho štu-
denta je ale nevyhnutné naučiť sa aspoň základy. Ak sa zahraničný 
študent hneď na začiatku nesnaží sa učiť, nastane pre neho veľký 
problém. Nerozumie čo sa v jeho okolí deje, útechou je mu inter-
net, facebook, dlhé hodiny na skype a môže sa začať uzatvárať. 
V snahe predísť tomuto problému náš RC Košice už niekoľko ro-
kov pre inboundov hneď po príchode organizuje v mesiacoch 
september – november kurz slovenčiny, ktorý aj spolufinancuje. 

Š P O R T 
Ak je prijatý študent športovo naladený, je to výborný spôsob, 
ako zlepšiť vzťahy a pobyt. Japonka Eimi sa v Košiciach prihlá-
sila na aikido a vďaka tomu si našla veľký okruh priateľov a ak-
tivít. Amerického študenta Chrisa som brával občas hrať florball 
a mali sme priestor pokecať si a dozvedieť sa niečo o sebe. 

MARKÉTA OKLEŠŤKOVÁ

S přibližujícím se datem příjezdu výměnného studenta z Ameriky 
narůstají obavy. Umíme dostatečně anglicky? Bude se mu u nás líbit? 
Přijmou ho ve škole? Bude se mu stýskat? Jak to všichni zvládneme? 
Je to jako koupit si los do loterie, on si nevybírá nás a my jeho, a přes-
to musíme zvládnout celý rok tak, aby si odnášel zpátky domů pocit, 
že měl u nás domov a že Čechy jsou krásná země plná milých a vstříc-
ných lidí. Jak říká oblíbený Forest Gump, život je jako bonboniéra – 
nikdy nevíš, co ochutnáš. Každý nový student je osvěžující změna 
v životě, nový impuls, nová humorná nedorozumění, nová řešení běž-
ných situací, jak říká klasik – nový svěží vítr. Doporučuji všem!

BEÁTA MURKO

Chrisa Calkinsa z USA sme očakávali na letisku s obavami, pretože 
syn Roman bol v tom čase už v Brazílii, takže všetka starostlivosť aj 
zaplnenie voľného času ostala na našich pleciach. Na začiatku mu 
bolo treba pomôcť s jazykom, ale keďže chcel a mal záujem sa slo-
venčinu naučiť, bol to oveľa menší problém. Po štyroch mesiacoch 
ho vystriedala Maria Eduarda Costa Forti (Madu), Brazílčanka z pred-
mestia Sa�o Paulo – typická Juhoameričanka s úplne iným naturelom 
ako newyorský Chris. Rozhodla sa dať si vytetovať na nohu erb 
mesta Košice,  pretože tým chcela spečatiť vzťah k mestu, kde pre-
žila nádherný rok. Čo dodať.
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V YS L A N Í  S T U D E N T I

Vo Venezuele je benzín lacnejší ako u nás voda, stále šťastní a pria telskí 
ľudia, vysoký stupeň socializmu a hodinové čakania na nákup základ-
ných surovín. Má nádhernú krajinu, ale streľba a okrádanie sú tu každo-
dennou realitou. 2. februára 2014 vo Venezuele nastala vzbura občanov 
proti vláde, na ktorej čele je momentálne Nicolas Maduro po smrti 
Cháveza, ktorý preferoval socialistický prístup vládnutia, čo sa väčšine 
Venezuelčanov nepáči. Preto som bola nútená koncom februára opustiť 
krajinu, s čím som mala mnoho peripetií. A svoj druhý polrok som strá-
vila v slnečnom, veselom a prekrásnom Mexiku. Som neskutočne vďač-
ná, že som mala príležitosť spoznať aj túto krajinu! 

Polrok vo Venezuele
KATARÍNA HOLJENČÍKOVÁ
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The American dream
PAVLA BÍLKOVÁ

 

Na moji výměnu jsem se vydala do města Newark Valley ve státu 
New York, zhruba 4 hodiny od NYC. V Americe není žádná hro-
madná doprava, každý mladistvý si udělá řidičák v šestnácti letech 
a dostane svoje první auto. Byl to rozlehlý distrikt, takže jenom 
do školy to většinou trvalo přes 15 minut v autě. Já chodila do  
11. ročníku, tudíž jsem byla Junior. Studenti si volí předměty, kte-
ré je zajímají, avšak povinnost je mít každý rok jednu vědu, také 
angličtina a americká historie jsou povinné předměty. Za čtrnáct 
dní po konci školy jsem jela s Rotary a 96 jinými výměnnými stu-
denty z celého světa na 31denní výlet s Discover America Bus 
Trip, a procestovali jsme skoro celou Ameriku. Navštívila jsem 
místa jako Grand Canyon, národní park Yellowstone, San Francis-
co, Los Angeles, Chicago a spoustu jiných krásných částí Ameriky. 
Američané jsou velmi přátelští, pozitivní a nemají ani ponětí, kde 
leží Česká republika.

Mé cesty po USA
SYLVIE TESKOVÁ

Město, kde jsem bydlela, leželo na pobřeží a výlety na pláž byly 
i v lednu naprosto normální. Za rok jsem si zaplavala v Atlantském 
oceánu i Mexickém zálivu a viděla východ i západ slunce nad 
oceánem. Také jsem spolu s dalšími výměnnými studenty absol-
vovala dva výlety organizované Rotary, při kterých jsme navštívi-
li dvě americká „nej“ – největší Disney World a nejjižnější cíp 
Spojených států. Podruhé jsem se jela podívat na západní pobře-
ží Ameriky opět se skupinou výměnných studentů. Navštívili jsme 
města jako Phoenix, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco a také 
dva národní parky – Grand Canyon a Yosemite. Kdyby mi někdo 
před dvěma měsíci řekl, kam všude se podívám, určitě bych mu 
nevěřila. Zvykla jsem si na věci, které mi zpočátku přišly velmi 
zvláštní. Při návratu z posledního výletu mě už ani nepřekvapil 
ten teplý vlhký vzduch při výstupu z klimatizované haly letiště.

Můj Texas 
VERONIKA JUŘIČKOVÁ

Přála jsem si Kalifornii nebo Floridu, ale dostala jsem Texas. Rok 
někde, kde jsou jen krávy, koně, pole, kaktusy a kovbojové? Bydlela 
jsem poblíž Dallasu a Southfork byl jen pouhých 40 minut od domu 
(vybavujete si ten seriál o rodině Ewingů?). Texas byl nádherný, 
ovšem největším překvapením bylo chování lidí. Všichni jsou neu-
věřitelně přátelští a snaží se pomoct a vyhovět. U nás se mi ještě 
nestalo, aby se na mě usmála prodavačka a zeptala se mě, jak se 
mám. Tam je to úplně normální věc. Dalším překvapením byla ško-
la. Zatímco v Česku mívá škola kolem 300 studentů, v Americe jsou 
to 4 tisíce. První měsíc jsem byla naprosto zmatená. Poznala jsem 
lidi ze všech kontinentů, to byl obrovský zážitek. Přinesl mi nové 
odhodlání a zároveň můj nový sen. Chci procestovat celý svět, na-
vštívit přátele a získat nové poznatky o ostatních kulturách.
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Země, která většině l idí  nic neříká
KRISTINA LOSOSOVÁ

Název Ekvádoru je odvozen z toho, že se nachází na nulté rovno-
běžce. Mitad del Mundo neboli střed světa najdete nedaleko ekvá-
dorského hlavního města Quito.  Tato země má vše, co lidi s duší 
objevitele zajímá a baví. Cotopaxi – jednu z nejvyšších činných 
sopek na světě, pohoří And, města plná historie, pláže a Pacifický 
oceán nebo Amazonský deštný prales. Dokonce i ostrovy Galapá-
gy patří k Ekvádoru.  Když jsem tam letěla, byla jsem plná obav, 
že se nedomluvím. Teď je španělština hned po češtině mým dru-
hým nejpoužívanějším jazykem. Místní lidé jsou vstřícní a milí. 
Kdykoliv a kdekoliv byli ochotni mi pomoci. Všem určitě dopo-
ručuji, aby vyrazili právě sem. All what you need is Ecuador!

Najkrajší  rok v živote
NIKI POPARA

 
Rodiny som si nemohol priať lepšie. Bol som pozvaný na spoloč-
nú zimnú lyžovačku s oboma rodinami, aby sme sa lepšie spo-
znali. Na zimné prázdniny ma druhá rodina zobrala do Mexika, 
kde som okrem návštevy pyramíd mal možnosť kúpať sa v Kari-
biku s delfínmi. USA will forever be a huge part of my life. Slo-
vensko pokrvne, USA v srdci. Odporúčam každému exchange 
študentovi snažiť sa vyplniť svoj čas čo najviac, hneď na začiatku: 
„Be busy“. Každý víkend som mal program buď s ELS (niečo po-
dobné ako skauting u nás), alebo s rodinou, súrodencami, s ka-
mošmi, so športovým klubom, či s Rotary. Zažil som rok plný 
nespočetných dobrodružstiev, zážitkov, radostí, ale aj tvrdej a na-
máhavej práce a veľa som sa naučil. 

D5190 Nevada a California v  USA
KRISTÝNA KARVÁNKOVÁ

První rodina byla vegetariánská. Žádné maso, ale hodně zeleniny, 
bio potravin a sportu. Ve škole jsem si připadala jako mraveneček 
v obrovském mraveništi, dostala jsem i její mapu! V Americe se 
studenti vzdělávají v tom, co je baví – já si vybrala fotografování, 
angličtinu, dramatickou výchovu, tancování, vaření atd. Pak jsem 
se přemístila k páru starších lidí s dvěma pejsky. Vařila jsem jim 
typickou českou kuchyni, navštívila s nimi Disneyland, San Fran-
cisco, Santa Cruz, Yosemite národní park a Sacramento a strávi-
la s nimi Vánoce a Den Díkůvzdání.  Třetí rodina (Crystal, Eric 
a jejich dcera Malia) mě přivítala v krásném domečku uprostřed 
města. Díky předchozím zkušenostem a vytrénované angličtině 
jsem u nich strávila nejhezčí chvíle. Nebojte se chytit šanci a vy-
cestovat. Je krásné moci si na konci říct: dokázala jsem to! 
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Okrem Európanov prišli aj dievčatá z USA a Tai-
wanu i chlapec z Argentíny. V sobotu navštívili 
Rajeckú Lesnú so slovenským Betlehemom, Rajec 
a Rajecké Teplice. V nedeľu si všetci zahrali na ži-
linskej plavárni volejbal. Po večeri nasledovala 
prehliadka oblohy na pozorovateľni hvezdárne 
v Žiline na Malom diele s výkladom astronóma 
Mira Znášika. Nasledovala prehliadka hradu Streč-
no, plavba kompou cez Váh, ďalší deň návšteva 
Vrátnej s túrou na Dolné diery do Bieleho potoka. 
Štvrtok vyplnila cesta do Bytče, kde zaujal zámok 
a Sobášny palác, potom nasledoval Budatín 

s múzeom a Burianova veža v centre Žiliny 
s úchvatnou vyhliadkou. Tiež program nasledujú-
cich dní bol bohatý. Navštívili Múzeum slovenskej 
dediny v Martine, preverili svoju fyzickú zdatnosť 
v lanovom parku, v tlačiarni Neografia videli ukáž-
ku výrobného postupu tlače a väzby kníh, vydali 
sa na túru na Kľačiansku Maguru, prezreli ranč sv. 
Mitra v Kľačanoch i Demänovské jaskyne a zaplá-
vali si v akvaparku Ginoparadise v Bešeňovej. Týž-
deň prešiel ako voda. Rotariáni, študenti, rodinní 
príslušníci a priatelia sa zabavili pri záverečnom 
večernom guláši. 

Dvanásti študenti z jedenástich krajín sa stretli v srdci Slovenska, 
aby spoznali našu krajinu a nadviazali nové priateľstvá. Akciu 

zorganizovali členovia Rotary klubov v Žiline a v Martine.

Na severnom Slovensku
PETER ONDEČKO, RC MARTIN

K E M P Y  V  Č E S K É  A  S LO V E N S K É 
R E P U B L I C E
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 Ve světlech reflektorů
ZDENĚK HRKAL, RC CHEB-EGER

Rotary camp Cheb – Eger již tradičně spojuje odbornost, 
kulturu, porozumění mezi mladými lidmi a navazování 

přátelství mezi národy. Také o letošních prázdninách přivítal 
16leté studenty z Evropy a z Indie na další rotariánský camp.

Studenti se zdokonalovali v práci s digitální fotografií a zdoláva-
li úskalí, jež tato náročná činnost přináší. Dva týdny se pod ve-
dením zkušeného profesionála Zbyňka Illka učili fotografovat, 
zpracovávat a vyhodnocovat různé druhy digitální fotografie. 
Formou drobných etud a cvičení studenti pronikali do tajů teo-
rie barvy, základů kompozice nebo stavby a skladby obrazu. 
Z nejlepších vznikla výstavní kolekce více než 50 fotografií, kte-
rá v pátek 8. 8. 2014 vyvrcholila vernisáží v KC Svoboda. 

Studenti se kromě fotografování věnovali také poznávání re-
gionu. Společně navštívili vysílač Dyleň, přírodní rezervaci 
SOOS, Aquapark ve Františkových Lázních, atletický meeting 
v Chebu a město Waldsassen, kde byli přivítáni německými ro-
tariány. Jednu sobotu pod vedením Zdeňka Hrkala a Štepána De 
Wolfa strávili prohlídkou hlavního města Prahy. 

Vzhledem k vynikajícím odezvám na celý program a bez-
chybnou organizaci se v hlavách organizátorů rodí plány na 
další ročník campu.

The Heart  of  Europe
JAN HLADKÝ, RC PRAHA

V druhé polovině července uspořádal RC Praha pro 22 studentů 
z Rakouska, Itálie, Belgie, Francie, Slovinska, Španělska, 

Chorvatska, Rumunska, Bulharska, Turecka, Finska, Dánska, 
USA, Indie, Izraele, Tchaj-wanu a Austrálie letní kemp. 

Vše začalo v Praze, kde pro ně připravili pražští rotariáni a členové 
Rotaractu třídenní interaktivní prohlídku města včetně návštěvy 
Ministerstva zahraničních věcí. Poté se všichni přemístili do Morav-
ské Třebové, do „základního tábora“ moravské části kempu. Stihla 
se prohlídka muzea, zámku, výlet, lanové aktivity... a v podobném 
tempu byly i další dny -- prohlídka pivovaru Litovel, návštěva ZOO 
v Olomouci, výšlap na Praděd, návštěva aquaparku atd. Studenti 
sjížděli řeku Moravu, kempovali, hráli na kytaru, u táboráku opékali 
buřty. I to někteří zažili poprvé. 

Druhý týden odstartovala návštěva Punkevních jeskyní, Lednicko-
-valtického areálu a prohlídka vinného sklípku. Následoval sportov-
ní den plný kin-ballu, volejbalu, fotbalu a basketbalu. Pak prohlídka 
hradu Bouzov a rodinné kozí farmy, kde mohli všichni ochutnat 
čerstvé produkty z kozího mléka. V rámci závěrečné večeře formou 
rautu došlo k předávání Rotary vlajek a zhodnocení celého kempu.  

Děkujeme všem, kdo pomáhali kemp naplánovat a organizačně 
i finančně podpořit!
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Turistika s trochou historie
VLADIMÍR RŮŽIČKA A KAREL HAJMRLE, RC KLATOVY

Tématem letošního letního kempu byla pěší a cyklo 
turistika a trocha té historie a poznávání, ať už 

našeho sice malého, leč památkami bohatého města, 
nebo Prahy. 

Každý z těch kempů, které jsme zatím uskutečnili, byl něčím 
zajímavý i pro nás, hostitele. Je například fascinující sledovat 
reakce mladých z daleké ciziny, jejichž informovanost o naší 
zemi nebývá vždy vysoká a často se míjí s realitou. I letos přije-
li studenti z velké dálky: byli tu mladí z Egypta, Turecka, Kalifor-
nie, Tchaj-wanu, z nichž mnozí byli v Evropě poprvé. Tábor byl 
rozdělen opět na dvě části: českou a německou. Před časem 
jsme při jednom z četných setkání s RC Cham (partnerské měs-
to Klatov) připadli na myšlenku zorganizovat tábor mezinárod-
ně, takže u nás účastníci poznali něco přírody na Šumavě, naše 
město, Prahu a v Bavorsku navštívili Regensburg, Mni-
chov a svezli se po řece Regen. Z kempů máme jednu zkušenost, 
která stojí za sdílení. Bylo by nepochybně levnější ubytovat hos-
ty do rodin, a mnohde se to tak praktikuje. Soudíme však, že 
mimořádně cenné jsou pro mladé společné večery plné debat 
a srovnávání těch nebo oněch národních zvláštností, rozdílů ve 
školství, ve společnosti a třeba i ve víře...

V Ý M Ě N N É  P O B Y T Y

T É M A

 Hľadáme zem šťastných ľudí
KAROL HERIAN, FOTO: JURAJ SABAKA

RC Žilina a RC Ostrava už 21 rokov spolufinancujú Rotary Letný 
tábor Stružielka pre zdravotne postihnuté deti a mládež 

z Kysuckého osvetového strediska a postihnuté deti z Muzickej 
školy v Ostrave a zabezpečenie tohto tábora je jedným 

z nosných projektov.

V tomto roku sa uskutočnil 8.–14. júna na slovenskej strane na Ma-
kove a niesol sa v znamení výzvy „Hľadáme zem šťastných ľudí“. 
Tábora sa zúčastnilo 21 detí zo Slovenska a 21 detí z Českej repub-
liky. Hlavným cieľom pobytu zdravotne postihnutých bola sociálna 
a kultúrna integrácia detí z rôzneho prostredia formou umeleckých 
aktivít a hier. K tomuto účelu slúžili počas tábora 4 tvorivé dielne: 
dramatická, výtvarná, hudobná a pohybová, pričom sa deti vystrie-
dali v každej z nich. Počas tábora mali bohatý športový a kultúrny 
program, rôzne súťaže a spoločenské zábavy.

Tábor finišoval divadlom so všetkými účastníkmi tábora. Pripravi-
li pre nás rotariánov a rodičov vystúpenie na tému slávnej knihy 
Antoine de Saint-Exupéryho a predviedli nám originálne naštudo-
vanie príbehu Malého princa.
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Organizace letního kempu na Tchaj-wanu se ujal Rotary distrikt 3520 
se sídlem v Taipei. Měli možnost poznat typická místa, přírodu, zvyky 
i vlastnosti obyvatel nejen Tchaj-wanu, ale i dalších třiceti tří účastníků 
kempu, kteří pocházeli z různých koutů světa a mluvili celkem 17 jazy-
ky. Program byl pestrý, zažili jsme pobyt v buddhistickém chrámu, sur-
fování v oceánu i návštěvu domorodého kmene. Vyzkoušeli jsme výuku 
domorodých tanců, raftování či vaření v tchaj-wanské kuchyni. Tchaj-
-wanci jsou milí, zdvořilí a pracovití lidé. Mají velmi rádi svoji zemi, 
bojují za nezávislost a demokracii. Rozhodně bych tento kemp každému 
doporučila, protože si myslím, že je to jedinečná příležitost poznat vše, 
co tento v Česku ne příliš známý ostrov nabízí, a k tomu získat i spou stu 
nových přátel z celého světa. 

Kemp Culture and Tour,  Tchaj-wan
KRISTINA KUCHAŘOVÁ (21 LET), RC TÁBOR

Z A H R A N I Č N Í  K E M P Y
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Kemp v Belgicku sa mi veľmi páčil, lebo sme 
mali veľa aktivít, ktoré som si vyskúšala vôbec 
po prvýkrát. Program bol veľmi nabitý a pestrý, 
takže sme sa nemohli nudiť. Bola to aj veľká 
šanca vyskúšať si, ako som na tom s angličtinou 
a myslím si, že som sa naučila aj pár nových 
vecí. Príjemné bolo pre mňa to, keď som vide-
la, ako každý s každým vychádza a ako sa ľudia 
z odlišných krajín z celého sveta môžu zblížiť 

a rozumieť si. Jedlo bolo netradičné, ale chutilo 
super. Bývali sme v modernom hosteli v Antver-
pách a po týždni sme sa presunuli do Meche-
lenu. Všetci boli milí a nápomocní. Najviac sa 
mi páčil biketour po Bruseli, návšteva miest 
Lier, Bruggy, vodné lyže v Mechelene a múzeá 
Atomium a Technopolis. Zažila som tam zážitky, 
na ktoré určite nezabudnem a ďakujem Rotary 
za príležitosť, ktorú som dostala.

Mountain of  Fun 
in Valtell ina

VERONIKA HÁNDLOVÁ (16 LET), RC BRNO

Campu se zúčastnilo čtrnáct studentů z různých 
částí světa. Po příletu do Milána mě a další čtyři 
studenty už očekával člen Rotary, který nás roz-
vezl do našich host rodin. Rodina mě velmi přá-
telsky přivítala a všechen čas strávený s nimi byl 
úžasný. Poznala jsem, jak se v Itálii žije, ochutnala 
jsem výbornou italskou kuchyni a každý den 
jsem se spolu s ostatními účastnila nejrůznějších 
aktivit od raftingu na řece Addě, přes adrenalino-
vé lezení po skalách, návštěvu dolu, přechod přes 
hory z Livigna do Bormia až po odpočinkové 
návštěvy termálních lázní. Nejvíce jsem si užila 
let nad údolím ve speciálním obleku a přivázaná 
na kladce a lanu nataženém mezi dvěma horami. 
Vše bylo úžasné, nejen díky těmto aktivitám, ale 
hlavně díky přátelům, se kterými jsem mohla 
těchto nezapomenutelných šestnáct dnů strávit. 

Learning Adventure Camp, 
India

SAMUEL SCHLARMANN (25 ROKOV), RC NITRA HARMONY

Rotary kempu v Indii sa zúčastnilo 25 mladých ľudí 
prevažne z Európy. Videli sme aký rušný je život vo 
veľkomeste Kalkata, ale spoznali jsme tiež, ako sa 
žije na vidieku. Potom sme sa presunuli na juh 
k moru. Veľkým zážitkom bola návšteva Sikkimu, čo 
je krajina pripojená k Indii, rozprestierajúca sa na 
upätí Himalájí. Z juhu na sever nám trvala cesta 
nočným vlakom viac ako 20 hodín. Vozeň, v ktorom 
sme sa viezli s miestnymi obyvateľmi, začal v polo-
vici cesty horieť, no nakoniec všetko dobre dopad-
lo. V Himalájach sme si užili dobrodružné cesty 
nebezpečnými serpentínami terénnymi autami. Boli 
sme pri jednom z najvyššie položených jazier na 
svete a tiež v meste Gangtok. India je krajinou kon-
trastov, šokovala nás na každom kroku. Bonusom 
boli nové priateľstvá, dvaja z účastníkov kempu ma 
boli navštíviť počas leta doma v Nitre.

J A K  T O  V I D Í M  J Á

ADOPTUJTE 
STUDENTA, ZLEPŠÍ TO 

VÁŠ ŽIVOT

Občas mívám pocit, že bych měl 

své ratolesti kromě obligátní 

rodinné dovolené také někam vzít 

na drobné výlety. Vždyť přeci dva 

měsíce prázdnin jsou dlouhé, tak 

aby se chudinky nenudily. Výsledky 

mého snažení bývají obvykle něco 

jako „To už zase máme někam jet?“ 

a „Mně se nechce, tak vezmi jenom 

ségru“ a „Já nemůžu, slíbila jsem 

holkám, že budu celý den on-line.“ 

I přes protesty zavelím k odjezdu 

a zbytek dne strávím řešením pro-

blémů jako jsou bolavé nohy, hlad 

a žízeň (i přes to, že se před chvílí 

snídalo) a hit poslední doby „Tady 

není žádná volná wifina“. Můj opti-

mismus se pomalu vytrácí a větši-

nou to skončí mým výbuchem 

a tichou cestou zpět autem. Zkuste 

ale do tohoto vzorce vnést nový 

a neznámý prvek. Například dívku 

z Japonska či hocha z Brazílie. 

Najednou si výlet užíváte, protože 

je tam někdo, koho to doopravdy 

zajímá. Dokonce se sám od sebe 

ptá a vaše odpovědi poslouchá. 

Nohy nebolí ani po 10 km. A světe 

div se, vaše ratolesti se také zapo-

jují. Ukazují, že i ony něco vědí 

a znají, a snaží se to cizokrajnému 

hostu ukázat. Možná že se v nich 

přeci jenom něco uchytilo. Takže 

mám radu. Jestliže se nechcete 

zbláznit z rodinných výletů, při-

berte s sebou i jednoho z téměř 

osmi desítek výměnných studentů, 

kteří tady letos tráví školní rok. 

Jsem si jistý, že to vnese svěží 

závan do vašich životů.

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

Croisière Jean van Eeckhout,  Belgie
REBEKA ONDEČKOVÁ (19 ROKOV), RC MARTIN
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Jurva camp, Finsko
RENÉ MICHAL CEHLÁR (18 ROKOV), RC KOŠICE CLASSIC

Zúčastnil som sa kempu vo Fínsku. Prvý týždeň som strávil s fínskou 
rodinou Koivulahti na ich rodinnej farme. Pre chlapca z mesta to bol 
jedinečný zážitok. Dni sme trávili rôznymi kultúrnymi a športovými 
aktivitami. Rád by som spomenul najmä plávanie v prírodnom jazere, 
jazdenie na koňoch, návštevu zábavného parku, preteky automobilov, 
výstup na rozhľadňu, saunovanie a frisbeegolf. Nasával som atmosfé-
ru fínskej rodiny a porovnával život vo Fínsku a na Slovensku. Mal 
som možnosť ochutnať tradičné fínske jedlá a sladkosti. Potom som 
sa presunul za pätnástimi ďalšími zahraničnými účastníkmi do kem-
pu v Jurve. Aj tu ma čakal týždeň bohatý na aktivity vrátane miestnej 
sauny a ako je vo Fínsku zvykom, schladiť sme sa chodili do jazera 
pri budove. Počas druhého týždňa vznikli nové medzinárodné pria-
teľstvá, takže sa nikomu príliš nechcelo ísť domov. 

Kemp Frederikssund,  Dánsko
VIKTÓRIA HOUDEKOVÁ (16 ROKOV), RC BANSKÁ BYSTRICA

Môj letný tábor v Dánsku bol každý deň zameraný na rôzne 
zaujímavé aktivity. Rotariáni z Dánska sa nám maximálne ve-
novali. Väčšinou sme sa dopravovali všade na bicykloch. Vždy 
ráno sme mali zraz na mieste, kde sme sa deň pred tým dohod-
li. Navštívili sme množstvo múzeí, pamiatok a kostolov. Spravi-
li sme si prehliadku mestom, v ktorom sme bývali, mala som 
možnosť vidieť dánsku školu. Párkrát sme navštívili Kodaň, kde 
som videla nádherné mestské centrum, výhľad z veže na celú 
Kodaň, kodaňské letisko, podmorský svet a hlavne sme navští-
vili zábavný park, kde sme sa ako dobrá partia zabavili na ko-
lotočoch. Prvýkrát v živote som mohla skúsiť kajakovanie 
a hrať golf, čo pre mňa bol úžasný zážitok. Ako ďalšie som 
mohla zažiť aj kemping v lese a spanie v stanoch. Večery sme 
trávili spolu, buď pri mori, alebo pri niekom z hosťovských 
rodín. Najviac som si rozumela pravdaže s mojou spolubývaj-
úcou, Angličankou Erin, s Maďarkou Dori, Švajčiarkou Ninou 
a Izraelčanom Yuvalom.

Kemp Europe for  Europe
ANDREA ZAPLATÍLKOVÁ (19 LET), RC JIČÍN

Itálie, Německo, Francie, Lucembursko, Holandsko a Belgie. Těchto 6 
evropských zemí jsem mohla díky Rotary navštívit. Celý kemp trval 18 
dní, a tak je velmi těžké vybrat jen několik zážitků. V Itálii jsme viděli 
historickou vilu Balbianello, ležící na jezeru Como, a radnici v Miláně, 
v Německu jsme navštívili středověké město Mosbach a zažili dobro-
družství v lanovém parku. Ve Francii jsme byli v období oslav dne 
dobytí Bastily a viděli obrovský ohňostroj. V Lucembursku jsme kromě 
válečných muzeí a návštěvy hradu ve Viandenu zažili trochu adrenali-
nu na vodních lyžích. Sirtaki, salsa a twist byly tance, které jsme se 
naučili v Holandsku, v Belgii jsme se jako ve většině navštívených 
států sešli se starostou na radnici v Maaseiku a celý další den jsme 
strávili poznáváním Bruselu. Letošní léto je pro mě nezapomenutelné, 
protože mám nejen spoustu zážitků, ale poznala jsem 23 skvělých lidí, 
se kterými byla radost prožít těch 18 dní. 
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����: Mirek BARÁK, Chairman, District Youth Exchange Committee
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Supplement
RI YOUTH EXCHANGE 

PROGRAMME IS FLAGSHIP 
OF DISTRICT 2240

Rotary pursues rich and varied activities. They are well devised, precisely targeted and incredibly 
efficient, thanks to the global network of Rotary Clubs. Student exchanges are not an exception. 
District 2240 – Czech Republic and Slovak Republic – is one of the world’s best achievers in this 
field. That’s why Service to Youth is considered the flagship of our District. The cover theme of 
this issue is therefore slightly more absorbing than usual. It’s interesting reading to boot. 

L O N G - T E R M  E X C H A N G E S

In this Rotary Year, our District sends 79 students (46 from Slovakia and 33 from the Czech 
Republic) for yearlong exchange stays abroad and hosts 77 foreign students (43 in Slovakia 
and 34 in the Czech Republic). It is a historical record. The number of exchange countries has 
also increased. This year we added new countries—Chile, Peru, Indonesia, Germany and 
Russia—to our traditional destinations, which are the USA, Canada, Mexico, Brazil, Colombia, 
Argentina, Paraguay, Ecuador, Japan, and Taiwan. For 2015-2016 we have negotiated renewed 
exchanges with Australia, with the first two Australian students due to arrive here in January 
2015. Because of the growing interest we would like to extend European exchanges, and 
negotiations with France and the Nordic countries look especially promising. South Korea, 
where we plan to send the first students next year, seems a very interesting destination from 
the vantage point of possible future careers of Czech and Slovak students. 

S U M M E R  C A M P S

This past summer, 121 students (79 from the Czech Republic and 42 from Slovakia) spent a 
fortnight vacationing abroad, while our District received 68 foreign students in five holiday 
camps (three in the Czech Republic and two in Slovakia). Our students were sent to European 
countries but also to interesting holiday camps in India or Taiwan. 

F A M I L Y  E X C H A N G E S

Seven students availed themselves of family exchange schemes, five of them spending one 
month in the USA, and one each in Japan and Taiwan. They spent the second holiday month 
with foreign students in our District. 
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A scribbling on a schoolyard wall read: “We’re not bad; we are as you brought us up.” 

I have no wish to deal with the eternal issue of generation dispute and gap. But I’d like 

to dwell on how actually Rotary helps to educate the young ones, although we 

certainly are not an educational establishment, far from it. 

Rotary’s Fifth Service—Service to the Young Generation—is very well organized in our 

District. As Rotarians, we have an opportunity to influence and shape the lives our 

exchange students, of whom there are around 150 every year (outbound and inbound), 

but also those we send out and host in short-term camps. 

Every year we see a great deal of Rotarian influences on the young returnees, who 

join ROTEX and eagerly take part in orientation meetings in order to share their fresh 

experience with our students and their often concerned parents. 

Service to the Young projects into RYLA, where young people can test their ability 

to become instigators, if not outright leaders, and I can tell you it’s quite interesting 

even for people of not the most recent vintage. 

The Interact organization associates young students less than 18 years old, where 

our parental hand is not too visible, which is a shame, because these youngsters really 

need us. 

At the end of August I had the pleasure to attend a lovely ceremony—chartering 

a new Rotaract Club in Nové Zámky. Rarely does one witness so much enthusiasm, 

stamina and courage to achieve something together—amazing projects not even 

Rotarians would be ashamed of. All this makes me convinced that the young ones are 

not bad, they’re just impatient. They are our children and grandchildren and deserve 

universal attention. I’d like to hear this resounding with all Rotary Clubs that engage 

in some form of youth service: not only one or two members should be involved, but 

the whole club ought to work to make us proudly state, at the end of the year, that we 

have done our best for the sake of our successors and left indelible Rotarian marks 

on the generations to come.

Jozefa Poláková, DG

G LO S A R Y

DEAR READERS,

O ne event in the cycle, a Wood carvers 
Symposium, took place on 16–20 
June 2014. The art of woodcarving 

naturally took pride of place, but enough 
space was devoted to music, dance and other 
creative forms. One of them was Graffiti 
Workshop, supported by our RC. Graffiti 
sprayer surfaces were a beehive of activity 
and within half an hour there was nowhere 
to work. Spraying techniques were eagerly 
tested especially by senior grade school kids.  
But paint can and jet was tested also by many 
high school students, including exchange 
student Elizabeth from Canada and Znojmo’s 
own girl Kamila, just out from a Brazilian 
exchange programme. Smiling Znojmo writer 
Michael was happy to teach those present on 
a typically sun-drenched summer afternoon 
how and when to legally use spray cans to 
create art. He helped us bring to life the 
symposium’s motto: Educating does not 
mean to tell kids what they mustn’t do, but 
show them what a lot of things they can do. 
����:  Jiří Výmola, RC Znojmo

�����: Vladimíra Konupčiková

Znojmo has successfully launched 
a series of multi-genre events, Young 
Blood for the Arts, and RC Znojmo 
decided to support youth activities. 

R C  Z N O J M O

Yes we can…
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S ome people are born Rotarians. 
Doubtless Tomáš Baťa was one of 
them. Service to the needy is the 

cornerstone of Rotarian existence and 
service to the public, to customers, was the 
quintessence of Tomáš Baťa’s endeavour. In 
2007 his lifelong approach to enterprise 
was awarded by the “Responsible 
Capitalism” prize, in London. 

Ever since his return to Czechoslovakia 
after 1989, he had lived and breathed 
Rotarian. He stood at the cradle of renewed 
Zlín Rotary Club in 1994, having “tasked” 
his friend, Pavel Pravec, to formally 
reestablish it. Elected a honorary member 
in due course, he subsequently lent his 
name to the District award called Tomáš J. 
Baťa Prize. Every time he visited Zlín, he 
called on a Rotary Club meeting to share 
his experience and advice. 

He was worried about the state of our 
society, the absence of common decency 
and candidness, and mounting corruption 
and lack of correctness. He knew that 
healing society is a long-distance run, and 

always relied on his fellow Rotarians.  
He argued that the Rotarian and Baťa 
philosophies have a lot in common – 
promoting service to the others. Rotary 
was first to come to mind when he 
wondered who should hoist the flag in 
support of ethical entrepreneurship. He 
said: Rotarians are predestined to blaze the 
trail for the others, and society as a whole: 
the trail of enforcing ethic in enterprise, 
strengthening responsible capitalism by 
personal example provided by each and 
through a joint effort, which can always 
achieve more. Decency must have a future, 
decency must pay dividends.” 

He planned to address an important 
Rotarian event to deliver his appeal. Sadly, 
he did not have time to make it true. 

I would like his behest to make us think 
how we can employ our resources to 
promote ethical values in business, and 
what the Rotary community can do to 
make his dream come true. 

����: Stanislav Knotek

R O T A R Y  G O O D  N E W S
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W e are raising funds for 
a specific relief effort. "We 
want our help to reach 

specific quarters. After consultations 
with self-governing bodies and 
relevant organizations, and following 
a debate in our Club, we singled out 
one specific project, restoring 
a damaged Symbolic Cemetery in 
Vrátna dolina. Realization costs 
amount to 12,000 euros. We opened 
a bank account at IBAN: 
SK2111110000006604985039, which 
we have endowed with 3,000 euros. 
Proceeds will go to local administra-
tive bodies, bound by contact to invest 
them and promote their supporters," 
says B. Schubert. The programme of 
help to Vrátna dolina has the support 
of District Governor Jozefa Poláková, 
who issued a special Governor’s 
Letter to that end. “We trust you will 
not stay indif ferent to the future of 
Vrátna dolina and send your 
donations in support of our plan, 
ensuing from the core prin ciples of 
the Rotary. Details can be downloaded 
from boschube@gmail.com or on 
+421903391138,” says the President 
of RC Žilina.
����: Martin Barčík

R C  Ž I L I N A

Let’s restore 
an old cemetery
RC Žilina appeals to the broad 
Rotary family for help and 
interaction to eliminate the 
effects of a devastating flood in 
Vrátná dolina valley, one of 
Slovakia’s most picturesque 
scenic landscapes. 

If you want 
to change 
the world, 
start with 
yourself!
That’s how Tomáš J. Baťa Jr. often 
dismissed complaints about the 
sorry state of public affairs. He 
never complained of or bemoaned 
the reality but took every obstacle 
as a challenge and opportunity to 
become a better human being. 
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T wo airport compounds cradle 
Frýdlant’s sole airstrip. The “right” 
airfield was one of the approaches 

across a “private way” protected by 
a dauntless, athletically built owner with 
a scythe, valiantly defending his private 
driveway. Anyway, all cars with visitors 
arrived at the right parking lot to a rousing 
welcome by airport manager Honza Špaček 
and our own Jirka Dlabal (RC Ostrava). In 
order to let the birds bask in the sunshine, 
pilots with volunteers pushed out three 
small sports planes from the hangar to the 
grass field. A fourth airplane descended 

from the sky after a gruelling flight from  
as far as Cheb! Rtn. Honza Hátle (RC Cheb) 
couldn’t resist meeting his friends in 
Ostrava. Aviators provided their aircraft for 
observation flights, and circled the Beskydy 
Mountains fifteen times to treat the 
passengers on board to rare views of 
a sunlit landscape, savoured during an 
exciting, 20-minute flight. 

Then followed RC Ostrava President’s 
Golden Bullet tournament, which was easily 
won by RC Bratislava’s President Radúz 
Dula, who netted an impressive 95 points 
in 10 shoots, devastating the home team 

and packing back home the image of 
a larger-than-life bullet on a mahogany 
stand. He’ll have to value it highly, for it  
as hand-machined from lime wood by Ivo 
Franc, President of RC Ostrava. Proceeds 
from the event, donated by guests to 
a several times prepaid lunch and admission 
fee for the marksmanship tournament, 
amounted to CZK 4,600 at the end of day. 
All proceeds went to the Vladimír Káš 
Endowment, which funds RC Ostrava’s 
programmes in support of young talents 
and people in need. 
����:  Ivo Franc, RC Ostrava

F rom the bus we saw a gently rolling 
landscape with leafy woods, 
meadows, farmland, orchards, and 

vineyards and finally, a city drowned in 
greenery, overlooking a great lake. The 
change was almost surreal. 

T he redevelopment effort started in the 
1950s. But visible signs of the endeavour 
have come into prominence in the past 30 
years or so. A visit to an open-pit coalmine 
revealed the full complexity of redevelop-
ment works from the hydrological and 
pedological viewpoints. The slope of the 
terrain is critical in order to prevent 

landslides, and the choice of suitable 
woody species is also important. At an 
evening meeting of the Most Rotary Club 
we spoke to a man who participated in 
this transformation: our Rotarian friend Dr 
Stanislav Štýs, founder of the world-famous 
Czech Land Reclamation School. Way back 
in 1958-63 he was the chief designer of the 
world’s first plan of area reclamation after 
mineral extraction activities and author of 
a Land Reclamation Master Plan, which 
served as a model for land reclamation 
efforts in many countries. On our way back 
home we still find it hard to believe that 

a new live landscape could be created in 
only 40 years since my first visit to the 
place.
����: Jarmila Očenášková, RC Plzeň

ROTARY AIR DAY 2014 was organized by 
Rotary Club Ostrava on the airfield at 
Frýdlant nad Ostravicí.

I first arrived in Most, devastated by 
surface mining activities, heavy 
industries and lethal discharges, 
somewhere in the 1970s. I revisited the 
town a few days ago with a group of 
Plzeň Rotarians at the invitation of the 
Most Rotary Club. 

F E L LO W S H I P

Skies Not the Limit

R E P O R T

Transformation
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CHCEŠ-LI 
ZMĚNIT 
SVĚT, 
ZAČNI 

U SEBE!
Tato slova často užíval Tomáš 
J. Baťa (jun.), když reagoval 
na obecné nářky, týkající se 

veřejného stavu věcí. On sám 
si nikdy nestěžoval, nikdy nenaříkal, 

naopak v každé překážce hledal 
výzvu a příležitost k zdokonalení 

sebe sama.

����: Stanislav Knotek

T O M Á Š  J . B A ŤA  S T O L E T Ý 
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sou lidé, kteří se rotariány již narodí. Mezi takové ne
pochybně patřil i Tomáš Baťa. Pakliže je principem rotariánského bytí 
služba potřebným, smyslem života a podnikání Tomáše Bati bylo slou
žit veřejnosti, zákazníkům. O svém podnikání vždy mluvil jako o služ
bě a takto k němu přistupoval. Ctil přitom slušnost a zákonná i morál
ní pravidla. Za tento celoživotní přístup k podnikání byl také v roce 
2007 v Londýně oceněn prestižní cenou „Responsible Capitalism“. 

B AŤA  A  R O TA R Y

Od jeho návratu do Československa po roce 1989 byl jeho život 
úzce propojen s rotariánským prostředím. Stál u obnovy zlínského 
Rotary klubu v roce 1994, když k jeho formálnímu založení „zaúko
loval“ svého přítele Pavla Pravce. Stal se posléze jeho čestným čle
nem a následně propůjčil své jméno k označení distriktního oceně
ní v podobě Ceny Tomáše J. Bati. Při každé návštěvě Zlína 
neopomenul navštívit jednání Rotary klubu a podělit se o své zku
šenosti a postřehy. A nutno poznamenat, že mnohé jeho glosy a po
známky k různým mezinárodním událostem nám otevíraly oči 
a nový pohled na věc. 

Tomáš J. Baťa byl více než důstojným nástupcem svého geniálního 
otce. Při vlně znárodňování a zestátňování byly ztraceny Baťovy 
podniky nejen v Československu, ale také v Polsku, Východním Ně
mecku, Jugoslávii, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, a firma tak po
zbyla větší části svého jmění. Vedle zestátňování v zemích východ
ního bloku musela firma Baťa čelit značným decentralizačním 
a nacionalizačním snahám i v jiných místech světa. Tehdy před sot
va třicetiletým Tomášem a jeho spolupracovníky stály mimořádné 

úkoly, zahrnující nutnost konsolidace a stabilizace podnikání. Přes
tože převzal podnik v troskách, vybudoval z něho v průběhu dvou 
dalších desetiletí největší obuvnické impérium světa a sám se zařa
dil mezi nejuznávanější muže světa. 

L A S K AV Ý  Č LO V Ě K

Tomáš J. Baťa miloval život a především lidi kolem sebe. Rád se s lidmi po
tkával, rád s nimi besedoval. Svou přirozeností a srdečností lidi odzbrojoval 
a připoutával k sobě. Prožil jsem s ním krásných šestnáct let spolupráce, 
během které jsem byl svědkem spousty příhod svědčících o jeho lidskosti. 

Spolupráce s Tomášem Baťou byla i vysokou školou života a podni
kání. Projednávali jsme spolu řadu záležitostí, a tak jsem měl možnost 
poznat styl jeho uvažování. Oceňoval věcnou, ale zároveň i „kreativní“ 
diskusi, která brala v úvahu vedle podstaty věci i všechny důležité sou
vislosti. Partnery trápil otázkami na tělo a podněcoval je k tomu, aby 
ze sebe pod tlakem vydali to nejlepší. Když ale viděl, že diskuse nikam 
nevede, rázem ji utnul; čas byl příliš drahý na to, aby se ztrácel nikam 
nevedoucím tlacháním. Od počátku mě učil, abych se při přípravě ja
kéhokoliv návrhu zamyslel nad pohledem strany, které je určen. Jeho 
slova „A jaký důvod bude mít druhá strana, aby náš návrh akceptovala?“ 
mně v hlavě rezonují při přípravě jakéhokoliv dokumentu, určeného 
protistraně. Pokud by se tím všichni řídili, mnohá jednání by byla efek
tivnější a rychlejší. Další důležitá zásada se týkala přípravy nového pro
jektu či záměru. Jejich životaschopnost, resp. úspěšnost vždy důsledně 
posuzoval a prověřoval jednoduchým, ale účelným způsobem. „A kdo 
budou vaši zákazníci?“ zaznělo pokaždé z jeho úst. Jak jednoduché a při
tom klíčové pro jakékoliv podnikání, které se bez zákazníků neobejde. 
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Tomáš Baťa všechny překvapoval svou přirozenou bezprostředno
stí, skromností a pokorou. V počátcích devadesátých let minulého 
století jsme velmi ztěžka rozbíhali podnikání na Slovensku. Nikdy 
však neztratil víru a vždy nás povzbuzoval, abychom přidali a nedba
li na překážky. Jedenkrát jsme se vypravovali na jednání na některém 
ze slovenských ministerstev. Pan Tomáš Baťa měl jet pohodlnou audi
nou s profesionálním šoférem, ale impulzivně se přitočil, že pojede 
se mnou, abychom si mohli cestou povídat. Byl jsem velmi potěšen, 
ale na druhé straně jsem se vylekal, že ho povezu jen v mém zánov
ním favoritu, a tak mu povídám „ale já mám jenom favorita“. On se 
na mě skoro pohoršeně podíval a odvětil „a co, to nejezdí?“. 

R O Z Č A R O VÁ N Í  P O  R O C E  1 9 8 9

Jedním z nejdůležitějších témat, která jsme až do jeho smrti řešili, byly 
nároky Tomáše Bati na náhradu za znárodněný majetek firmy Baťa 
v roce 1945 na základě známého dekretu číslo 100. Zmíněný dekret 
č. 100 upravoval znárodnění majetku za náhradu. Právní základ náro
ku tedy poskytl sám znárodňovací dekret. Tomáš Baťa se do smrti 
nesmířil s tím, že stát neměl dostatek ochoty a vůle se s ním za zná
rodněný majetek vypořádat. Přitom mu nešlo o to, aby získal kom
penzaci pro sebe, šlo mu o princip, o spravedlnost. Nabízel kompro
misní řešení, navrhoval založení společné nadace, která by 
garantovala využití poskytnuté náhrady na veřejně prospěšné účely, 
zejména na vědu a školství v Česku, ale pokaždé marně. Politici se 
s ním rádi viděli, nechali fotografovat, ale v této zásadní věci byli více 
než zdrženliví. Mám podezření, že stát kalkuloval i s věkem Tomáše 
Bati, který nezakrytě dával najevo, že nemá již dostatek času, aby 

absolvoval maraton všech soudních instancí, než by vyčerpal všechny 
lokální možnosti a mohl se legitimně obrátit na mezinárodní soudy. 
S velkou hořkostí v srdci pak Tomáš Baťa komentoval privatizaci ma
jetku, znárodněného firmě Baťa. Považoval ji za druhou krádež, když 
ji glosoval slovy „nám ukradený majetek před našima očima prodali 
a ani z tohoto prodeje nám nic nedali“. Když se nad tím člověk zamys
lí, je obtížné s ním nesouhlasit. 

Pan Tomáš Baťa v polovině devadesátých let dvacátého století s bo
lestí sledoval, jak ve Zlíně skomírá obuvnický průmysl. Bylo to o to 
hlubší a drásavější, že věděl, že je to nezvratný proces. I když to mu
selo být velmi emoční, sledovat, jak to, co jeho rodina ve Zlíně vybu
dovala, pomalu umírá, nesmutnil nostalgicky, nýbrž naopak! Od po
čátku burcoval k aktivitě, k hledání adekvátní náhrady. Vzpomínám si, 
že když jsem se ho již v roce 1993 ptal, jak to v Česku a ve Zlíně 
s obuvnickým průmyslem skončí, tak pozdější konec přesně předpo
věděl. Zároveň mně již tehdy řekl, že máli mít Zlín naději na přežití, 
musí se soustředit na vzdělání, na vybudování respektované univer
zity, která jediná je schopna obrovskou ztrátu zacelit. Už tehdy věděl, 
co je třeba, a sám aktivně pomáhal svou vizi uskutečnit. 

Měl mezinárodní nadhled, založený na bohatých znalostech a zku
šenostech. Uvědomil jsem si to, když mi jedenkrát volal v rámci našich 
obvyklých telefonních hovorů, kdy se zajímal o vše možné, od právní 
problematiky, přes obraty v prodejnách a situaci na univerzitě až po 
politickou situaci. A ta byla právě v době tohoto telefonování hodně 
turbulentní. Když pan Baťa konečně zavedl řeč na to, co je nového 
v politice, jal jsem se mu dramaticky líčit všechny ty naše nešvary. On 
mě však nenechal domluvit a přerušil mě jadrnými slovy: „Á nechte 
toho! Z těch vašich problémů se svět neposere!“ Na těchto pár vý
stižných slovech jsem si rychle uvědomil, čím jsou naše problémy pro 
svět jako takový a jaké místo v něm zaujímáme, ať si myslíme, co 
chceme. 

O D K A Z  T O M Á Š E  B AT I

Trávil jsem s ním v posledních letech před jeho smrtí spoustu času. 
Vím proto, jak moc ho trápil stav naší společnosti, absence slušnosti, 
upřímnosti a naopak přemíra korupce a nekorektnosti. Věděl, že 
ozdravění společnosti je během na dlouhou trať, a na této cestě velmi 
spoléhal na rotariány. Poukazoval na to, že rotariánská i baťovská filo
zofie a morálka mají mnoho společného – v obou případech jde 
o službu druhým. Když přemýšlel o tom, kdo by měl zvednout prapor 
na podporu etiky podnikání, měl vždy na mysli rotariány. Povídal: 
„Rotariáni jsou předurčeni k tomu, aby ukazovali cestu druhým a celé 
společnosti. Cestu k prosazování etiky v podnikání, k posílení odpo
vědného kapitalismu, a to jak osobním příkladem každého z nich, tak 
i společným úsilím, které vždy zmůže víc. Slušnost musí mít budouc
nost, slušnost se musí lidem vyplatit.“ 

Plánoval vystoupení na nějaké významné rotariánské akci, kde by 
mohl tento apel učinit. Bohužel ho již nestačil uskutečnit. Dnes jeho 
odkaz naplňuje velmi intenzivně paní Sonja Bata, která každoročně 
pořádá přednášky k „Responsible Capitalism“, na které zve nejvý
znamnější osobnosti světa, jejichž život představuje naplnění této 
filozofie. 

Moc bych si přál, aby jeho odkaz vedl k zamyšlení, jak můžeme 
vlastními silami pomoci podpoře etiky v podnikání, a jak by mohlo 
jeho odkaz naplnit rotariánské společenství.
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NEBE NA DOSAH RUKY
...stálo pod nadpisem na pozvánce Rotary Air Day 2014, který připravil Rotary Club Ostrava 

na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí pod nejvyššími vrcholky Beskyd.

říjezd na letiště byl skoro dra
matický. Jirka Dlabal totiž 
dopředu neřekl, že ve Frýd
lantu jsou letiště dvě. Totiž 
nejsou dvě, ale kolem jedné 
letištní plochy jsou jen dva 
různé letištní areály s různými 

lidmi, kteří se ale nejspíš spolu ani moc nemusí. 
Navíc na to „správné“ letiště byl jeden z příjezdů 
po „soukromé cestě“, které s kosou v ruce neo
hroženě hlídal atletický „soukromník“ obhajující 
své právo na svou cestu. Přesto všechna auta 
s návštěvníky „vzdušného dne“ prokličkovala na 
to správné parkoviště, kde je správce letiště 
Honza Špaček a náš Jirka Dlabal (RC Ostrava) 
ihned řadili do dvou řad. V jedné byla auta nor
mální, a ta druhá řada byla vyhrazena jen pro 
ušlechtilé krasavce. Na sraz přijelo celkem devět 
kabrioletů různého věku a různých tříd (BMW, 
Ford Mustang, Porsche, Smart) a doplnil jej 1 
technologický unikát se 7100 monočlánky pod 
podlahou – elektromobil TESLA S – a také dva 
vozy z opačné strany stupnice podle stáří – dva 
krásní veteráni, vůz Tatra 603 a druhá Tatra 600 
Tatraplán z kopřivnické továrny. Oči přecházely 
při defilé, při manifestační jízdě po trávě letiště 
a na silnici do Malenovic a zpět. Před hangárem 

však nebyly jenom automobily. Aby se také aera 
vyhřála na sluníčku, vytlačili z hangáru na tráv
ník piloti s dalšími dobrovolníky tři malá spor
tovní letadla. A čtvrté aero se sneslo z nebe, 
přiletělo až z Chebu! Přítel Rtn. Honza Hátle (RC 
Cheb) neodolal a „odskočil“ si za přáteli do Ost
ravy. Vždyť je to kousek, jen 2 hodinky, možná 
pár minut navíc. Škoda, že pěkného počasí nevy
užili i další rotariáni, kteří mají vlastní křídla. 
Jindy si lítají odnikud nikam a v sobotu 12. čer
vence mohli najít cíl svého pravidelného požit
kového letu v pěkném prostředí a ještě lepším 
okolí Beskyd a hlavně ve vynikající atmosféře 
přátelství. Přítomní piloti nabídli své ultralighty 
zájemcům k vyhlídkovým letům a nad Besky
dami pak 15x zakroužili se spolucestujícími, aby 
jim umožnili vzácný pohled na prosluněnou 
krajinu shora i 20 minut vzrušení z letu. Dobře 
se tam měli i ti, kteří na letiště ani nepřiletěli 
letadlem, ani nepřijeli vozem beze střechy nebo 
veteránem, a kteří se ani neodvážili do kokpitu 
letadla. Letištní bufet pohotově fungoval, konzu
moval se domácí guláš, na roštu se opékaly roš
těnky, vychlazené pivo pořád teklo, takže nic 
nechybělo. Ale vzduchu není nikdy dost, tak se 
ještě na vzduch vytáhly vzduchovky (AirRifle) 
a terče. Připravený turnaj o Zlatou diabolku pre

zidenta RC Ostrava zaslouženě vyhrál Radúz 
Dula, prezident RC Bratislava. Nastřílel pěkných 
95 bodů deseti ranami, vytřel zrak domácím 
a odvezl si jako trofej domů nadživotní diabolku 
na mahagonovém podstavci. Bude si jí muset 
hodně vážit, protože ji skutečně vlastnoručně 
z lipového dřeva vysoustružil Ivo Franc, prezi
dent RC Ostrava. Ten se k tomu hrdě hlásil, aby 
potvrdil, že název hlavní ceny střelecké soutěže 
není vůbec formální, ale skutečně ryzí.

Kromě zážitků z pěkného odpoledne může 
mít všech 40 účastníků ještě jeden dobrý pocit. 
Finanční výtěžek z akce, na který účastníci při
spěli přeplacením připraveného oběda a zápis
ným do střeleckého turnaje, dosáhl na konci dne 
výše 4600 Kč. Celý výtěžek byl poukázán do 
fondu Nadace Vladimíra Káše, který si před léty 
zřídil a trvale používá RC Ostrava, aby z něj 
financoval své programy podpory mladým talen
tovaným a současně potřebným lidem. Sami si 
účastníci odnesli plno pěkných cen z tomboly, 
protože všechny „letenky“ a také lístky se zápis
ným do střeleckého turnaje byly slosovatelné.

Hlavním úspěchem je však příjemně strá
vené letní odpoledne, a to úplně stačí jako 
důvod, proč přemýšlet, jak připravit příští 
Rotary AirDay 2015.

P

R O T A R Y  A I R  D A Y  2 0 1 4

����: Ivo Franc, RC Ostrava
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uhle sobotu jsem hrál na tra
dičním letním Rotary turnaji 
v rámci RGGT v Molitorově. 
Hrálo se formou Texas scram
ble ve dvojicích. Se svým par
ťákem jsem se viděl poprvé 
na jamce č.1, ale od začátku 

jsme byli s Tomášem Backem sehraná dvojka. 
Ukrajovali jsme jamku za jamkou a buď nám 
to tam spadlo na bogey, nebo na par. Přede
sílám, že naše aspirace nebyly vůbec žádné, 
zejméma taky vzhledem k naší podobné tré
ninkové intenzitě. Prostě jsme si přišli hlavně 
užít golf.

Pak přišla jamka č. 15. Krásný par 3, 118 m 
ze žlutých, lehce se svažující a s greenem 
téměř ze všech stran obklopeným bunkery. 
První ránu odehrál Tom a skončil pár metrů 
od greenu vedle bunkeru. Vzal jsem osmičku 
železo a krásně to trefil. Možná to i cinklo. 
Míč letěl na fangli, jen jsem měl pocit, že 
jsem mu moc naložil. Dopadl na green 
a kutálel se směrem k jamce. Usoudil jsem, 
že míček vidím přímo před tyčí s vlajkou, 
která byla bílá jako můj míč. Stále jsem nic 
netušil a vyrazili jsme směrem ke greenu. Na 
vzdálenost asi 60 metrů od jamky jsem začal 

mít pocit, že to bílé, co jsem si myslel, že je 
můj míč, je ve skutečnosti jen bílá tyč 
v jamce. Když jsme byli deset metrů od 
greenu, otočil jsem se na Toma a trochu při
škrceným hlasem mu říkám, že ten můj 
míček tu není. Tom odpověděl, že to není 
možné a že obejde přilehlé bunkery. Za 
chvíli hlásil, že tam nic není, ale že tady 
přece někde musí být. Začínal jsem tušit, kde 
by míček mohl být. Opatrně jsem se přiblížil 
k jamce, nakoukl do ní a míček tam byl! Podí
val jsem se na Toma a začal jsem se smát. 
Ruce se mi trochu klepaly, když jsem míček 
z jamky vytahoval, ale ten pocit, že mi to tam 
spadlo, že jsem dal holeinone, ten byl pro
stě neskutečný. Ještě chvíli jsem tomu 
nemohl uvěřit, že zrovna já, který si to v pod
statě vůbec nezaslouží, protože ani netré
nuju a na golf chodím vlasně jen sporadicky, 
jsem tím šťastným. Na zbývajících třech jam
kách se mi ještě trochu třásly ruce, ale 
v pohodě jsme dohráli. 

Při příchodu do klubovny už na mne 
čekalo uvítání od organizátora turnaje 
a velký potlesk od ostatních účastníků, pro
tože zvěst se už rozkřikla. Naše dvojice nako
nec celý turnaj vyhrála s celkovým skóre 82. 

A další cenu jsem získal za nearesttopin, 
který se měřil právě na jamce č. 15. Golfové 
nebe mi v ten den opravdu přálo.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že když 
to tam má spadnout, tak to tam prostě 
spadne. 

T

F E L L O W S H I P

JAK MI TO TAM SPADLO
Jsem sváteční golfista s konstantním handicapem v rozmezí 32–33, na driving téměř nechodím, 

ročně si zahraju několik Rotary turnajů, aby mi nezamrznul handicap, a golf hraju asi 6 let.

R G G T  M O L I T O R O V

����: David Křižák, RC Prague Bohemia

VZAL JSEM 
OSMIČKU ŽELEZO 
A KRÁSNĚ TO 
TREFIL. MOŽNÁ 
TO I CINKLO. MÍČ 
LETĚL NA FANGLI, 
JEN JSEM MĚL 
POCIT, ŽE JSEM 
MU MOC NALOŽIL. 
DOPADL NA GREEN 
A KUTÁLEL SE 
SMĚREM K JAMCE...
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Do Mostu jsem přijela poprvé někdy v sedmdesátých letech. Projížděli jsme 
tehdy krajinou zdevastovanou povrchovou těžbou, průmyslem a emisemi, 

bylo pod mrakem, u chemičky v Litvínově nás zastavil na rovné silnici 
semafor: nebyl tam přechod pro chodce, avšak hrozilo nebezpečí výbuchu 

nebo úniku jedovatých plynů. 

����: Jarmila Očenášková, RC Plzeň

PROMĚNA
R O TA R Y  K L U B  M O S T
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něčeho neobvyklého, byla skuteč-
nost, že všechny lesy byly poměrně 
mladé. Až díky odbornému výkladu 
našeho průvodce ing. Sixty jsme se 
dověděli, že projíždíme územím 
rekultivovaným po těžbě hnědého 
uhlí a že nejstarší lesy tu byly vysá-
zeny před asi čtyřiceti lety. V roce 
1965 postoupila těžba hnědého 
uhlí až k městu Most. Ze starého 
Mostu byl v roce 1975 přesunut 
gotický kostel Nanebevzetí Panny 
Marie o 841 metrů až na místo 
mimo těžbu, potom bylo zbouráno 
město Most a vytěženo nejkvalit-
nější uhlí, jehož zásoba byla právě 
pod ním.

Rekultivační práce jako součást 
těžby uhlí byly započaty v padesá-
tých letech 20. století. Již tehdy se 
uplatňovaly zásady, kterým se mno-
hem později začalo říkat ekolo-
gické: požadavky na vznik nové 
půdy, tvářnost terénu a na vodní 
režim. Během tohoto procesu jsou 
nadložní vrstvy již ukládány dle 
přesného plánu na vnitřní či vnější 
výsypku, která je následně rekulti-
vována, osázena nebo jinak využita. 
Viditelné výsledky se však začaly 
projevovat až v posledních třiceti 
letech. Až u otevřeného lomu jsme 
pochopili složitost dlouhodobých 
těžebních a rekultivačních prací 
z hlediska hydrologického i pedo-
logického, aby půdotvorné zeminy 
byly ukládány do horních vrstev. 
Důležitý je sklon terénu, aby nedo-
cházelo k sesuvům, významná je 
skladba vhodných dřevin. Území 
skýtá možnosti rekreačního využití 
– ovšem to vše vyžaduje dlouhodo-
bou, systematickou práci. 

Před večeří jsme vyšli na věž 
Hněvína, odkud lze na všechny 
strany přehlédnout novou krajinu, 

rozsah rekultivovaných ploch 
i vybavení, jakým se může pochlu-
bit málokteré město. V okrajových 
částech města byl vybudován auto-
drom, hippodrom, golfové hřiště, 
vodní plochy. Měřítko, ve kterém 
se tam pracuje, je fascinující.

Oproti dřívějším dobám je dnes 
na Mostecku čisté ovzduší. Všechny 
elektrárny na severu Čech byly 
odsířeny, došlo k výměně technolo-
gie spalování. Dnes je ovzduší tak 
čisté, že je možno při rekultivacích 
vysazovat již i jehličnaté stromy. 

Při večerní schůzce mosteckého 
Rotary klubu jsme mohli hovořit 
s člověkem, který u toho všeho od 
začátku byl a pracoval na této pro-
měně, s rotariánským přítelem ing. 
Stanislavem Štýsem, Dr.Sc., zakla-
datelem světoznámé České rekul-
tivační školy. Již v letech 1958–63 
byl hlavním projektantem světově 
prvního perspektivního plánu 
rekultivační obnovy území po 
těžbě nerostných surovin, autorem 
Generelu rekultivace, který se stal 
vzorem pro způsob dlouhodo-
bého projektování rekultivací vel-
kých územních celků v řadě dal-
ších států. Ostatně výstava jeho 
dokumentárních fotografií z prů-
běhu rekultivačních prací na Mos-
tecku putovala po více než čtyři-
ceti místech nejen po Čechách, ale 
i Evropou až do Bruselu, do parla-
mentu EU.

Vracíme se domů a pořád nemů-
žeme uvěřit, že lze za čtyřicet let, 
které uplynuly od mé poslední 
návštěvy, takto proměnit, vlastně 
vybudovat novou živou krajinu. Ale 
viděli jsme to na vlastní oči. Nová 
krajina. Stejně jako Jakub Krčín 
v jižních Čechách, tak i Stanislav 
Štýs v Čechách severních. 

yjeli jsme na hřebeny Krušných 
hor – a on byl slunný letní den! 
Ovšem krajinu pod sebou jsme 
neviděli – byla přikrytá šedohně-
dou peřinou smogu. Takovou vzpo-
mínku nebo představu o Mostecku 
má dodnes mnoho lidí.

Před pár dny jsem do Mostu při-
jela znovu, tentokrát se skupinou 
plzeňských rotariánů na pozvání 
mosteckého Rotary klubu. Za okny 
autobusu se v mírně zvlněné kra-
jině střídaly listnaté lesy, louky, 
zemědělské plochy, sady, vinice, 
pak město obklopené zelení, za 
městem velké jezero. Příjemná kra-
jina, čistý vzduch, upravené město. 
Neskutečná proměna. Jediné, čeho 
si mohl člověk všimnout jako 

V
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Tato málo známá epizoda se odehrála přesně před sto lety. A v letošním roce má mnoho 
shodných časových smyček. Ale popořádku. V podzimních dnech roku 1914, kdy v zákopech 
první světové války umírali první vojáci, zatkla rakouská vojenská patrola podezřelého muže. 
Ten si, podle jejího mínění, zakresloval polohu mlýna na opavském předměstí Palhanci. Mlýn 
jel na plné obrátky pro účely válečné, tedy vyráběl mouku, kterou komplet odebíral rakouský 

erár pro potřeby fronty. Proto byl mlýn střežen vojenskou patrolou.

����: Petr Andrle, Petr Zahnaš ����: archiv
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PŘÍBĚH JEDNOHO OBRAZU

Z  O P AV S K Ý C H  R O T A R I Á N S K Ý C H  Č E R VÁ N K Ů
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údajného špiona 
se vyklubal sedmatřicetiletý malíř Adolf 
Kašpar (1877–1934), který byl v té době již 
v české veřejnosti znám jako znamenitý ilu
strátor vlasteneckých knih Jindřicha Šimona 
Baara, Boženy Němcové, Aloise Jiráska a dal
ších. Němcové Babička s jeho ilustracemi 
z roku 1909 byla ozdobou každé české 
domácnosti. Mimochodem, na výstavě Kašpa
rových prací v roce 1901, která obsahovala 
právě ilustrace k Babičce (autor byl stále 
ještě student), se objevil připíchnutý lístek 
s textem: „Lituji, že Božena Němcová neuvidí 
tyto perly. Myslbek.“ Takový to byl tedy muž, 
který chtěl nakreslit mlýn, bez ohledu na 
válku, mouku a potřeby eráru. Adolf Kašpar 
se v době, kdy si odbýval vojenskou pre
zenční službu, seznámil s mužem, který ho 
zaujal svými názory, byť byl o deset let mladší. 
Nu a tento muž byl majitelem onoho mlýna. 
Jmenoval se Bedřich Herber (1887–1969). 

Adolf Kašpar byl zatčen, vyslýchán, 
následně propuštěn, pochopitelně bez 
omluvy, a rozhodnut z Opavy odejet. Jenže 
jeho „přítel z vojny“ ho přesvědčil, Adolf 
Kašpar přijal pohostinství mlynářské rodiny 
Herberů a obraz také řádně dokončil a věno
val ho rodině svého přítele. 

Dodnes je tento obraz v majetku rodiny 
Herberů. Její osudy jsou podobné osudům 
všech úspěšných podnikatelů první repub
liky. Prosperující mlýn byl po roce 1948 zná
rodněn, Bedřich Herber měl co dělat, aby 
uživil sebe i svoji rodinu.

Jeho přítel Adolf Kašpar si jak známo 
s malováním nedal pokoj. Dvacet let poté, 

v červnu 1934, maloval na Šumavě u Čertova 
jezera první náčrty kreseb pro další knihu 
Jindřicha Šimona Baara. Podlehl zde bohužel 
srdeční mrtvici. Byl nejen nadaným malířem, 
ale také velice čestným a charakterním 
mužem. 

Stejná pověst doprovázela i jeho přítele 
Bedřicha Herbera. V Opavě a v okolí ho znali 
jako mimořádně poctivého, vlastenecky nala
děného občana. Ve stejnou dobu, tedy před 
osmdesáti lety, kdy odchází ze světa Adolf 
Kašpar, se Bedřich Herber schází v opavské 
restauraci Beseda s dalšími vlastenci a pod
nikateli. Zabývají se tím, že by bylo dobře, 
aby i v Opavě vznikl Rotary klub. Ten nako
nec 6. října 1934 zahájí svoji činnost. Mezi 
jeho přední aktivní členy patří i Bedřich Her
ber, majitel mlýna. 

Když slavil v roce 1937 padesátiny, přišel 
mu pogratulovat i okresní hejtman JUDr. 
Josef Machálek, prezident RC Opava z let 
19341935. Všichni uznávali podnikatelskou 
i občanskou angažovanost jubilantovu, a on 
sám na této oslavě mimo jiné řekl: „Budeli 
někdo z vás někdy něco potřebovat, mé 
dveře jsou vždycky otevřeny. Nikdy a nikomu 
neřeknu ne. Já v práci pro obec, pro okres 
a pro svou zemi a pro stát nikdy nezůstanu 
pozadu, pro stát, budeli to potřebovat, dám 
všechno, co mám, dám poslední haléř.“ 

Už chápete, proč se dávno předtím, tehdy 
v podstatě mladí kluci, spřátelili? A proč 
onen obraz zůstal symbolem jejich přátel
ství? Poselství z minulosti nemusí být vždy 
přímočará. Z čehož plyne, že zdaleka nejde 
pouze o „příběh jednoho obrazu“.

Bedřich Herber

Herberova rodina v době  
první republiky
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����: Jakub Pešek

rogram byl rozdělen na dvě části, 
během prvního a posledního 
týdne mého pobytu jsem blíže 

poznával anglickou kulturu, a to prostřed-
nictvím hostitelské rodiny, která se mne 
na tuto dobu ujala. V průběhu těchto 
dvou týdnů jsem společně s dalšími pěti 
zahraničními studenty a členy místních 
Rotary klubů absolvoval výlety napříč 
Anglií. Druhý týden probíhal samotný 
kemp RYLA, během něhož se k nám při-
pojilo i devět studentů z Velké Británie. 

Avšak zpět na začátek, a to do pozdního 
odpoledne 8. července, kdy jsem po pře-
stupu v Bruselu konečně přistál v druhém 
největším městě Spojeného království – 
Birminghamu. Zde jsem se již mohl sezná-
mit s hlavním organizátorem celého 
kempu Johnem Hughesem, který mne 
následně odvezl do malebné vesničky Bal-
sall Common do mé hostitelské rodiny, 
kde se mi dostalo velmi milého přijetí. 
Hned ten večer jsme ještě navštívili mee-
ting Rotary klubu Meriden, kde jsem měl 
možnost vidět, jak probíhá Rotary meeting 
v tak tradiční zemi, jako je Anglie. V násle-
dujících dnech jsme navštívili nespočet 
památek, historických míst a muzeí, za 
zmínku určitě stojí rodiště sira Churchilla 
Blenheim Palace, univerzitní město 
Oxford, centrum Birminghamu nebo skan-
zen Black Country Museum. Ovšem 
neměli jsme nouzi ani o adrenalinové 
vyžití, a to když jsme strávili jeden celý den 
v zábavním parku na horských drahách 
a mnoha bláznivých atrakcích. Naplněni 
novými zážitky jsme na konci týdne odjeli 
na Warwickshire College, kde jsme se 

seznámili se všemi pěti organizátory a brit-
skými studenty. Po úvodním představování 
postupně roztály počáteční ledy a stala se 
z nás velmi přátelská skupina. Během kaž-
dého dopoledne jsme měli mnohé různo-
rodé aktivity, od orientačního pochodu, 
přes sportovní hry až po poznávání měst 
v okolí. Odpoledne patřilo tradičně bojo-
vému umění Wing Chun, po kterém násle-
dovaly týmové sporty. Dostatečně unavení 
po fyzických aktivitách jsme mohli během 
večerů zasednout do univerzitního diva-
dla, kde na nás čekaly vzdělávací semináře 
a cvičení na zlepšení „soft skills“. Jednalo 
se například o cvičení veřejného mluvení, 
debaty o politice, náboženství či o meziná-
rodních problémech. Během jednoho 
večera jsme měli také možnost setkat se se 
třemi velmi úspěšnými profesionály, kte-
rým jsme mohli klást všemožné záludné 
otázky. Na závěrečný večer byli pozváni 
členové sponzorujících Rotary klubů 
a hostitelské rodiny. Během prezentace 
postupně představilo sebe a své země 
všech šest zahraničních studentů z Indie, 
Německa, Polska, Ruska, USA a ČR. Spo-
lečně jsme si také připravili prezentaci 
o aktivitách uplynulého týdne. Po předání 
certifikátů účastníkům guvernérem dis-
triktu 1060 se zbytek večera nesl v pří-
jemné atmosféře, jehož závěrečným pře-
kvapením byla ohňová show. 

Následující týden jsme poznávali další 
krásy a zajímavá místa Anglie. Nezapome-
nutelné byly výlety do Londýna či Bristolu 
a za zmínku také stojí národní letecké 
muzeum. Celý pobyt byl zakončený grilo-
váním, kterého se zúčastnili zahraniční 
účastníci a jejich hostitelské rodiny.

Postupně jsem si uvědomoval, jak nás 
kemp ovlivňuje, ale až s nadcházejícím 
odjezdem jsem plně pochopil, že nás 
kemp změnil. Během toho jediného týdne 
na Warwickshire College jsme byli uve-
deni do mnoha složitých situací, čelili 
nelehkým výzvám a organizátoři nám pře-
dávali své mnohaleté poznatky a zkuše-
nosti. Hlavní předností celého kempu 
bylo, že nás organizátoři o leadershipu 
neučili, ale přímo nás jej učili používat! 

Na kempu RYLA v Anglii jsem prožil 
jedny z nejkrásnějších prázdnin svého 
života, získal neocenitelné zkušenosti, 
nabral nespočet zážitků a vytvořil si přá-
telství na celý život.

Rotary, děkuji!

P
ROTARY YOUTH 

LEADERSHIP 
AWARDS 

PROGRAMME 
2014

V průběhu letošního července jsem měl 
díky Rotary klubu Praha Staré Město 

možnost zúčastnit se kempu Rotary Youth 
Leadership Awards distriktu 1060 v Anglii. 
Během tří týdnů strávených v této krásné 
zemi jsem potkal mnoho báječných lidí, 
prožil neobyčejné věci a získal nespočet 

zajímavých poznatků a zkušeností. 
Dovolte mi podělit se s vámi alespoň 
o některé z nich a zároveň upřímně 
poděkovat členům Rotary za tuto 

jedinečnou šanci. 

R Y L A
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udova je rozdělena na dvě samo-
statné „domácnosti“, obě pak 
jsou určeny pro šestičlennou sku-

pinu handicapovaných osob. Pečlivým 
výběrem při vytváření obou skupin, tj. 
jakýchsi rodin, lze dobrou kombinací 
různých stupňů a druhů zdravotního 
postižení docílit vzájemnou pomoc 
a spolupráci mezi jednotlivými obyvateli 
chráněného bydlení. 

Středisko Betlém je součástí Diakonie 
Českobratrské církve evangelické a v šir-
ším regionu Klobouk u Brna provozuje 
úspěšně již tři podobná zařízení pro 
dospělé i děti s vážným postižením těles-
ným, mentálním i kombinovaným. 

Když v roce 2009 přijeli navštívit Čes-
kou republiku rotar iánští  přátelé 
z Noordwijku v Holandsku, přihlásil se 
RC Brno City jako jejich hostitel. Holand-
ští přátelé chtěli poznat současný život na 
jižní Moravě a přijali pozvání k návštěvě 
rodné obce jednoho z brněnských rotari-
ánů, Kamila Ševely. Při exkurzi po Brumo-
vicích byla plánována i návštěva Domova 
Arkenie pro dospělé osoby s mentálním 
postižením, provozovaného Diakonií 
v pronajatém rodinném domku. 

Na tomto místě Karel Deppe s přáteli 
z Holandska připadl na myšlenku podpo-
řit snahu Diakonie o získání vlastního 
objektu v Brumovicích, což by umožnilo 
nejen pokračování činnosti Domova Arké-
nie i po skončení současného pronájmu, 
ale také významné rozšíření kapacity 
a celkové kvality služeb poskytovaných 
lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením. Jeho myšlenku později pod-

pořil RC Noordwijk a poskytl Diakonii 
první finanční částku, kterou pak doplnily 
RC Brno City a RC Brno. Za tyto finanční 
zdroje Diakonie zakoupila v Brumovicích 
vhodný pozemek a zaplatila architekto-
nický projekt nového objektu. 

Následně Diakonie – středisko Betlém, 
vedené panem ředitelem Petrem Hejlem, 
uspěla s žádostí o evropskou dotaci z Regi-
onálního operačního programu Jihový-
chod. Tento úspěch umožnila skutečnost, 
že za peníze darované RI byl již zakoupen 
pozemek a zpracován architektonický 
plán nového objektu sociálních služeb 
s názvem Chráněné bydlení Mirandie. 

Rotariáni jsou až dosud největším spon-
zorem projektu, poskytli prostředky na 
koupi pozemku a na architektonický pro-
jekt Mirandie v Brumovicích, pomáhají 
s úhradou 15 % finančních prostředků na 
výstavbu objektu. Tři výše zmíněné kluby 
darovaly až dosud celkem 1 034 000 Kč. 
Dokončení stavby k 1. 1. 2015 napomáhá 
bezúročná půjčka, kterou poskytla 
Synodní rada Českobratrské církve evan-
gelické. Vše nasvědčuje tomu, že uvedený 
termín dokončení výstavby bude dodr-
žen. Zahájení provozu v novém objektu 
bude v květnu 2015.

Karel Deppe z RC Noordwijk, roz-
hodný hybatel účasti Rotary Internatio-
nal na tomto projektu, si s přáteli vytkl 
cíl „získání global grantu“ na vybavení 
nového objektu Mirandie. RC Brno City 
má nyní připraveno 166 000 Kč pro pou-
žití na vybavení objektu v rámci Global 
Grantu a usiluje o navýšení této částky 
na 200 000 Kč, z finančních prostředků 
Distriktu 2240 (DDF) je vyčleněno 6000 
USD. Holandští přátelé mají na vybavení 
objektu připraveny významně vyšší 
finanční částky.

V rázovité vinařské obci je veřejností 
pomoc Rotary International při realizaci 
projektu vysoce hodnocena. Kontakt 
občanů Brumovic s těžce zdravotně 
postiženými z nyní již dlouhodobě pro-
vozovaného Domova Arkenie, kterým 
léčení formou chráněného bydlení 
pomáhá, je pádným důkazem smyslupl-
nosti rotariánské pomoci.

Netřeba zdůrazňovat, že případná spo-
luúčast rotariánů z jiných klubů je pro-
spěšná a nositeli projektu vítaná. Jedním 
z klubů, který již finančně podpořil tento 
projekt, je RC Valtice-Břeclav. 

B
MÁME DOBRÉ 

ZPRÁVY

����: Kamil Ševela

V Brumovicích na jižní Moravě dokončuje 
Diakonie ČCE – středisko Betlém stavbu 

nového objektu chráněného bydlení 
Mirandie, které nabídne celoroční 

ubytování a potřebnou péči 12 dospělým 
lidem se středním až těžkým mentálním 
a případně i kombinovaným postižením.

P R O J E K T  M I R A N D I E
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Více fotografií z uveřejněných 
akcí najdete v elektronické 

verzi časopisu na 

www.rotarygoodnews.cz

J ednou z akcí tohoto cyklu bylo Řezbář
ské sympózium, které se uskutečnilo ve 
dnech 16. až 20. června 2014. „On line“ 

práce řezbářských umělců byla stěžejní, nic
méně dosti prostoru se dostalo hudbě, tanci 
i jiným výtvarným formám. Jednou z nich byl 
pod záštitou RC realizovaný Graffiti workshop.

U ploch pro sprejování bylo celkem živo 
a během hodiny a půl nebylo možné na co ani 
čím tvořit. Sprejování si vyzkoušeli zejména 
žáci druhého stupně ZŠ. Plechovku s barvou 
a tryskou do ruky vzali i mnozí středoškoláci 

včetně výměnné studentky, Kanaďanky Eliza
beth, a z výměny z Brazílie se vrátivší Znoje
mačky Kamily. Rady, jak se sprejem pracovat 
a samozřejmě i kde legálně pokračovat,  
s úsměvem v ryze letním odpoledni poskyto
val znojemský writer Michael. Pomáhal nám 
tak naplnit motto sympózia: Vychovávat ne
znamená ukazovat, co dítě nemůže, ale na
opak ukazovat, co všechno může.

����: Jiří Výmola, RC Znojmo

����: Vladimíra Konupčiková

Zakladajúci prezident RC 
Nitra Harmony Robert Bečica 
zorganizoval pomoc pre 
povodňami zasiahnuté oblasti 
vo Vojvodine. 

N aložil do auta koľko sa 
zmestilo a prvú cestu 
s humanitárnou pomo

cou absolvoval už v máji, krátko 
po ničivých záplavách. Za ňou 
nasledovala cesta koncom júna. 
Robert Bečica odovzdal humani
tárnu pomoc srbskému RC Stará 
Pazova, dištrikt 2483. Celková 
hodnota humanitárnej pomoci 
(oblečenie, obuv, potraviny, koje
necká voda, hygienické, čistiace, 
dezinfekčné potreby, zdravot
nícky materiál, hračky, knihy, 
peniaze, prepravné náklady) 
dosiahla výšku 4272 eur. Na 
zbierke sa okrem nitrianskych 
rotariánov a priateľov podieľali 
aj RC Levice a RC Spišská Nová 
Ves. 

����: Jana Schlarmannová

R C  N I T R A  H A R M O N Y

Humanitárna 
pomoc pre
Vojvodinu

K L U B O V É

zprávy

R C  Z N O J M O

Mladá krev umění
Začátkem roku 2014 se ve Znojmě slibně rozjela multižánrová série akcí 
Mladá krev umění a RC Znojmo se rozhodl tyto aktivity zejména mladých 
lidí podporovat.
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„T áto turistická destiná
cia je známa nielen na 
Slovensku, ale i v Če

chách a možno povedať, že zá
sluhou Rotary aj na celom svete. 
Je totiž pravidelnou zastávkou 
pri organizovaní výletov pre štu
dentov krátkodobých aj dlhodo
bých výmen. Preto, a nielen pre
to, RC Žilina cíti povinnosť 
aktívne pristúpiť k pomoci Vrát
nej doline a stať sa ako najbližší 
domovský klub koordinátorom 

pomoci,“ uviedol v prezident
skom liste Boris Schubert z RC 
Žilina. Finančná zbierka je urče
ná na konkrétny projekt pomo
ci. „Našim cieľom je, aby podpo
ra bola čo najadresnejšia. Preto 
sme po konzultácii so samosprá
vou, kompetentnými organizá
ciami a diskusii v našom klube  
vytipovali jeden konkrétny pro
jekt: „Obnova poškodeného 
Symbolického cintorína vo Vrát
nej doline“. Náklady na jeho rea

T yto peníze budou použity 
na projekty, na kterých se 
Rotary klub Ostrava Inter

national podílí, např. zakládání 
rodinných kozích farem, vznik 
mobilní kliniky, Brýle pro Afriku 
nebo Pomoc Albínům. 

Pro návštěvníky jsme připravili 
výstavu fotografií z mise loňské 
i letošní, chtěli jsme tak účastní

kům přiblížit naši práci i naše 
projekty. Případné otázky zodpo
vídala naše členka Hana Fialová, 
hlavní organizátorka akce. Dám
ský Golfový Spolek nám pomohl 
s realizací turnaje a především 
s golfovou akademií, která probí
hala pod odbornou taktovkou 
členky klubu, lektorky Hanky 
Chmurové. Všichni golfisté a aka

lizáciu sú 12 tisíc eur. Na účel 
pomoci bol zriadený samostatný 
bankový účet IBAN: 
SK2111110000006604985039, 
ktorý spravujeme a na ktorý 
sme už prispeli sumou 3 tisíc 
eur. Získané prostriedky plánuje
me darovať samospráve a zmluv
ne zaviazať účel ich použitia 
a propagáciu podporovateľov,“ 
informoval B. Schubert.

Iniciatívu pomoci Vrátnej do
line podporila aj guvernérka diš
triktu JUDr. Jozefa Poláková mi
moriadnym guvernérskym 
listom. „Veríme, že ani vám ne
zostane osud Vrátnej doliny ľa
hostajný a svojimi darmi pod
poríte náš zámer vychádzajúci 
z hlavných princípov Rotary. 
V prípade záujmu o bližšie infor
mácie ma prosím kontaktujte 
na boschube@gmail.com ale
bo +421 903 391 138,“ dodal 
prezident RC Žilina.

����: Martin Barčík

����: Juraj Ondruš

demici měli příležitost si nechat 
namasírovat unavené ruce díky 
dvěma báječným masérkám z fir
my Babor, které neúnavně masíro
valy po celý den. Speciální dík jde 
Silesia Golf Resortu, který nám 
poskytl opravdu skvělé podmín
ky pro uskutečnění turnaje, a také 
jejich pracovnímu týmu, který  
se nám celý den věnoval a odvedl 
opravdu skvělou práci. Firma 
Makro nám zasponzorovala snída
ni, svačinku i oběd pro všechny 
golfisty, což velkým dílem přispě
lo k tak skvělému finančnímu  
výsledku turnaje. V rámci turnaje 
se uskutečnil i miniturnaj o Rota
ry putovní pohár mezi naším 
RCOI a RC Katowice, který se  
našemu klubu podařilo vyhrát 
o jeden jediný bod. Všem moc  
děkujeme a těšíme se na další 
kolo v příštím roce.

����: Hana Fialová

RC Žilina sa obracia na širokú 
rotariánsku rodinu s prosbou 
o pomoc a spoluprácu pri 
odstraňovaní katastrofických 
následkov povodne v jednej 
z najkrajších a najnavštevova
nejších lokalít Slovenska – 
– Vrátnej doline. 

Dne 23. srpna se v Silesia Golf 
Resortu v Kravařích uskutečnil 
historicky první benefiční 
golfový turnaj s názvem Golf 
pro Afriku Open. Akce se 
zúčastnilo 62 hráčů a zhruba 
15 akademiků a podařilo se při 
ní vybrat více než 52 000 Kč.

R C  Ž I L I N A

Vrátna po 
katastrofe

R C  O S T R AVA 
I N T E R N AT I O N A L

Golf pro Afriku 
Open
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N a Slovensku je už od r. 
1999 založené totiž 
Občianske združenie 

telesne postihnutých „Aktívny 
vozík“, ktorého cieľom je prebu
diť záujem o aktívnejší a plnohod
notnejší život. Je to celoslovenská 
organizácia, ktorá komunikuje 
elektronicky, pomáha si navzá
jom radami a robí rôzne škole
nia, poučné zájazdy i rekon
dičnointegračné pobyty. 
Hlavnými organizátormi podu

jatí OZ „Aktívny vozík“ sú tiež 
vozičkári a to predseda Mgr. 
Peter Grňa a podpredsedovia 
Katarína Štulrajterová a Zuzana 
Malecká. Napriek veľkému spo
ločenskému prínosu toto zdru
ženie, ktoré má už desiatky čle
nov z celého Slovenska, existuje 
len z malého členskeho príspev
 ku a z príspevkov sponzorov. 

V tomto roku Rotary klub  
Žilina zas prispel podstatnou 
finančnou čiastkou na umožne

Z nášho klubu sa ich zúčast
nilo až deväť, dve dievčatá 
a siedmi chlapci.  Asi naj

dobrodružnejšou destináciou 
bola India, kam už v máji odišiel 
Samuel Schlarmann. Jeho mladší 
brat Viliam strávil pár letných dní 
v Holandsku. Do Turecka sa dostal 
Andrej Babín a Boris Vittek. Do 
Fínska odcestovali súrodenci 

Miriam a Adam Tomaschekoví, 
Martin Tomaschek predstaví svoje 
zážitky z Dánska. Môže ich porov
nať s Richardom Kolejákom, ktorý 
tiež navštívil Dánsko, ale iný 
kemp, samozrejme. Že nešlo 
o obyčajnú dovolenku, to doka
zujú správy, ktoré som dostal od 
našich mladých priateľov už po 
návrate domov. Zo všetkých vybe

nie už tradičného týždňového 
pobytu pre 65 ľudí na chate 
v Krpáčovej, kde sa zišli celé 
rodiny so zdravotne postihnu
tými deťmi i s dospelými. Pri 
návšteve našich členov RC Žilina 
na chate v Krpáčovej sme mali 
možnosť vidieť veľkú vďačnosť 
účastníkov pobytu za pomoc, 
ktorú sme im poskytli a videli 
sme hlavne nadšenie a radosť  
zo vzájomného stretnutia. Počas 
pobytu sa deti i dospelí venujú 
rôznym zaujímavým a poučným 
akciám i hrám, získavajú nové 
informácie, upevňujú si svoje 
sebavedomie, vzájomné pria
teľstvá a pomoc.

Sme veľmi radi, že členovia 
Rotary klubu v Žiline môžu byť 
užitoční a nápomocní i pri 
pomoci zdravotne postihnutým 
osobám pri zabezpečovaní ich 
úspešných podujatí a tak 
pomôcť napĺňať vlastne posla
nie a ciele Rotary.

����: Jozef Galdun a Karol Herian

riem úryvok, ktorý mi poslal naj
mladší z vyslaných študentov,  
Andrej (15): „Prvýkrát som bol bez 
rodičov. Najprv som sa trochu bál, 
neskôr sa ukázalo, že spoznať sa 
a spriateliť sa s úplne neznámymi 
mladými ľuďmi prakticky z celého 
sveta a rôznych kultúr bolo to, čo 
sa mi páčilo najviac. A vôbec, skú
senosť, že je možné sa s nimi doro
zumieť, aj keď kostrbato.“ Odpor
účam ostatným klubom Rotary, 
aby neváhali a dali mladým ľuďom 
vo svojom okolí možnosť spoznať 
svojich rovesníkov a svet trochu 
inak, a najmä nezabudnuteľne. 
Nepôjde to bez práce, ale keď 
letné kempy v našom dištrikte 
manažuje Honza Bílek a činovní
kom YEO účinne pomáha, je to 
príjemná služba komunite. Honza, 
ďakujem nielen za seba, ale aj za 
náš klub a predovšetkým za kopec 
mladých ľudí z Nitry. 
����: Martin Šugár, YEO

Rotary klub Žilina má 
v programe viaceré projekty 
pomoci, najmä pre mentálne 
postihnuté deti a v posledných 
rokoch i pre zdravotne 
postihnutých, ktorí sú odkázaní 
na život vo vozíku. Hlavným 
iniciátorom a sprostredkova
teľom práve pre takéto 
združenie za RC Žilina je  
Ing. Jozef Galdun.

Členov nášho RC Nitra 
Harmony čaká príjemná jeseň 
— každý októbrový pondelok 
na stretnutí dvojica mladých 
ľudí odprezentuje svoje zážitky, 
dojmy a prvé „malé veľké“ 
životné skúsenosti z medzi
národných letných kempov.

R C  Ž I L I N A

Učíme sa 
chápať

R C  N I T R A  H A R M O N Y

Deväť letných 
zážitkov
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naši bojovní husité vypodobněni 
katolickým autorem jako loupež
ná horda z východu. Naše česká 
skupina se ale nedala zahanbit 
a každý příjezd husitských vozů 
na scénu přivítala vždy potles
kem. Představení se konalo pod 
dramatickým bouřkovým nebem 
na historickém náměstí města 
Furth im Wald. Mechanická loutka 
draka byla veliká, působivá, tech
nicky dokonalá a rozpětí křídel 
bylo dobrých dvacet metrů. 

V neděli pak akce končila 
v okolí Domažlic návštěvou folk
lórního představení chodských 
písniček v podání dudácké kape
ly, lidových řemesel a keramiky.

Krátká a příjemná společná 
akce potvrdila to, že hranice 
mezi státy jsou pouze čáry na 
mapě, hranice mezi lidmi lze 
smazat dialogem, přátelstvím 
a vzájemným poznáním. Toto se
tkání utužilo přátelství mezi na
šimi dvěma kluby.

N a první schůzce dne 
2. 9. 2014 byli navrže
ni noví kandidáti na 

členství v RCOC z řad našich 
přátel. S oučasným dosažením 
22 řádných členů klubu oficiál
ně požádáme RI Distrikt 2240 
o zahájení přípravy Rotary 
Charteru RCOC, který by mohl 
proběhnout do cca 2 měsíců 
od data této žádosti. Termín 
ustavující schůze, na které 
JUDr. Eva Cechlová potvrdí zá
vazný počet 22 zakládajících 
členů SPOLKU RCOC, bude ve 
čtvrtek 18. 9. 2014 od 18.00 
hod. v hotelu Mercure Ostrava 
Center. Dovolujeme si požádat 
všechny zakládající členy RC 
Ostrava City o nezbytnou 
účast!

R C  O S T R AVA  C I T Y

Nový klub

R otariánske rodiny mali 
zastúpenie v každej kate
górii a aj v hlavnom 

osemkilometrovom behu. Súčas
ťou pôsobivého večera bola aj 
ohňová šou a párty so živou 
kapelou. „Myšlienku usporiadať 
Žilinský večerný beh som od 
začiatku, ako ju na našom rotari
ánskom stretnutí predstavil Peter 
Zánický, vnímal veľmi pozitívne. 
Aj rozhodnutie, že náš RC Žilina 

túto zaujímavú aktivitu podporí, 
sa zrodilo veľmi rýchlo. Mnohí 
z rotariánov sú totiž športovci, 
a preto im je zmysluplné tráve
nie voľného času formou športo
vých aktivít veľmi blízke. Každá 
takáto nová aktivita je spojená 
s určitým rizikom, súvisiacim so 
záujmom športovcov a verej
nosti. V tomto prípade sa to však 
nepotvrdilo. Práve naopak. Účasť 
behuchtivých bola nad očakáva

nia a potvrdila životaschopnosť 
tejto myšlienky. Chcem poďa
kovať organizátorom za ich 
výbornú prácu a všetkým, čo 
svojim behom alebo účasťou 
podporili toto podujatie. RC 
Žilina je rád, že mohol pomôcť,“ 
uviedol prezident Boris Schubert.

����: Martin Barčík

����: Antonín Pospíšil

Rotary klub Žilina stál pri 
zrode večerného behu okolo 
rieky Váh. Na historicky prvý 
štart pri Vodnom diele sa  
1. augusta 2014 postavilo 
približne 300 bežcov 
v rôznych kategóriách.

R C  Ž I L I N A

Žilinský 
večerný beh

S polečná akce začala v pá
tek prvního srpna, a to 
v příjemném hotelu Son

nenhof ve městě Lam, nedaleko 
českých hranic. Po krátkých pro
jevech prezidentů obou klubů 
a přítelkyně Magdy Živné z RC 
Praha City, která celou akci při
pravila, následovala neformální 
večeře. Z RC Praha City přijelo 
do Německa sedm lidí, našich ně

meckých přátel bylo třicet šest, 
ale při porovnání velikosti obou 
klubů bylo percentuelní zastou
pení zhruba stejné. Při večeři se 
probíraly i možnosti společných 
projektů, které snad v budoucnu 
naše kluby odstartují.

Druhý den jsme navštívili horu 
Hoher Bogen, pro nás zajímavou 
– kromě krásného výhledu do 
kraje – tím, že na jejím vrcholku 

stojí obrovský komplex odposlou
chávacího zařízení NATO, který 
sloužil v době studené války k špi
onáži proti východnímu bloku. Ve
čer jsme navštívili zlatý hřeb spo
lečného setkání, a to historickou 
hru o probuzení a následné likvi
daci Draka za přítomnosti husit
ských nájezdníků. Vzhledem 
k tomu, že děj se odehrával v ča
sech náboženských válek, byli 

Během prvního srpnového 
víkendu jsme s naším 
partnerským klubem 
z Německa – Weilheim prožili 
tři společné dny.

R C  P R A H A

Společné 
zabíjení draka

r o t a r y  g o o d  n e w s  � � � � – � � � � �  � � � �
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B ude se tam totiž konat světové Jam-
boree, na kterém se předpokládá 
účast cca 40 tisíc skautů a skautek 

z celého světa. Hlavním motem bude „A Spi-
rit of Unity – Duch jednoty“, propojujícím 
všechny aktivity, lidi i národy. Naši skauti 
a skautky zde chtějí být důstojnými repre-
zentanty našich dvou republik. Protože se 
jedná o nákladnou akci, skauti se obracejí 
i na rotariány s žádostí o podporu. Na oplát-
ku nabízejí vedle vzorné reprezentace i ná-
vštěvu jednotlivých klubů s přednáškou 
o svých zážitcích. Ale nejen to! Na základě 
smlouvy o spolupráci našeho distriktu s čes-
kým i slovenským skautingem i podporu 
klubům při organizaci nejrůznějších akcí 
a výchově mládeže v průběhu celého roku!

����: Zdeněk Michálek

Skauti a skautky z České 
i Slovenské republiky se příští rok 

chystají do Japonska. 
Podpořme je!

JAMBOREE 
2015

–JAPONSKO

Počínaje lednem 2015 bude fakturu tvořit 

jen jedna strana. Všechny změny v člen-

ské základně budou nyní řízeny online 

záznamem na www.rotary.org. Ústředí RI 

bude mít k dispozici zcela aktuální infor-

maci o členské základně. Tato změna se 

týká každého Rotary klubu. 

Jste-li členem klubu, měl byste 

všechny případné změny ohlásit co nej-

dříve odpovědným funkcionářům. Jste-li 

funkcionářem klubu, je důležité promp t-

 ně (do 30 dnů) aktualizovat údaje o člen-

ské základně. Počet členů v databázi 

Rotary platné pro váš klub k 1. lednu 

a k 1. červenci bude považován za ofici-

ální počet členů klubu, a zaslaná faktura 

bude z tohoto počtu také vycházet. Jste-

-li funkcionářem distriktu, pomozte klu-

bům porozumět novému způsobu 

evidence a ujistěte se, že kluby oznámily 

ústředí RI případné změny do 1. ledna. 

První faktura v novém formátu bude 

rozeslána všem Rotary klubům koncem 

ledna 2015 a žádné další úpravy nebu-

dou třeba. Pokud dojde k nějaké nejas-

nosti, zavolejte finančnímu účetnímu 

uvedenému na faktuře. V lednu dostane 

klub současně s fakturou i aktualizovaný 

seznam členů klubu, ovšem na červen-

cové faktuře bude uveden už jen počet 

členů klubu, na jehož základě byla sta-

novena celková částka za příspěvky. 

Podrobnější informace k této změně 
naleznete na adrese 

www.rotary.org/clubinvoice

případné dotazy adresujte na 
clubinvoice@rotary.org. 

Poradce na úrovni klubu nebo distriktu vám 
může pomoci při vytvoření účtu na adrese 

www.rotary.org

Bližší informace naleznete 
na adresách 

www.jamboree.cz

http://23wsj.
skauting.sk/

http://www.23wsj.
jp/index_e.html

NOVÁ PODOBA 
FAKTURY

�������: Dobroslav Zeman, PDG
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U Ž I VAT E L S K Á  P O D P O R A     WEBMASTER DISTRIKTU: Jan Vaněček (RC Plzeň)    WEBDESIGNÉR: Juraj Píš (RC Praha – Staré Město)

 17. 10.  D-2240  Uzávěrka nominací pro „Uznání za vynikající službu povolání“  Všeobecná aktivita 

 17. 10.  RC Praha City  Praha – Hamburk – benefiční námořnický bál  Praha 

 17. 10. RC Praha City Námořnický bál Praha

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

 31. 10.  RI  Uzávěrka k zaslání připomínek pro CoL 2016  Všeobecná aktivita 

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

 7. 11.  RC Valtice-Břeclav  Pečená husa a mladé víno – tradiční podzimní setkání  Bořetice 

 8. 11.  D-2240  Seminář Nadace Rotary Martin 

 8. 11. DVVM OM I. pro outboundy a jejich rodiče SK Martin

 9. 11.  D-2240  Seminář Nadace Rotary  Praha 

 15. 11. DVVM OM I. pro outboundy a jejich rodiče ČR Třebíč

 25. 11. RC Praha Ekumaena Módní přehlídka Praha

 28.–30. 11.  DVVM OM II. pro outboundy - distriktní výběr Strečno

 2. 12. RC PSM + RC Praha City Vánoční aukce Praha

 8. 12. RC Praha Vánoční večírek Praha

 12.–14. 12. DVVM Vánoční Praha Praha

 12.–14. 12.  DVVM Vánoční Bratislava Bratislava

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

 2015

 10. 1.  RC Znojmo  Charitativní ples v hotelu Prestige  Znojmo 

 18.–24. 1.  RI  International Assembly  San Diego / USA 2

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

 10. 2. RC PSM Celopražské setkání Praha

 21. 2. RC Prague International Members for Members Praha

 14. 3.  D-2240  PETS – pracovní workshop prezidentů a sekretářů klubů  Olomouc 

 15. 3.  D-2240  SČK seminář činovníků klubů (dříve Distriktní shromáždění)  Olomouc 

 21. 3. RC Praha Representační ples k 90. letům Rotary v ČR Praha

 duben  D-2240  RYLA seminář leadershipu pro mladé  Kopřivnice 

 30.4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2015/3 (vychází 10. 6.)  Všeobecná aktivita 

Sledujte a aktualizujte kalendář klubových a distriktních aktivit na

www.rotary2240.org

R O T A R I Á N S K É

kalendárium

VÁNOČNÍ  PŘÁNÍČKA JSOU TADY!

Autory těchto přání jsou děti z dětského domova v Pyšelích, 
kam také putují zisky z našeho projektu.

Pokud si přejete přání objednat, kontaktujte Rotaract Praha! 
Každá prodané přáníčko je dětský úsměv!
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Všechna čísla našeho časopisu od prvního vydání (1999) si můžete přečíst na
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